Miljöförvaltningen

Utvärdering
GreenhackGBG 2015

Utvärdering GreenhackGBG

Sammanfattning
GreenhackGBG är ett samverkansprojekt som drivs av Göteborg Stads
förvaltningar miljöförvaltningen, kretslopp och vatten, konsument- och
medborgarservice, stadsdelsförvaltningarna Lundby och västra Göteborg.
Det övergripande syftet med GreenhackGBG är att inspirera och stödja
göteborgare till att uppnå en mer hållbar livsstil med en bibehållen eller ökad
livskvalitet.
GreenhackGBG är ett resultat av miljöåtgärd 5 i Göteborgs Stads miljöprogram
som handlar om att utveckla projekt Leva livet. Ansvarig för åtgärden är miljöoch klimatnämnden. Projektet bidrar till måluppfyllelse av flera av de strategier
som är framtagna i Klimatstrategiskt program, antaget av kommunfullmäktige i
Göteborg i september 2014.
Det övergripande målet för GreenhackGBG är att bidra till att öka antalet
personer som förändrar sin livsstil i en mer hållbar riktning. Under 2015 har
detta i ett första steg inneburit fokus på att inspirera och engagera människor till
en mer hållbar livsstil såväl som att öka intresset för och kunskapen om miljöoch hållbarhetsfrågor hos målgruppen.
GreenhackGBG är uppdelat i de sex temaområdena fritid, energi, konsumtion
och avfall, resor, kemikalier och mat. Dessa teman har sitt ursprung i det
tidigare projektet Leva Livet och ses som en grund för att kombinera en hållbar
livsstil med människors vardag. De olika temana har fungerat som ett ramverk
för information och kampanjer och även avgjort tidpunkten för när specifika
utmaningar, information och tips publicerades i de olika kanalerna. Kanaler
som projektet arbetat med under 2015 har varit webbplats, Facebook,
Instagram, Twitter samt evenemang.
Syftet med utvärderingen är att bedöma hur väl projektet GreenhackGBG
lyckats att uppnå sina mål under 2015, samt att belysa framgångsfaktorer och
svårigheter i projektet. Utvärderingen fokuserar på GreenhackGBG:s
verksamhet under 2015 och baseras på en enkätundersökning och
fokusgruppundersökning bland GreenhackGBG:s deltagare samt intervjuer av
personer i styrgrupp och projektgrupp. 121 personer svarade på enkäten.
GreenhackGBG:s metoder har effekten att människor får ett ökat intresse och
kunskap om miljöfrågor och inspirerar till hållbara handlingar. 87 procent av
respondenterna i enkäten anger att de har ett ökat intresse för miljöfrågor och en
tydlig majoritet anger att de har lärt sig något nytt som de inte gjort utan
engagemang i projektet. En stor majoritet av respondenterna svarar också att de
har gjort hållbara handlingar till följd av sitt deltagande i GreenhackGBG som
de inte hade gjort annars. Mer än en tredjedel av respondenterna anser själva att
de har en mer hållbar livsstil, till följd av sitt deltagande i GreenhackGBG. 35
procent av respondenterna säger sig har en förbättrad livskvalitet och ingen
uppger att den försämrats.
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Informationsspridning via sociala medier har haft en positiv inverkan på att nå
projektmålen. 80 procent av respondenterna följer projektet via någon av
sociala mediekanalerna Facebook, Instagram eller Twitter och 42 procent av
dem anger att de följer projektet endast genom någon av dem.
Organisation och arbetssätt har varit ändamålsenliga, mot bakgrund att
GreenhackGBG är ett pilotprojekt där nya metoder för en beteendeförändring
mot en mer hållbar livsstil testas.
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Inledning
Syfte med utvärderingen
Syftet med utvärderingen är att bedöma hur väl projektet GreenhackGBG
lyckats att uppnå sina mål under 2015, samt att ge en samlad bild av vilka
faktorer som varit lyckade och belysa vilka svårigheter som funnits. Utöver
detta ska förslag till hur GreenhackGBG bör utvecklas framöver ges.
Utvärderingen fokuserar således på GreenhackGBG:s verksamhet under 2015.
Utvärderingen utgår från fyra frågeställningar:
1. Har GreenhackGBG nått sitt mål att bidra till att öka intresset för och
kunskapen om miljö- och hållbarhetsfrågor hos deltagarna?
2. Har GreenhackGBG nått sitt mål att bidra till att inspirera och engagera
människor till en mer hållbar livsstil?
3. Har metoden att arbeta i sociala medier bidragit på ett positivt sätt till att
nå projektmålen?
4. Har projektets organisation och arbetssätt varit ändamålsenliga?

Metod för utvärderingen
Denna utvärdering bygger delvis på en rapport som Robin Holst gjort under
praktiktjänstgöring på miljöförvaltningen i Göteborgs Stad.
Praktiktjänstgöringen var en del i Mastersprogrammet i Globala Studier vid
Göteborgs Universitet, 15 Högskolepoäng höstterminen 2015. Rapporten finns
diarieförd på miljöförvaltningen med diarienummer Dnr 04709-16.

Sammanställning av dokument och annan information
Information från dokument och material med koppling till projektet
sammanställdes såsom projektplan, kommunikationsplan, ansökningar för
finansiering, material från projektets webbplats och sociala mediekanaler samt
annan muntlig information från personer i projektets organisation.
Genom denna information samt andra dokument kopplade till Västra
Götalandsregionen och Göteborgs Stad framkom en helhetsbild av vad
GreenhackGBG planerades att bli från början, men även dess successiva
förändring till hur projektets organisation, arbetssätt och arbetet ut mot
målgruppen såg ut i december 2015, när utvärderingen gjordes.

Enkät
En enkät sammanställdes och skickades ut via mejl till deltagarna samt
marknadsfördes under en treveckorsperiod i projektets alla kanaler (Facebook,
Instagram, Twitter och via några av evenemangen).
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Frågorna utformades utifrån en självskattning, det vill säga deltagarnas egna
uppfattningar av sin medverkan i GreenhackGBG samt dess eventuella
påverkan på deras livsstil.
Anonymiteten i enkäten var en viktig aspekt då en så objektiv bild som möjligt
önskades från deltagarna. I enkäten användes information såsom ålder och kön
för att kunna se vilken målgrupp GreenhackGBG nått ut till och om den
överrensstämmer med projektets tänkta målgrupp. En annan aspekt gällande
anonymitet var i fall deltagarna kunde tänka sig att delta i
fokusgruppundersökningen. För att kunna ingå i denna var de tvungna att fylla i
sin e-postadress. På så sätt tog de tydligt ställning för att inte förbli anonyma.
Antal svarande på enkäten är 121 personer vilket innebär att resultaten i enkäten
har en förtroendenivå på 90 procent med en felmarginal på 8 procent. Detta
betyder att resultaten i ett fall där 80 procent av respondenterna har gett ett visst
svar ligger de korrekta svaren mellan 72 och 88 procent. Svaren bör således ses
som riktningar snarare än absoluta tal och är en viktig punkt att ha med, men
trots detta kan svaren ses som relevanta då enkäten vänder sig till intresserade
personer där respondenterna är anonyma och där ingen ersättning av något slag
delats ut.
Hela enkäten och dess resultat kan läsas i bilaga 1, "Enkät GreenhackGBG
november 2015".

Intervjuer
Enkäten analyserades med jämna mellanrum för att ha en bas när intervjuer och
fokusgrupp planerades och genomfördes. Semistrukturerade intervjuer
genomfördes med de personer som varit mest delaktiga i projektets organisation
under året. Informationen som söktes var både på ett strukturellt plan med
planering och mötesstruktur samt ett genomförandebaserat plan med
arbetsfördelning och utförande av det planerade arbetet. Intervjuerna syftade till
att ge en helhetsbild av projektet, dess framgångsfaktorer och personernas egna
förslag på förändringar till framtiden.

Fokusgrupp
Baserat på enkäten valdes ett antal personer ut för att få en djupare förståelse
för deltagarnas upplevelser av GreenhackGBG och för att ta del av deras
feedback eller förslag för framtiden. De 22 personer som i enkäten svarat att de
var intresserade av att delta i fokusgruppen blev via mejl inbjudna till ett möte
den 17 december 12.00 – 13.30 på miljöförvaltningen. Av de inbjudna kunde 6
personer medverka, 4 män och 2 kvinnor och dessa utgjorde därmed
fokusgruppen. Deltagarna i fokusgruppen fick en lättare lunch i form av en
smörgås som ett tack för att de tog sig tid att delta.
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Om GreenhackGBG
Bakgrund
GreenhackGBG är ett samverkansprojekt som drivs av Göteborg Stads
förvaltningar miljöförvaltningen, kretslopp och vatten, konsument- och
medborgarservice, stadsdelsförvaltningarna Lundby och västra Göteborg.
GreenhackGBG är en fortsättning på och utveckling av samverkansprojektet
Leva Livet som genomfördes av Göteborgs Stad hösten 2010 till hösten 2011
och som syftade till att informera och hjälpa familjer uppnå en mer hållbar
livsstil. I Göteborgs Stads miljöprogram 2013 beslutade kommunfullmäktige att
Leva Livet ska få en fortsättning samt att en digital tjänst för minskad
klimatpåverkan ska tillhandahållas. Vidare handlar flera av strategierna i
Göteborgs Stads klimatstrategiska program om hur göteborgare ska bli mer
klimatsmarta och bli mer klimatmedvetna konsumenter.
Leva Livet ledde fram till en minskning av koldioxid med i snitt 14 procent hos
de deltagande familjerna vilket visade att med rätt hjälp och information kunde
de minska sin klimatpåverkan. I utvärderingen av Leva Livet nämndes även
fördelen med en webbtjänst som skulle kunna ge användaren en överskådlig
bild av sin klimatpåverkan samt feedback på vad de kan göra för att minska sina
utsläpp1. Projekorganisationen bakom GreenhackGBG tog initiativ till att
samarbeta med webbtjänsten Svalna (tidigare kallad Evisto) och som utvecklas
av Chalmers. Grundfunktionen i webbtjänsten är att den hämtar information
från användares internetbank och automatiskt kategoriserar inköpen i olika
konsumtionskategorier. Varje kategori är kopplad till en viss utsläppsintensitet
och på så vis kan användaren få en grov men tillförlitlig bild av hushållets
koldioxidutsläpp.
GreenhackGBG, som i en tidigare fas kallades ”Hållbar livsstil”, var initialt
tänkt att bygga kring Svalna där deltagare skulle kunna se sina koldioxidutsläpp
och genom utmaningar och förändringar i livsstil få dem att minska. Genom
Svalna skulle deltagarna kunna sätta egna mål som fokuserade på att minska sin
klimatpåverkan. Ett ursprungligt mål var att 5 000 personer med hjälp av
Svalna skulle minska sina utsläpp med 5-10 procent2. Andra mål för Svalna var
att tillhandahålla beslutsunderlag för politiken samt generera data till
forskningen.
Då utvecklingen av Svalna försenades skapades istället en fristående
kommunikationsplattform för GreenhackGBG med egna kanaler. Av
förklarliga skäl kunde inte minskningen av koldioxidutsläpp mätas utan målen
för projektet justerades. Tanken var att med andra metoder arbeta för att
inspirera och engagera medborgare att anta en mer hållbar livsstil och öka
1
2

(Larsson, J., & Svensberg, S., 2012) s.46-47
(Miljöförvaltningen, 2014) (Börjesson, 2013)
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kunskapen om miljöfrågor såväl som att engagera framtida deltagare till Svalna.
Däremot förändrades inte det övergripande målet att stödja medborgare i att
förändra sina liv i en mer hållbar riktning.
Namnet GreenhackGBG togs fram med koppling till så kallade ”life hacks”,
tips på bra lösningar på vardagsproblem, denna gång med ett grönt perspektiv
genom ”greenhacks”. Namnet samt en kommunikationsplan togs fram
tillsammans med konsultföretaget Where is my pony under hösten 2014.
Utvecklingen av projektet till den form GreenhackGBG fick i början av 2015
innebar alltså att kommunikationsplattformen på webbplatsen och sociala
medier fick en central roll i projektets mål att stödja medborgare i att förändra
sina liv i en mer hållbar riktning. Så snart webbtjänsten Svalna är klar för
lansering kommer den att erbjudas till GreenhackGBG:s deltagare som en
tilläggstjänst där de ytterligare kan utmana sig själva att uppnå en mer hållbar
livsstil.

Syfte och mål med GreenhackGBG
Syfte med GreenhackGBG
GreenhackGBG är ett resultat av miljöåtgärd 5 i Göteborgs Stads miljöprogram
som handlar om att utveckla projekt Leva livet. Ansvarig för åtgärden är miljöoch klimatnämnden. Projektet bidrar till måluppfyllelse av flera av de strategier
som är framtagna i Klimatstrategiskt program, antaget av kommunfullmäktige i
Göteborg i september 2014. Framförallt inom strategiområde ”Klimatsmarta
Göteborgare” – och då särskilt strategi 2 ”Stödja göteborgarna till att minska sin
klimatpåverkan”. Projektet är även i linje med strategiområde
”Klimatmedveten konsumtion”.
Det övergripande syftet med GreenhackGBG är att inspirera och stödja
göteborgare till att uppnå en mer hållbar livsstil med en bibehållen eller ökad
livskvalitet. Projektet bidrar till att följande mål samt delmål i 2013 års
miljöprogram3 nås:
Miljömål 1



Minskade utsläpp av Koldioxid

Miljömål 4



Minskade gifter i barns vardag



Minskad förekomst av miljögifter i barns vardag



Utfasningsämnen



Utfasningsämnen ska inte användas eller släppas ut i Göteborg



Förorenade områden

3

(Göteborgs Stad, 2013)
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Förorenade områden i Göteborg ska inte orsaka skada på människors hälsa
eller miljö

Delmål 30



Minskade avfallsmängder och ökad resurshushållning

Delmål 31



Minskad energianvändning

Mål med GreenhackGBG
Det övergripande målet för GreenhackGBG är att bidra till att öka antalet
personer som förändrar sin livsstil i en mer hållbar riktning.
Under 2015 har detta i ett första steg inneburit fokus på att inspirera och
engagera människor till en mer hållbar livsstil såväl som att öka intresset för
och kunskapen om miljö- och hållbarhetsfrågor hos målgruppen. Det är också
dessa mål som denna utvärdering följer upp måluppfyllelsen på.
I nästa steg kommer webbtjänsten Svalna att kopplas på, där riktade kampanjer
ska få deltagare i målgruppen att anta mätbara utmaningar för att sänka sina
koldioxidutsläpp.
Mål för GreenhackGBG 2015:



Öka intresset för och kunskapen om miljö- och hållbarhetsfrågor.

En förutsättning för att personer ska förändra sitt beteende i en mer hållbar
riktning är medvetenhet och kunskap om miljö- och hållbarhetsfrågor.
GreenhackGBG:s målsättning har därför varit att tillhandahålla information om
dessa frågor i en form lätt tillgängligt för deltagarna.


Inspirera och engagera människor till en mer hållbar livsstil genom aktivitet
i GreenhackGBG:s kanaler.

En förutsättning för detta är att ett antal deltagare anmäler sig till projektets
olika kanaler. Målsättningen var 5 000 anmälda deltagare och följare i
GreenhackGBG:s olika kanaler under året och baserades på projektets
ursprungliga mål - att 5 000 människor skulle minska sin koldioxidanvändning
med 5-10 procent genom att använda det webbtjänsten Svalna. Aktivitet kan
exempelvis innebära att anmäla sig på hemsidan, följa projektet i någon av
kanalerna, att anta någon av projektets utmaningar eller göra något annat i en
hållbar riktning.

Målgrupper
Slutmålgrupp
Slutmålgruppen för GreenhackGBG är välutbildade unga vuxna och vuxna
Göteborgare i åldern 26 – 46 år som är positiva till miljö- och klimatfrågor.
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Denna grupp är ofta i så kallade formativa faser i livet som involverar viktiga
beslut som exempelvis boende och arbete. Troligtvis är människor i denna
grupp även mer benägna att förändra sina liv och kan därför tänkas vara mer
öppna för att etablera nya hållbara vanor och beteenden. En viktig aspekt är att
denna grupp människor i stor utsträckning sprider sina tankar och idéer genom
sociala medier4. Vidare är de med hög utbildningsnivå mer intresserade av
miljöfrågor än de med lägre utbildningsnivå och de är också mer positiva till
förslagen att satsa på ett miljövänligt samhälle5. Forskning visar även på en
koppling mellan hög inkomst och höga koldioxidutsläpp6 vilket talar för att
genom att rikta sig till denna målgrupp så kan projektet uppnå en större effekt.
GreenhackGBG har valt att primärt fokusera på redan miljöintresserade samt
engagerade inom sociala media då dessa delar vidare information om projektet
till andra. En stor anledning till att använda sociala medier som kanal och
plattform för projektet är möjligheten att nå fler personer än ifall informationen
förmedlades genom traditionell media, pappers- och mejlutskick med samma
resurser.
En strategi har varit att börja i liten skala för metodutveckling och se hur
GreenhackGBG fungerar på sociala medier i den nuvarande formen för att i ett
senare skede sprida projektets information till en större målgrupp.

Förmedlarmålgrupper – interna och externa
För att nå slutmålgruppen har projektet även arbetat genom olika
förmedlarmålgrupper, både internt inom Göteborgs Stad och med externa
förmedlarmålgrupper som exempelvis Jordens Vänner, Ekocentrum och ideella
föreningar inom hållbarhetsområdet.
Interna

De interna förmedlarmålgrupperna identifierades då de har en viktig roll i
kommunikationen kring projektet framförallt inom staden men även ut till
medborgarna. Några av dem har även det miljö- och eller hållbarhetsfokus som
även slutmålgruppen har. Till de interna förmedlarmålgrupperna hör
stadsdelsförvaltningarnas utvecklingsledare miljö, stadens
folkhälsosamordnare, miljönätverket för stadens förvaltningar och bolag,
kommunikatörer i Göteborgs Stad, övrig intern mediepersonal samt chefer och
direktörer i stadens förvaltningar och bolag.
Personer ur de olika förmedlarmålgrupperna har träffats vid flera tillfällen
under året i olika grupperingar. En dialog har förts om hur projektet kan nå ut
med information, såväl som om hur projektet kan utvecklas och förbättras. En
viktig faktor var att tillräcklig kännedom om projektet skulle finnas hos de olika

4

(Svenskarna och Internet, Olle Findahl, 2014)
(Harring, 2014)
6
(Larsson, J., & Bolin, L., 2014) s.27
5
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grupperna för att skapa ett engagemang och en vilja att arbeta aktivt med
projektet.
Externa

Externa förmedlarmålgrupper identifierades utifrån deras miljö- och
hållbarhetsfokus. Till dessa hör Svenska naturskyddsföreningen, Jordens vänner
i Göteborg, Omställning Göteborg, Ekocentrum, miljödiplomerade
verksamheter samt hållbarhetsföreningar inom Chalmers, Göteborgs Universitet
och Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Genom att nå ut till dessa kunde
projektet spridas till redan miljöintresserade personer, vilka är slutmålgruppen.
Kommunikationen och dialogen med de externa förmedlarmålgrupper har
fungerat på liknande sätt som med de interna fast på ett mindre organiserat sätt.
De har träffats vid möten och evenemang och har även fått grundläggande
kännedom om projektet för att aktivt kunna arbeta ut mot sina egna
medlemmar.

Organisation och arbetssätt
GreenhackGBG är ett samverkansprojekt mellan förvaltningarna
miljöförvaltningen, kretslopp- och vatten, konsument- och medborgarservice
samt stadsdelsförvaltningarna Lundby och Västra Göteborg. Dessa
förvaltningar deltog från projektets start i början av 2014 till och med 31
december 2015. Projektet har genomförts genom finansiering från Västra
Götalandsregionen (VGR), kommunbidrag samt genom miljöstimulansmedel.
Se vidare tabell 1 för projektets finansiering.
GreenhackGBG 2014-2015
(tkr)

Totala kostnader
Bidrag från VGR
Miljöstimulansmedel
Kommunbidrag miljöförvaltningen

-2 058
750
784
524
0

Tabell 1. Finansiering av GreenhackGBG 2014-2015

Miljöförvaltningen är projektägare för GreenhackGBG. Totala kostnaderna för
projektägaren har varit cirka 2 058 000 kronor under 2014 och 2015.
Personalkostnaderna uppgick till cirka 1 058 000 kronor. Verksamhetens övriga
kostnader uppgick till cirka 1 000 000 kronor, se tabell 2 för projektägarens
övriga verksamhetskostnader. De största posterna är externa köpta tjänster cirka 815 000 kronor (varav 600 000 kronor har gått till utveckling av Svalna),
samt trycksaker och marknadsföring - cirka 120 000 kronor.
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GreenhackGBG 2014-2015
(tkr)

Externa köpta tjänster

815

varav Svalna

600

Resor

1,6

Trycksaker och marknadsföring

120

Övrigt

63

varav Svalna

30

Summa övriga verksamhetskostnader

99

Tabell 2. Projektägaren miljöförvaltningens övriga verksamhetskostnader för
GreenhackGBG 2014-2015.

Förutom ovan nedlagda resurser har projektet genomförts genom att de
deltagande förvaltningarna har avsatt tid för personerna i de olika
arbetsgrupperna samt ekonomiska resurser. En grov uppskattning av nedlagd tid
från projektets samverkansparter för att utveckla och styra projektet framåt
under 2014-2015 är cirka en halvtidstjänst. Därtill kommer tid för att
genomföra aktiviteter och annat operativt arbete inom samverkande
förvaltningars ordinarie verksamhet och som går under namnet GreenhackGBG.
Kostnader för samverkanspartners aktiviteter är cirka 100 000 kronor 2014 –
2015.
Den organisatoriska tillhörigheten för GreenhackGBG är miljö- och
klimatnämnden i Göteborgs Stad.

Projektstyrgrupp
Styrgruppens roll var att agera stöd till projektledaren i det kontinuerliga arbetet
och i utvecklingen av GreenhackGBG. I styrgruppen fanns chefen till de som
arbetar i projektgruppen från fyra av de fem deltagande förvaltningarna, och
ordförandeskapet har legat hos miljöförvaltningen. Stadsdelsförvaltningen
Västra Göteborg valde att inte delta aktivt i styrgruppens arbete men tog del av
dokumentationen från styrgruppsmötena. Projektledaren har varit föredragande
på styrgruppsmötena men har rent formellt inte ingått i styrgruppen. Dock har
projektledaren haft stort inflytande på projektets styrning. Styrgruppen har
träffats 4 gånger under våren 2015 och 3 gånger under hösten 2015.

Projektgrupp
I projektgruppen fanns personer från de deltagande förvaltningarna och har till
antalet varierat mellan 8–10 personer under året. En projektledare anställd på
miljöförvaltningen har hållit ihop arbetet och i projektgruppen har mindre
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enheter funnits i form av en eller flera temaansvariga personer. Läs mer nedan
om de temaansvarigas arbetssätt. Under 2015 har projektledaren arbetat 50
procent med projektet. En kommunikatör på miljöförvaltningen har varit ett
stöd till projektledaren.
I en tidigare arbetsfas under 2014 diskuterade och planerade
projektmedlemmarna utformning av projektets innehåll och drog upp ramar och
riktlinjer för ett genomförande under 2015. Under 2015 har projektgruppens
arbete således mer handlat om att omsätta planerna i konkreta åtgärder,
utmaningar, tips och innehåll i de olika kanalerna ut mot målgrupperna
Projektgruppen träffades regelbundet cirka en gång i månaden (utom i juli) och
hade löpande kommunikation via mejl däremellan. Mötena var i huvudsak
upplagda som arbetsmöten med rapportering och avstämningar, och
dokumentation skickades ut till projektgruppen via e-post efter mötet av en av
projektmedlemmarna.
Medlemmarna i projektgruppen hade även till uppgift att förankra projektet i
respektive hemförvaltning och målet med projektgruppens arbete var att
utveckla och förbättra GreenhackGBG, såväl som att genomföra det operativa
arbetet enligt olika temaområden.

Temaansvariga
Goda erfarenheter från Leva Livet-projektet visade på sex olika temaområden
att arbeta utifrån när det gäller att kombinera hållbarhetsfrågor med människors
vardag. Dessa områden är energi, fritid, konsumtion och avfall, resor,
kemikalier samt mat. I den tidigare arbetsfasen under 2014 delades
temaområdena upp mellan de olika deltagande förvaltningarna och olika
temaansvariga personer i projektgruppen utsågs.
De temaansvariga personerna har arbetat med sina respektive teman såväl i den
tidigare arbetsfasen med planering och utformning av projektet 2014 som under
2015 i arbetet ut mot målgruppen. Vissa månader var det en förvaltning som var
temaansvarig, och vissa månader samarbetade två förvaltningar kring ett
temaområde. Under mars och november månad samarbetade exempelvis
personer från kretslopp och vatten samt konsument och medborgarservice kring
konsumtions- och avfallsfrågor. De temaansvariga personerna ansvarade för
innehållet i kanalerna, men de kommunicerade kontinuerligt med
projektgruppen och med projektledaren. Antalet temaansvariga personer har
varierat beroende på månad och tema men har varit mellan 1–3 personer i de
flesta fall.
De temaansvarigas insats i form av arbetstid har varierat utefter respektive
förvaltnings prioritering att lägga resurser på projektet. Västra Göteborg tog till
exempel in en extra resurs i form av en kommunikatör knuten till projektet
under sina månader. Under resemånaden april kopplades även Trafikkontoret på
och var en del i den arbetsgrupp som bildades.
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Se vidare tabell 1 för en förteckning över respektive förvaltnings temaområde
samt månad.

Referensgrupper
Som tidigare nämnts har projektet identifierat viktiga interna
förmedlarmålgrupper inom Göteborgs Stad såsom samrådsgrupp miljö,
nätverket för stadsdelarnas utvecklingsledare miljö, miljönätverket för
fackförvaltningar och bolag, nätverket för stadsdelarnas folkhälsovetare samt
stadens kommunikatörer. De har även fungerat som referensgrupper för
projektet och har bjudits in till två informations- och samverkansmöten under
2015. De har agerat bollplank och har lämnat synpunkter på projektet som
helhet såväl som på innehållet. Referensgruppernas uppgift har också varit att
förankra GreenhackGBG i sina hemorganisationer och de har fått löpande
information om projektet vid fysiska möten samt e-post.

Arbetet mot slutmålgruppen
För att nå projektets övergripande mål att öka antalet personer som förändrar
sin livsstil i en mer hållbar riktning har GreenhackGBG:s fokus under 2015
varit att arbeta med att öka kunskapen och intresset för miljö- och
hållbarhetsfrågor och även att uppmana personer i målgruppen att anta
projektets utmaningar eller göra andra hållbara val i vardagen.
Allt innehåll planerades, skapades och koordinerades gemensamt i
projektgruppen och av de olika temaansvariga utifrån aktuellt månadstema och
förmedlades i projektets olika kanaler enligt en kommunikationsplan.
GreenhackGBG är ett pilotprojekt och ett av syftena med projektet har varit att
testa sociala medier som ett nytt sätt att nå ut till medborgare med miljö- och
hållbarhetsfrågor, såväl som att få feedback tillbaka, och se vilken påverkan
denna metod kan ha till skillnad från övrig media såsom brevutskick,
tidningsannonsering och övriga informationskampanjer.

Innehåll
Temabaserat

GreenhackGBG är uppdelat i de sex temaområdena fritid, energi, konsumtion
och avfall, resor, kemikalier och mat, se tabell 1 nedan. Dessa teman har sitt
ursprung i det tidigare projektet Leva Livet och ses som en grund för att
kombinera en hållbar livsstil med människors vardag. De olika temana har
fungerat som ett ramverk för information och kampanjer och även avgjort
tidpunkten för när specifika utmaningar, information och tips publiceras i de
olika kanalerna.
Varje månad och tema inleddes med en frukost- eller lunchföreläsning. Baserat
på månadens tema har olika arbetsgrupper varit ansvariga för innehåll i
kanalerna och olika gäster har bjudits in att dela material. Allt innehåll i
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GreenhackGBG har till syfte att genom texter, evenemang och andra metoder
informera och inspirera deltagarna i sin vardag till en mer hållbar livsstil.

Tema

Ansvarig förvaltning

Månad

Fritid

Miljöförvaltningen

Januari, maj

Energi

Konsument och
medborgarservice

Februari, oktober

Konsumtion och avfall

Kretslopp och vatten,
Konsument- och
medborgarservice

Mars, november

Resor

SDF Västra Göteborg, SDF
Lundby

April, september

Kemikalier

Miljöförvaltningen

Juni, augusti

Mat

Miljöförvaltningen

Juli, december

Tabell 3. Förteckning över temaområden inom GreenhackGBG samt ansvarig
förvaltning
Alter egon

Vissa månader skapades alter egon för att fokusera extra på den månadens
tema. Personerna bakom dessa alter egon valdes ut av projektledningen och de
var antingen anställda inom Göteborgs Stad eller andra personer som kontaktat
projektet med en önskan att delta. Genom att utmana sig själva blev de levande
exempel på hur man kan göra sin livsstil mer hållbar genom olika val i
vardagen. De lyfte dessutom upp vardagsfrågor för en hållbar livsstil och
inspirerade till en fortsatt diskussion i olika kanaler.
Namn

Beskrivning

Månad

Avfallsfria Ada

Leva en månad utan att ge upphov till
annat än organiska sopor

Mars

Bilfria Bilén

Byta bilen mot elcykel i en månad

April

Kemikaliefria Karin

Kemikaliesanera sitt hem under 2
månader

Juni, augusti

Rattlösa Rydberg

Sälja sin bil för att cykla, åka mer
kollektivt och på andra sätt klara
vardagen utan bil

September

Energieffektive Eriksson

Undersöka sin egen energianvändning
och ge energispartips

Oktober

Den Köpfria Trion

Berättade om sitt nyårslöfte att minska
sin konsumtion genom ett köpfritt år

November

KliMATsmarta Anna

Äta mer klimatsmart mat under en
månad

December

Tabell 4. Förteckning över projektets alter egon och deras hållbarhetsutmaning
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Kanaler
Information, tips och idéer för en mer hållbar livsstil delades i projektets
kanaler som finns på webbplatsen greenhackgbg.se, Facebook, Instagram och
Twitter. Dessutom har GreenhackGBG arrangerat egna evenemang under året
såväl som deltagit i andra aktörers evenemang. Det material som delades var
målgruppsanpassat för de olika kanalerna och var både eget material från
projektets olika arbetsgrupper, och material från inbjudna gäster. Innehållet
följde de olika temamånaderna i största möjliga mån.
Webbplats

Projektets webbplats greenhackgbg.se fungerar som en uppsamlingsplats för
allt material som delas i de olika kanalerna. Förutom det material som under
2015 producerades för webbplatsen direkt fanns informationsflödena från
GreenhackGBG:s Facebook, Instagram och Twitter länkade och synliga på
webbplatsen. Flödet gick även åt andra hållet, det vill säga att det material som
producerades för webbplatsen länkades till och marknadsfördes i de övriga
kanalerna på ett målgruppsanpassat sätt.
På webbplatsen kan även intresserade personer anmäla sig till projektet och får
då bland annat nyhetsbrev med information, inspiration och andra förmåner.
Här finns även information om de evenemang som projektet deltar i eller
arrangerar själva.
Webbplatsen är indelad i tre större delar; bloggen, utmaningar och tips.
Materialet på bloggen består av inspiration, information och längre texter på
månadens tema producerat av personer som antagit olika alter egon, av de
ansvariga för månadens tema eller av personer som på annat sätt varit
involverade som skribenter.

Figur 1. Förstasidan på projektets webbplats 5 april 2015, www.greenhackgbg.se.
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Vid varje månadsskifte lades en ny månadsutmaning ut på webbplatsen i form
av en rad tips på små och stora förändringar i människors livsstil formulerade
som löften. Svårighetsgraden på löftena varierade vilket gör att en bredare
målgrupp kan känna sig motiverad att anta ett löfte som passar dem bäst. Några
exempel på löften från november månads utmaning med temat Konsumtion och
avfall är ”Jag lovar att köra en köpfri månad”, ”Jag lovar att fråga butiken var
och hur varan är producerad” samt ”Jag lovar att kolla second hand innan jag
köper något nytt”.
Under den tredje och sista delen på webbplatsen - tips -finns den information
som projektet delar som kategoriseras som konkreta tips i vardagen för en mer
hållbar livsstil. Under 2015 handlade tipsen exempelvis om hur julpapper
sorteras, smarta tips för att bli en medveten konsument eller hur eget schampo
tillverkas. Här finns även de inlägg och tips som går under benämningen
”greenhacks”, och som GreenhackGBG definierat som hållbara, smarta sätt att
ta sig förbi vardagsutmaningar.
Sociala medier

Som tidigare nämnts finns GreenhackGBG med dess innehåll och profil,
förutom på webbplatsen, på tre sociala mediekanaler; Facebook, Instagram och
Twitter. Allt material som producerades för webbplatsen länkades, omnämndes
eller delades i de olika sociala mediekanalerna på ett målgruppsanpassat sätt.
Även andra nyheter, information på det hållbara temat, tips om egna eller
andras evenemang eller annat av värde för följarna delades i de olika sociala
mediekanalerna.
Genom hashtaggen #greenhackgbg kunde en diskussion föras vidare med
projektet som en samtalspartner snarare än moderator. Det var även ett sätt att
nå ut till nya följare genom att personer i andras flöde såg taggen och kunde gå
vidare till någon av GreenhackGBG:s kanaler den vägen. Via #greenhackgbg
kunde samtal föras mellan personer intresserade av hållbarhetsfrågor och detta
kan även leda till att fler personer inspireras och engageras.
Tillvägagångssättet och rutinerna för att dela information och engagera följare
såg lite olika ut för Facebook, Twitter och Instagram.
På Facebook gjordes cirka 1–2 inlägg per dag och kunde vara både eget
material och kurerat material från andra personer eller organisationer i sociala
media. Det kunde handla om nyheter, egna informationstexter på månadens
tema, texter skrivna av alter egon, utmaningar, tävlingar, tips om egna och
andras evenemang, och så vidare. Möjligheten för följare att göra inlägg direkt
på sidan var under 2015 stängd, men alla kunde kommentera på de inlägg som
gjordes. Projektet valde även att använda sig av funktionen med sponsrade
länkar, det vill säga att köpa synlighet i fler människors flöden på Facebook för
att få en större spridning av vissa inlägg. Sponsrade länkar har gjorts vid tre
tillfällen och har gett god effekt på antalet nya följare.
Arbetet med Instagram var upplagt på ett annorlunda vis då kontot veckovis
gästades av en utomstående skribent, som inte var knuten till GreenhackGBG:s
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organisation, men där innehållet var kopplat till månadens tema. Skribenten
hade möjlighet att visa upp och diskutera sin syn på hållbarhet med följarna.
Runt 35 personer har under 2015 delat med sig av sin syn på hållbarhet, sitt
arbete, sin kunskap, sin inspiration och sitt engagemang.
Varje vecka påannonserades och avtackades den nya ”gäst-instagrammaren” på
Facebook av projektledningen för GreenhackGBG som då också hade möjlighet
att marknadsföra och berätta om det som hände i de andra kanalerna, om
kommande evenemang, eller andra nyheter i projektet.

Figur 2. Gästinstagrammaren Ingemar Tigerbergs presentation av sig själv i ett
första inlägg på Instagram.

Därefter tog gästskribenten över och fyllde Instagramkontot med sitt eget
material. Personen bakom kontot skrev antingen i egenskap av sin egen person,
eller för en organisation och stod för det material hen spred, men
GreenhackGBG är alltid i slutändan ansvarig för innehållet.
På Twitter lades tweets ut veckovis och kopplade till det som pågick i de övriga
kanalerna. Det kunde exempelvis handla om marknadsföring av något
evenemang, tips om en ny gästinstagrammare eller en länk till ett blogginlägg.
Här deltog GreenhackGBG även i miljö- och hållbarhetsdebatten genom
retweets och svar på relevanta inlägg i Twitterflödet.
Evenemang

GreenhackGBG har under 2015 deltagit i evenemang på två olika sätt. Aningen
genom att själva vara arrangörer eller genom att delta i en annan arrangörs
evenemang.
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Egna evenemang

Exempel på evenemang som projektet själva arrangerade och var avsändare till
var frukost- och lunchföreläsningar som genomfördes ungefär en gång i
månaden. Dessa föreläsningar var kopplade till månadens tema och föreläsare
bjöds in för att dela med sig av sina erfarenheter och sin kunskap, se tabell 3.
Information om dessa träffar gick ut till alla GreenhackGBG-deltagare anmälda
via webbsidan men marknadsfördes framförallt via Facebook. Tilläggas ska
också att information om föreläsningarna även skickades till de olika interna
förmedlarmålgrupperna som exempelvis miljönätverken inom Göteborgs Stad.
Innan föreläsningen började bjöds de anmälda deltagarna på en ekologisk och
etiskt märkt frukost på miljöförvaltningen, där samtliga träffar under 2015
hölls.

Månad

Beskrivning

Föreläsare

Januari

Lunchföreläsning: Moder jord – för god att kolsyra,
en ståupp-föreställning om klimat och konsumtion

Staffan Lindeborg

Februari

Frukostföreläsning: Var energieffektiv

Elina Järkil, Mats
Danielsson

Mars

Frukostföreläsning: Kollaborativ ekonomi. Tillgång
utan att äga – hur gör man?

Emma Öhrvall

April

Frukostföreläsning: Är din arbetsplats en
cykelvänlig arbetsplats?

Catarina Berglund

Maj

Frukostföreläsning: Hela staden socialt hållbar –
vad kan du göra?

Peter Mohlin

Juni

Frukostföreläsning: Har du några gifter hemma?

Victoria Lind
Magnusson, Karin
"Kemikaliefria
Karin" Kruse

Augusti

Lunchseminarie: Kemikaliepappans 25 bästa tips

Magnus Kähler

September

Frukostföreläsning: Nudging – lätt att göra rätt

Katharina Brunat

Oktober

Frukostföreläsning: Förnyelsebar energi – ny
världsbild?

Tomas Kåberger

Oktober

Frukostföreläsning: Rik på riktigt

Fredrik Warberg

November

Frukostföreläsning: Mottagare av Göteborgspriset
i hållbar utveckling 2015. Prisad för solceller i
platta paket och lysande engagemang

Jeremy Legett

November

Frukostföreläsning: Syna klädföretagens
greenwashing

Moa Kärnstrand,
Tobias Andersson
Åkerblom

December

Frukostföreläsning: Mat och klimat – hur hänger
det ihop?

Fredrik Hedenus

Tabell 5. GreenhackGBG:s frukost- och lunchföreläsningar 2015
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Ett annat exempel på en egen aktivitet där GreenhackGBG var arrangör och
avsändare var ”Sluta snacka – börja greenhacka” som arrangerades på Frilagret
i Göteborg under Framtidsveckan 2015. Framtidsveckan är en nationell
manifestation som under en vecka varje år samlar och synliggör det lokala
omställningsarbetet för ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart samhälle.
Under aktivitetsdagen ”Sluta snacka – börja greenhacka” kunde besökarna
prova på olika praktiska tips för en miljövänlig livsstil. Uppskattningsvis
besökte 350-400 personer evenemanget och totalt var det 20 programpunkter
under dagen. Exempelvis kunde de få hjälp att laga sin cykel, göra klädbyten 100 personer gjorde ett klädbyte och 200 klädesplagg fick nya hem, titta på
filmen ”Bikes vs Cars”, lyssna på komikern och programledaren Klara
Zimmergrens tankar om hållbarhet, mjölksyra grönsaker, få tips på
egentillverkad deodorant, cykla elcykel med mera. Besökarna kunde även tävla
om en elcykel om de lämnade in ett tävlingsbidrag där de delade med sig av sitt
bästa hållbarhetstips – sitt bästa greenhack. 70 tävlingsbidrag lämnades in. Sluta
snacka – börja greenhacka samarrangerades av de tre förvaltningarna
konsument- och medborgarservice, kretslopp och vatten samt
miljöförvaltningen inom ramen för GreenhackGBG.
Delaktiga i annan arrangörs evenemang

Vidare har GreenhackGBG under året deltagit i en annan arrangörs evenemang.
Det har till exempel handlat om rena informationsinsatser om GreenhackGBG:s
verksamhet på möten inom eller utanför Göteborgs Stads verksamhet. Det har
också varit andra typer av aktiviteter där GreenhackGBG deltagit med
information, broschyrer, roll-ups, hållbarhetslöften och utmaningar.
Under parollen ”Vad lovar du?”
uppmanades människor att anta olika typer
av utmaningar för en hållbar livsstil,
samma utmaningar som de olika
månadsutmaningarna. Besökare på
evenemangen kunde ta bilder på sig själva
tillsammans med en skylt på respektive
utmaning där de lovade att utföra en hållbar
handling. Bilden delades sedan i sociala
medier och kopplades till olika hashtags för
stor spridningseffekt. Exempel på denna
typ av insatser i andra evenemang var
GreenhackGBG:s deltagande på
danskompaniet Twisted Feets föreställning
5 degrees på Stora Teatern i Göteborg i
september 2015, deltagande på ReToy på
Frölunda Kulturhus, deltagande på en
familjedag på Briljant- och Smaragdgatan
arrangerad i Västra Göteborg eller
information om energispartips på
Figur 3. Greenhackdeltagare med ett medborgarkontoret i Bergsjön. För en
hållbarhetslöfte
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komplett lista på GreenhackGBG:s aktiviteter 2015 se bilaga 2 ”Aktivitetslista
GreenhackGBG 2015".
GreenhackGBG har även deltagit på ett internationellt evenemang. Linda
Svensson och Peter Krahl Rydberg arbetar som miljöutredare på
miljöförvaltningen i Göteborg. De var en del av Göteborgs Stads delegation till
klimatmötet i Paris 30 november – 11 december 2015. Under Lindas och Peters
besök i Paris 2–9 december skrev de olika inlägg om klimatmötet till
GreenhackGBG:s hemsida och till Twitter. Under ett evenemang arrangerat av
den svenska delegationen uppmanades besökarna att anta GreenhackGBG:s
hållbarhetslöften, nu översatta till engelska, och dela dessa i sociala medier.

Figur 4. Utsnitt av Instagramflödet för GreenhackGBG vecka 48-49
2015
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Resultat och analys – har
GreenhackGBG uppnått sina mål 2015?
Organisation och arbetssätt
GreenhackGBG är ett pilotprojekt och metoder och arbetssätt har ändrats under
året. Det gäller det interna arbetssättet såväl som det externa mot
slutmålgruppen. Internt har arbetet under den första delen av året exempelvis
inneburit att hitta en form för hur den dagliga uppdateringen av innehåll i de
olika kanalerna skulle skötas. Det blev många mejl, telefonsamtal och mycket
kommunikation fram och tillbaka mellan projektgrupp, temaansvariga och
projektledaren vilket skapade både frustration och stress. Diskussionerna
landade bland annat i en gemensam syn på mejlhantering och i att
informationsflödet behövde delas på ett effektivt sätt.
Vid ett utvärderingsmöte i april 2015 framkom det att projektgruppens
medlemmar ville ha material rörande projektet samlat på ett ställe, i en databas
som alla hade tillgång till och sedan andra halvan av 2015 har allt material som
berör projektet samlats här. I juni infördes rutinen att arbeta efter en
kommunikationsplan, tillgänglig för alla projektmedlemmar i databasen.
Kommunikationsplanen täckte in alla kanaler och beskrev vem som lägger ut
vad i vilken kanal. Månadens aktiviteter, texter och ansvar delades upp i planen
som diskuteras på varje projektgruppsmöte och resulterade i en större tydlighet
i arbetsfördelningen.
Projektets medlemmar säger i intervjuer att arbetssituationen förbättrades och
det operativa arbetet förenklades vid införandet av kommunikationsplanen. Två
personer sade följande under intervjuerna:
”Vi har samarbetat bättre nu när vi har en bättre översiktsbild. Tidigare var vi
tvungna att kommunicera kring allt och det hinner man inte alltid med, så det
var en stress som försvann.”
”Vi arbetar bättre nu som grupp efter sommaren när det finns en
kommunikationsplan där det tydligt står vad som händer under månaden – det
har underlättat väldigt mycket. Det har förbättrat både arbetet i gruppen och
har gett en större säkerhet då man tydligare vet vem som skall göra vad.”
En styrka i projektet har varit dess engagerade och kreativa medlemmar i de
olika arbetsgrupperna och de har visat en stor hjälpsamhet till varandra och en
vilja att driva projektet framåt. Medlemmarna är kunniga, engagerade och har
en bra bild av hur de vill förbättra projektet. Potentialen till att utöka projektet
finns men samtidigt måste man förhålla sig till dagens verklighet gällande
personal och budget. På projektgruppens möten har det varit en bra dynamik
där alla deltog och atmosfären var tillåtande och öppen för förslag. Gruppens
medlemmar har varit aktiva i diskussionerna vilket har gett upphov till idéer
och nya tankar.
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”GreenhackGBG är under ständig utveckling, det är en av våra styrkor. När vi
känner att något inte är helt perfekt försöker vi förbättra det inom ramen för
tiden och personalen vi har.”
Arbetsbelastningen har dock upplevts som stor av de flesta av projektgruppens
medlemmar. De lade mer arbete än vad som beräknades från början på att
utveckla kampanjer och material till ett bra innehåll i de olika kanalerna.
När gästskribenter bjöds in att producera innehåll till bloggen och Instagram
minskade trycket till viss del på medlemmarna i projektgruppen att skriva och
lägga ut material dagligen. Gästskribenterna har även kommit med nya
infallsvinklar och tips samt återkoppling till greenhacks. Detta har varit
uppskattat av projektets slutmålgrupp, vilket enkätsvaren visar, såväl som av
projektets medlemmar.
I GreenhackGBG där en stor del av informationsspridningen sker genom
sociala medier måste projektmedlemmarna vara snabba att agera och svara på
nya händelser för att projektet ska nå framgång. Under arbetet 2015
underlättades detta av att det var få personer i de temaansvariga arbetsgrupperna
vilket gjorde det enklare att snabbt kommunicera internt. En annan viktig aspekt
för att framgångsrikt kunna driva ett kommunikationsprojekt som
GreenhackGBG är tillgången till kommunikationskompetens, något de flesta av
projektmedlemmarna hade efter sommaren 2015.
Att styrgruppens ordförande, tidigare och nuvarande projektledare alla sitter på
miljöförvaltningen är något som både kan ses ur ett positivt ljus men även leda
till uppfattningen att det är ett projekt som främst drivs av miljöförvaltningen.
Då GreenhackGBG är ett pilotprojekt har styrgruppen även sett projektets
utveckling som en lärprocess där ibland snabba beslut krävts. Det har då varit
en fördel att styrgruppens ordförande och projektledaren suttit nära varandra på
miljöförvaltningen för att kunna ta beslut själva så länge det föll inom ramen
för projektets övergripande planering.
Under 2015 har styrgruppens arbete i stor utsträckning inneburit att omsätta i
handling det som planerats under 2014. De frågor som avhandlats på mötena
har bland annat varit ”vad har hänt sedan sist?”, ”vad händer just nu?” och ”vad
är på gång?”. På styrgruppsmötena har man även diskuterat organisatoriska
frågor. Exempelvis vem som ska delta i projektgruppen, hur projektgruppen ska
fungera, var projektledarskapet ska ligga – nu och på sikt, vilken förvaltning
som ska ta vilket ansvar och konflikter i projektgruppen. Styrgruppen diskuterar
även projektets upplägg, till exempel att inför 2016 slopa arbetssättet med
temamånader och införa ett mer flexibelt sätt att arbeta, med ett temaår.
Vidare har styrgruppen beslutat om bland annat projektplan och
kommunikationsplan, samt beslutat om att söka finansiering i form av
miljöstimulansmedel för fortsättningen av GreenhackGBG 2016 och framåt.
Projektplanen gav styrgruppen en ram att arbeta inom och underlättade
styrningen av projektet. Under året ändrades målet för projektet efter att ha
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godkänts av projektets finansiär, Västra Götalandsregionen. Leveransen av
webbtjänsten Svalna försenades, och arbetet fick styras om.
Inledningsvis i projektet tog respektive förvaltning kostnaden för sitt eget tema
och bestämde ambitionsnivån själva. Respektive förvaltnings egna
förväntningar och den egna kompetensen har avgjort hur mycket resurser som
lades. Dock enades styrgruppen om en miniminivå på arbetet.
En av svårigheterna under första delen av 2015 har varit att hantera förseningen
av Svalna och att styra om projektet till nya målsättningar. Det gäller såväl
arbetssättet ut mot målgruppen som organisatoriskt. Då styrgruppen haft ett
övergripande syfte att arbeta mot samt att medlemmarna i projektgruppen visat
kreativitet och engagemang har projektet ändå nått de uppsatta målen för 2015.
Styrgruppen har haft ett stort förtroende för sina medarbetare i projektgruppen
som därför har fått ta ett stort ansvar och den har också varit ett stöd för
projektledaren. Arbetet mellan styrgrupp och projektledare har fungerat bra
under året med en god stämning och en tillåtande miljö för att kunna diskutera
olika frågor. Att projektledare, projektmedlemmar och de temaansvariga
personerna har kunnat agera snabbt och ta beslut i vardagen är en av projektets
framgångsfaktorer.

GreenhackGBG i siffror
Respondenternas demografi stämmer väl överens med de registrerade
deltagarna på Facebook och på webbplatsen vilket gör att vi kan ta dessa
resultat för relativt jämförbart för alla deltagare i GreenhackGBG. Av
respondenterna var 87 procent kvinnor, 12 procent män och 1 procent svarade
övrigt. 60 procent av respondenterna var mellan 25 och 44 år.

Demografi
Respondenterna i enkäten går att jämföra med deltagarna som anslutit sig via
webbplatsen och Facebook då de i ålder och kön stämmer väl överens med
varandra. Den största skillnaden mellan enkätsvaren och deltagarna i stort är att
färre andelar män svarade på enkäten. Fokusgruppen hade en annan
sammansättning i både kön och ålder än enkät, webbplats och Facebook. Detta
är dock inget problem då de kommentarer som framkom i fokusgruppen
stämmer väl överens med de svar som inkommit via enkäten.
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Procent av varje kategori
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Figur 4. Demografi över deltagarna i GreenhackGBG

Antal deltagare och följare i olika kanaler
Per den 31 december 2015 var antalet deltagare i samtliga kanaler 6 181. Se
figur 6 för uppdelning per kanal. Fördelningen av de inskrivna på webbplatsen
är 874 kvinnor (73 procent), 306 män (25 procent) och 27 personer (2 procent)
har angett övrigt. För Facebook är fördelningen 1 658 kvinnor (71 procent),
584 män (25 procent) och 93 personer (4 procent) har angett övrigt. Statistik
över fördelningen kvinnor, män och övrigt finns inte tillgängligt för Twitter och
Instagram men är troligtvis liknande den för webbplats och Facebook. Antal
unika besökare på projektets webbplats www.greenhackgbg.se uppgick till
23 089.

Antal deltagare och följare i GreenhackGBG:s olika kanaler
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Figur 5. Antal deltagare och följare i GreenhackGBG:s kanaler

21
Göteborgs Stad Miljöförvaltningen

Följare på Instagram

Utvärdering GreenhackGBG

Figur 7 nedan visar antal deltagare per frukost- och lunchföreläsning under
2015. Under oktober och november genomfördes två frukostföreläsningar,
därför två staplar. I juli genomfördes ingen föreläsning. Totalt har frukost- och
lunchföreläsningarna genererat 858 besök.
”Jag har speciellt uppskattat frukost- och lunchföreläsningarna och hoppas att
det blir fler sådana. Dom är dessutom perfekta för att ta med en vän eller
kollega på, som kanske själva inte upptäckt Greenhack.”

Antal deltagare per föreläsning
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Figur 6. Antal deltagare per frukost- och lunchföreläsning 2015

Besökarna på föreläsningarna inkluderar även personer som inte är inskrivna
som deltagare i GreenhackGBG via webbplatsen eller på annat sätt följer
projektet. En tredjedel av de som närvarade vid frukost- och
lunchföreläsningarna arbetar inom Göteborgs Stad.

Kännedom om GreenhackGBG
Fairtrade City Göteborg genomför en återkommande telefonenkät där 600
slumpmässigt utvalda personer i Göteborg i åldrarna 20 – 75 rings upp. I
november 2015 ingick en fråga ifall de kände till GreenhackGBG. I Göteborg
finns enligt statistik från Statistiska centralbyrån 419 000 personer i den
uppringda målgruppen 20 – 75 år, och enligt enkäten känner 8 procent av dessa
till GreenhackGBG. Bland respondenter mellan 20 – 44 år, vilket ligger
närmast GreenhackGBG:s målgrupp (26 – 46 år), var kännedomen om projektet
något högre, 12 procent, och motsvarar cirka 27 000 personer av dryga 225 000
i åldern 20 – 44 år i Göteborg. Mest välkänt var GreenhackGBG bland
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respondenter 20 – 29 år där 15 procent kände till projektet, eller cirka 15 500
personer av drygt 100 000 i åldern 20 – 29 år i Göteborg.

Hur många Göteborgare känner till GreenhackGBG?
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Figur 7. Kännedom om GreenhackGBG i Göteborg – enligt Fairtrade City Göteborgundersökningen.

I november 2015 lanserade organisationen Whispr Group sin lista,
”Sustainability influence score” i rapporten ”Sustainability engagement
mapping 2015”. Den presenterar de mest inflytelserika opinionsbildarna inom
hållbarhet på Twitter i Sverige. Av 113 000 undersökta konton placerades
GreenhackGBG som nummer 49. Två kriterier användes för att sammanställa
listan, dels att det finns en dialog med följarna och med vilka de granskade
kontona interagerar och dels en generell nivå i engagemang för
hållbarhetsfrågor. Motiveringar till placeringarna publicerades inte7.

Mediegenomslag i övrig media
En sammanställning av mediegenomslaget visar att GreenhackGBG nått ut i 42
medieinslag under 2015 fördelat på följande media som innefattar inslag i tryckt
media och inslag på webben: Vårt Göteborg (11 inslag), Göteborgs Fria (7
inslag), Göteborgs-Posten (inklusive Två Dagar) (5 inslag), Direktpress
(Tidningarna Väster, Sydväst, Centrum och Hisingen) (10 inslag), Metro
Göteborg (2 inslag), Fria Tidningen (2 inslag) samt ytterligare inslag8.
I det lokala radioprogrammet Morgon i P4 Göteborg har alter egot Avfallsfria
Ada varit med i 7 inslag inom ramen för projektets utmaningsmånad i mars
2015 (konsumtion och avfall), och 9 gånger i nationell radio (P4 Extra) som
Avfallsfria Ada som en spin off från projektet. Förutom Avfallsfria Ada har
7
8

(Whispr Group & Sustainable brand index, 2015)
Dessa var: Webfinanser, My Newsdesk, Recycling & Miljöteknik, Ny Tid och Recyclingnet.
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GreenhackGBG varit med 5 gånger i P4 Göteborg, vilket innebär totalt 12
inslag i P4 Göteborg.
Avfallsfria Ada var först ut av projektets
olika alter egon med avfallsutmaningen i
mars 2015, och hon var populär bland
GreenhackGBG:s följare vilket följande citat
från en deltagare i fokusgruppen visar.
”Just Avfallsfria Ada var bra för att jag
kunde hänvisa till det här och lyssna på
radion. Sen var hon i och för sig rätt extrem,
men hela tiden kom det känslan av ’Ja men
just det!’. Dels var det kul att följa och dels
var det mycket matnyttig information.”

Figur 8. Avfallsfria Ada

I mars 2015 genomfördes en två veckor lång kampanj på
stadsinformationstavlorna runt om i staden för att sprida information om
GreenhackGBG till medborgarna i Göteborg med målet att skapa ett intresse för
projektet.

I vilka kanaler följer deltagarna GreenhackGBG?
Efter en redogörelse av respondenternas demografi, antal deltagare i olika
kanaler och kännedomen om projektet i Göteborg är det intressant att se genom
vilka kanaler de följer GreenhackGBG och var deltagarna får sin information
från.

I vilka kanaler följer deltagarna GreenhackGBG?
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Figur 9. I vilka kanaler följer deltagarna GreenhackGBG?
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Enkätresultatet visar tydligt att de flesta respondenterna följer projektet genom
Instagram, Facebook och webbplatsen. 80 procent anger att de följer projektet i
minst en av sociala medierkanalerna Facebook, Instagram eller Twitter. 42
procent av alla respondenter anger att de endast följer projektet via antingen
Facebook, Instagram eller Twitter, och tar inte del av information från projektet
på annat sätt, exempelvis via mejl eller evenemang. Sociala medier är alltså de
kanaler som når flest deltagare, och visar att projektets fokus på sociala medier
är en viktig metod för att nå ut med information som annars inte skulle nå en
stor grupp människor.
Nära hälften av de positiva kommentarerna via enkät och fokusgrupp handlar
om just sociala medier och den spridning av information som finns. Att
GreenhackGBG finns i flera olika kanaler och har ett ständigt uppdaterat
material i alla kanaler är en framgångsfaktor som enkät, fokusgrupp och
medlemmar i projektgruppen bekräftar. Flera av respondenterna i enkäten
föreslår en vidareutveckling av projektet på sociala medier.
Drygt hälften av respondenterna lämnade kommentarer i enkäten och många av
dem gällde Instagramkontot. En person öppnade ett konto i den plattformen
enbart för att följa just GreenhackGBG:s Instagramkonto. Kanalen är den mest
interaktiva och engagerar flest av GreenhackGBG:s följare. Följande citat visar
på Instagrams populariet:
”Jag följer ju endast GreenhackGBG via Instagram men tycker att det varit
roligt att ni haft gästInstagrammare och jag har lärt mig mycket inom många
olika ämnen.”
”Väldigt intressanta Instagram inspiratörer som ni har engagerat.”
”Älskar era föreläsningar och evenemang. Instagram-kontot är väldigt
motiverande.”
Det är inte bara de digitala plattformarna som har varit populära. Även de
föreläsningar och evenemang som precis nämndes i kommentaren ovan har
varit uppskattade av greenhackdeltagare. I enkätsvaren och
fokusgruppundersökningen återfinns många positiva kommentarer och
uppmuntran om fler liknande evenemang. Dock inte bara föreläsningar och
seminarier utan även evenemang av karaktär där deltagarna kan dela med sig av
sina egna greenhacks, tips och förslag, liknande evenemanget ”Sluta snacka börja greenhacka”.

Genomsnittliga ”greenhackaren”
Genom att korsreferera svaren på enkäten går det att få fram en bild av den
genomsnittliga greenhackaren och vem hen är.
Hon är en kvinna mellan 25-34 år och hittade GreenhackGBG genom sociala
medier eller genom sitt jobb i Göteborgs Stad. Mest följer hon GreenhackGBG
på Instagram men även via webbplatsen och Facebook. Hon har visserligen inte
gjort någon av projektets utmaningar och har heller inte utmanat någon annan,
men hon kommer antagligen genomföra en utmaning i framtiden. Hon har
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däremot gjort någonting annat i en hållbar riktning till följd av sitt deltagande i
GreenhackGBG som hon inte skulle gjort annars. Hon har delat med sig av
information om vad hon har gjort eller om projektet som helhet till sina vänner
och eventuellt till någon kollega eller studiekamrat. Hon har lärt sig ganska
mycket som hon inte visste innan och hennes intresse för miljöfrågor har ökat
ganska mycket. Hon tycker att nivån på informationen i projektet är lagom och
enlig henne själv så har hon en mer hållbar livsstil till följd av sitt deltagande i
GreenhackGBG.

Kunskaps- och intressehöjande effekt
Som ett projekt med information och inspiration som metod var frågan om hur
många som tycker sig ha lärt sig något nytt genom projektet viktig.

Tycker deltagarna att de lärt sig något?
6%
6%
35%

Ja, mycket
Ja, lite
Vet ej

Nej

53%

Figur 10. Deltagarnas egen uppfattning om ifall de lärt sig något till följd av sitt
deltagande i GreenhackGBG.

Av respondenterna säger sig drygt 35 procent ha lärt sig mycket och 53 procent
har lärt sig lite. Totalt är det alltså 88 procent som lärt sig något genom
projektet. Följande citat är ett exempel på vad en respondent anser om
projektets information och visar på potentialen i GreenhackGBG:s metod att
engagera och inspirera fler personer till hållbara handlingar:
”Tycker det har varit ett fantastiskt projekt och med så många delar där det
varit information på ett lätt sätt att ta till sig. Perfekt för de som inte har tagit
så många steg för att minska sin klimatpåverkan.”
Vad som även är intressant är ifall respondenterna har ett ökat intresse för
miljöfrågor, något 87 procent säger sig ha till följd av att de deltagit i projektet.
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Ökat intresse för miljöfrågor?
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Figur 11. Deltagarnas egen uppfattning om ifall de har ett ökat intresse för
miljöfrågor till följd av sitt deltagande i GreenhackGBG.

Engagemang och inspiration – deltagarnas
hållbara handlingar
Inom GreenhackGBG är aktivitet en viktig aspekt för att deltagare på sikt ska
uppnå en hållbar livsstil. Ett av målen under 2015 har varit att engagera och
inspirera deltagare till aktivitet i Greenhacks kanaler. Aktivitet kan exempelvis
innebära att anmäla sig på hemsidan, följa projektet i någon av kanalerna,
komma på evenemang, att anta någon av projektets utmaningar eller göra något
annat i en hållbar riktning. För att räknas som att respondenten har gjort en
utmaning ska den ha antagit utmaningen i förväg och det ska även vara något de
inte gjorde i vanliga fall.

Har deltagarna gjort något inom ramen för
GreenhackGBG?
22%

24%

11%

Ja, både en utmaning och
någonting annat i en hållbar
riktning
Ja, utmaning

Ja, någonting annat i en hållbar
riktning
Nej

43%

Figur 12. Deltagarnas aktiviteter och engagemang i GreenhackGBG.
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En stor majoritet på 78 procent av respondenterna har gjort någonting i en
hållbar riktning till följd av sitt deltagande i GreenhackGBG. Det har varit
antingen en eller flera av projektets utmaningar, någonting annat i en hållbar
riktning som de fått information om genom projektet eller både och.
GreenhackGBG har alltså lyckats engagera till hållbara handlingar som
deltagarna annars inte hade gjort.

Utmaningar vs. andra hållbara handlingar
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Figur 13. Deltagarnas utmaningar vs. andra hållbara handlingar

35 procent av respondenterna anger i enkäten att de har genomfört någon av
GreenhackGBG:s utmaningar. Av de 65 procent som angett att de inte
genomfört en av projektets utmaningar har dock 66 procent gjort någonting
annat i en hållbar riktning till följd av sitt deltagande i GreenhackGBG. Vidare
säger sig 95 procent av alla respondenter i enkäten att de antingen kommer eller
kanske kommer att genomföra en utmaning i framtiden. Resultatet visar tydligt
att genom information och utmaningar har GreenhackGBG fått deltagarna att
göra någonting i en mer hållbar riktning som de inte hade gjort utan att delta i
projektet, samtidigt som de är öppna för att göra mer hållbara handlingar i
framtiden.
”Jag gillade utmaningarna och fann att det gick snabbt att få dem till en vana.”
”En bra utveckling av mitt redan existerande miljöintresse- och utövande!”
Något som dock inte fått önskad effekt är möjligheten att utmana någon annan,
något som endast 16 procent av respondenterna gjort. Även ifall de flesta inte
utmanat andra har de delat med sig till andra om vad de gjort eller om
GreenhackGBG, framförallt till vänner och kollegor.
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Många av kommentarerna i fokusgrupp och enkät gäller påminnelse av
information som deltagarna redan har. Genom upprepning av information från
flera olika kanaler får de inspiration till att antingen fortsätta med vad de gör
eller ta steget att förändra något.
”De flesta månaders utmaningar var oftast saker jag redan gör, men det å
andra sidan var en ganska skön bekräftelse på att man faktiskt gör något gott
även om man ofta upplever det motsatta.”
Vidare har temat kemikalier engagerat deltagarna. Många anger i kommentarer
i enkäten att de antingen tänkt efter nästa gång de köper produkter, satt upp ett
mål att minska på kemikalier eller helt kemikaliesanerat sina hem. Många
tycker sig ha minskat sina koldioxidutsläpp genom en större andel kollektiva
resor än med bil, att resa mindre samt genom att byta till förnybar el. Gällande
minskad konsumtion och energianvändning säger sig många köpa fler av sina
produkter på second hand samtidigt som några personer planerar att genomföra
ett helt köpfritt år 2016. Fler släcker onödig belysning och är intresserade av
olika sorters kollaborativa ekonomier där de lånar av varandra eller på annat
sätt delar på kostnader.

Förändring av livsstil i en mer hållbar riktning
Majoriteten av deltagarna har gjort någon form av hållbar handling till följd av
sitt deltagande i projektet. De har dessutom fått ett ökat intresse för och
kunskap om miljöfrågor. Huvudsyftet med GreenhackGBG är att engagera och
inspirera människor till en mer hållbar livsstil. Det är därför intressant att veta
om deltagarna själva anser att de har en mer hållbar livsstil/förändrat sin livsstil
som en följd av att de i någon form har deltagit i projektet.

Mer hållbar livsstil nu än tidigare?
23%
36%
Ja
Nej

vet ej

41%

Figur 14. Respondenternas egen självskattning på om de har en mer hållbar livsstil
till följd av sitt deltagande i GreenhackGBG
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Enligt enkätresultatet säger sig 36 procent av respondenterna ha en mer hållbar
livsstil än tidigare. Det betyder att mer än var tredje deltagare i projektet tycker
sig leva ett mer hållbart liv till följd av sitt deltagande i GreenhackGBG. 35
procent av respondenterna säger sig har en förbättrad livskvalitet och ingen
uppger att den försämrats.
Av de 41 procent som svarade att de inte har en mer hållbar livsstil till följd av
sitt deltagande i projektet tyckte en fjärdedel att det var för låg nivå på
informationen, och en lika stor andel angav i kommentarer att de redan var
miljöengagerade eller redan hade gjort många hållbara val och därför inte såg
någon förändring i livsstil. Exempelvis på frågan om ifall deltagaren satt upp
egna mål till följd av sitt deltagande i GreenhackGBG blev svaret följande:
”Nej inte ännu. De flesta mål hade jag satt och uppnått innan jag upptäckte
greenhack. Jag har dock flera områden där jag inte vart så effektiv ännu som
jag säker kommer hoppa på utmaningar om det kommer flera!”
I enkäten fanns möjlighet att fritt kommentera på ett antal frågor samt lämna
övriga kommentarer i slutet av enkäten. Drygt hälften av respondenterna valde
att kommentera och av dessa skrev två tredjedelar positiva kommentarer om
GreenhackGBG och en tredjedel gav förslag till utveckling av projektet och vad
Göteborgs Stad kan förbättra i sitt hållbarhetsarbete. Det var en person som
tycker att GreenhackGBG och liknande projekt inte bör genomföras då det
bland annat är felprioritering av kommunala resurser. Alla svar och
kommentarer i enkäten kan läsas i bilaga 1 "Enkät GreenhackGBG november
2015".
En framgångsfaktor i projektet är de olika alter egon som GreenhackGBG
använt sig av. De har varit väldigt populära, både som sporre till mer
engagemang och som bevis på att det går att leva på ett mer hållbart sätt. De har
varit personligheter som går att identifiera sig med vilket gör det enklare att ta
steget att själv förändra sin livsstil. Ifall en person går före och visar vägen blir
det tydligare för andra att det går att följa efter, vilket en fokusgruppdeltagare
sammanfattar med nedan kommentar:
”Om en individ kan kämpa jättemycket så kan alla kämpa lite. Om en person
kan hoppa upp till molnen kan alla andra hoppa tjugo centimeter över
marken.”
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Diskussion
Syftet med denna utvärdering är att undersöka hur väl projektet GreenhackGBG
lyckats att uppnå sina mål under 2015 och ge en samlad bild av vilka faktorer
som varit lyckade samt vilka svårigheter som funnits. Det övergripande syftet
med GreenhackGBG är att inspirera och stödja göteborgare till att uppnå en mer
hållbar livsstil med en bibehållen eller ökad livskvalitet.
Projektets effekter

Ett av GreenhackGBG:s mål är att bidra till att öka intresset för och kunskapen
om miljö- och hållbarhetsfrågor hos målgruppen, något som kan sägas är
uppnått. Att 87 procent av respondenterna i enkäten anger att de har ett ökat
intresse för miljöfrågor visar att det innehåll och de metoder som
GreenhackGBG arbetar med är inspirerande. De har tagit till sig mycket av den
information som GreenhackGBG delar då en tydlig majoritet på 88 procent
anger att de har lärt sig något nytt. Informationen är således relevant och på en
bra nivå. Ett förslag för framtiden är att filma och streama frukost- och
lunchseminarier för att nå en större målgrupp och ytterligare öka intresset för
miljö- och hållbarhetsfrågor. Vidare skulle en serie humoristiska minifilmer
med olika relevanta miljö- och hållbarhetsbudskap kunna tas fram. Filmerna
från frukost- och lunchseminarierna och minifilmerna kan sedan spridas vidare i
sociala medier för att ytterligare attrahera nya deltagare.
Ett annat mål för GreenhackGBG är att inspirera och engagera människor till en
mer hållbar livsstil. I ett första steg har projektet lyckats engagera människor till
aktivitet i GreenhackGBG:s kanaler. Målet på 5 000 unika deltagare och följare
i GreenhackGBG:s olika kanaler går i denna utvärdering inte att mäta då många
följer projektet i fler än en kanal. På Facebook finns dock det största uppmätta
antalet unika personer med 2 335 följare. Det är alltså minst detta antal som är
delaktiga i projektet och troligtvis är antalet högre än så med tanke på att det
totala antalet följare och deltagare i alla kanaler uppgår till 6 181 personer. Då
informationsspridning via sociala medier är en bärande metod i GreenhackGBG
skulle det sannolikt inverka positivt på antal deltagare om projektets målgrupp
även inkluderar ungdomar i exempelvis åldern 16-25 år då dessa i hög grad
använder sociala medier9.
Att GreenhackGBG haft effekt på sina deltagare och följare är tydligt och visar
att informationen både lyckas uppmana och inspirera till engagemang. En stor
majoritet på 78 procent av respondenterna svarar att de har gjort någonting i en
hållbar riktning till följd av sitt deltagande i GreenhackGBG, som de inte hade
gjort utan att delta i projektet. Det kan vara en utmaning, något annat i en
hållbar riktning eller både och. En fråga som inte besvaras i enkät eller

9

(Svenskarna och Internet, Olle Findahl, 2014)
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fokusgrupp är varför inte fler än 35 procent har gjort en utmaning. Det kan bero
på att de inte kände till att det fanns, att utmaningarna var på fel nivå eller
någon annan anledning. En trolig anledning är att utmaningarna, rent tekniskt i
webbplattformen, inte gick att utforma som enskilda aktiviteter delbara i sociala
medier. Därmed fick utmaningarna ett begränsat genomslag. En teknisk
utveckling av webbplattformen torde råda bot på detta. Däremot är det tydligt
att de som inte gjort utmaningar ändå gjort någonting annat till följd av sitt
deltagande i GreenhackGBG vilket visar på att det inte handlar om brist på
intresse från deltagarna. Det kan inte i nuläget förklaras varför inte fler
respondenter gjort utmaningar, men de anger att de kan tänka sig att göra det i
framtiden, vilket är positivt.
GreenhackGBG:s metoder har effekten att människor får ett ökat intresse och
kunskap om miljöfrågor och inspirerar till ett mer hållbart agerande. Att dra
slutsatsen att deltagarna har en mer hållbar livsstil idag till följd av att de gjort
utmaningar inom ramen för GreenhackGBG eller gjort en annan hållbar
handling är däremot vanskligt. Resultatet att mer än en tredjedel av
respondenterna själva anser att de har en mer hållbar livsstil pekar istället i
riktningen att det finns en potential att arbeta vidare med dessa frågor för att i
förlängningen uppnå en varaktig förändring till en mer hållbar livsstil hos
målgruppen. Kopplas denna siffra ihop med att 12 procent av Göteborgarna
inom projektets åldersmässiga målgrupp redan känner till projektet (cirka 27
000 personer), finns stora möjligheter att med projektets befintliga metoder nå
en relativt stor andel människor och på samma sätt inspirera och engagera dem
till en mer hållbar livsstil. Att sedan 41 procent säger att de inte har en mer
hållbar livsstil till följd av sitt deltagande i projektet, varav en fjärdedel
kommenterat att de redan haft en hållbar livsstil, betyder snarare att det finns
potential för utveckling snarare än att projektet har misslyckats. Ett förslag till
framtiden är att skapa olika nivåindelningar på utmaningarna med ett
poängsystem för att ytterligare uppmuntra människor att delta i utmaningarna.
Sociala mediers inverkan på att nå projektmålen

Sociala medier har visat sig vara en bra metod för att nå många personer med
GreenhackGBG:s budskap då informationen kommer förpackad på ett sätt som
gör det lätt för dem att ta till sig informationen i sin vardag. 80 procent av
deltagarna följer projektet via någon av sociala mediekanalerna Facebook,
Instagram eller Twitter och 42 procent av deltagarna följer projektet endast
genom någon av dem vilket visar att dessa personer inte skulle nås av
GreenhackGBG:s information om metoden hade varit en annan, exempelvis via
traditionella medier, e-post eller evenemang. Spridningseffekten och
potentialen att nå många fler deltagare är större via sociala mediekanaler än
traditionella medier, med samma resurser. Något som även talar för att sociala
medier haft en positiv inverkan på att nå målen är GreenhackGBG:s 49:e
placering på Whispr Group & Sustainable brand index:s lista över de mest
inflytelserika opinionsbildarna på Twitter. Placeringen visar på projektets höga
trovärdighet hos målgruppen vilket bör underlätta det fortsatta arbetet på sociala
medier.
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Organisation och arbetssätt

Organisatoriskt har en av projektets framgångar varit att det har fungerat bra
som ett koncept att använda för olika förvaltningar när de vill diskutera
hållbarhetsfrågor med olika målgrupper och förmedla GreenhackGBG:s olika
budskap. Kärnan är att de inte har behövt skapa nya aktiviteter utan har använt
GreenhackGBG:s koncept och namn på aktiviteter som ändå skulle genomföras
i förvaltningen och som faller inom ramen för hållbarhetsområdet. På detta sätt
skapas en igenkänning som bygger relationer med miljöintresserade personer.
Dessa sprider sedan vidare informationen till andra – i hög grad via sociala
medier. GreenhackGBG erbjuder således en möjlighet att skapa gröna
injektioner för att stärka den gröna dimensionen i redan befintliga aktiviteter
och evenemang i staden, såväl som att projektet skapar egna mobila aktiviteter,
där alla stadsdelarna kan ha en roll och ett ansvar.
Hållbarhetsdialog i det offentliga rummet

En rekommendation för framtiden är att involvera stadsdelsförvaltningarna
ännu mer i arbetet ut mot slutmålgruppen. GreenhackGBG och dess
kommunikationsplattformar, fysiska såväl som digitala, skulle i ännu högre
grad kunna verka som en kontaktyta mellan de styrande och medborgarna.
Medvetna och engagerade medborgare är avgörande för att uppnå de
kommunala miljömålen och dessa diskussioner kan även fånga upp förslag på
vad kommunen skulle kunna göra i framtiden. Använd GreenhackGBG för att
bygga en stolthet hos medborgarna över de hållbara initiativ som finns
stadsdelarna. Detta kan inspirera fler att vilja göra hållbara val samtidigt som
deras kunskapsnivå höjs om miljö- och hållbarhetsfrågor. Att fortsätta
diskussionen ytterligare genom att bjuda in till samtal kan på sikt leda till
förändringar på en strukturell nivå som sedan möjliggör en mer hållbar livsstil
för människor.
GreenhackGBG bör fortsätta att förankras i stadsdelarna genom att skapa
verktyg för det kommande arbetet. En ”verktygslåda” kan tas fram som stöd för
personer som inte dagligen arbetar med projektet. Verktygslådan kan innehålla
informationsmaterial som används för att prata om hur medborgare kan ta del
av GreenhackGBG och hur de kan vara med och skapa en mer hållbar vardag
och ett mer hållbart Göteborg. Ett tillägg till detta kan vara att skapa en
permanent fysisk plats för GreenhackGBG i Älvrummet.
Inkludera alla som bor och verkar i staden.

I nästa steg skulle alla som bor och verkar i staden kunna inkluderas. Hela
samhället bör få möjlighet att delta i debatten och skapa, dela och kommunicera
frågor om miljö- och hållbarhet genom GreenhackGBG i syfte att skapa ett mer
hållbart Göteborg. Konceptet kan byggas större genom att samverka i hela
samhället i ett quadruple helix-perspektiv (civilsamhället, Göteborgs Stad,
akademin och näringslivet).
Projektets nytta

Projektets nytta i förhållande till kostnad är i dagsläget svår att värdera.
Kostnaden för projektet kan verka hög, eller mycket hög i relation till hur
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många personer som projektet har nått med information under 2015. Detta ska
ställas i relation till att GreenhackGBG är ett pilotprojekt och i en uppstartsfas.
Då informationsspridningen via sociala medier följer en exponentiell skala i
antalet personer som nås bör nyttan öka i förhållande till kostnaderna framöver.
Projektet har även bidragit till att deltagande förvaltningar stärkt sitt samarbete
och skapat en samsyn kring frågor som projektet arbetar med och de har testat
nya arbetssätt. Dessa erfarenheter och metodutveckling är något som torde
gynna det fortsatta miljöarbetet i staden, oavsett om projektet fortsätter. Det
finns således flera lärdomar att dra av pilotprojektet, både organisatoriskt och i
arbetssättet ut mot målgruppen – vilka beteendeförändrande aktiviteter och
metoder som är mer eller mindre lyckosamma i arbetet med att engagera
människor att anta en mer hållbar livsstil.
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Slutsatser


87 procent av respondenterna i enkäten anger att de har ett ökat intresse för
miljöfrågor och en tydlig majoritet anger att de har lärt sig något nytt.
Informationen är således relevant och på en bra nivå.



GreenhackGBG:s metoder har effekten att människor får ett ökat intresse
och kunskap om miljöfrågor och inspirerar till hållbara handlingar. En stor
majoritet av respondenterna svarar att de har gjort någonting i en hållbar
riktning till följd av sitt deltagande i GreenhackGBG som de inte hade gjort
annars.



Mer än en tredjedel av respondenterna anser själva att de har en mer hållbar
livsstil, till följd av sitt deltagande i GreenhackGBG. 35 procent av
respondenterna säger sig har en förbättrad livskvalitet och ingen uppger att
den försämrats.



Sociala medier har haft en positiv inverkan på att nå projektmålen då
informationsspridningen till stor del skett via sociala medier. Det totala
antalet följare och deltagare i alla kanaler (Facebook, Instagram eller
Twitter samt anmälda på webbplatsen) uppgår till mer än 6 000 personer.
80 procent av respondenterna följer projektet via någon av sociala
mediekanalerna Facebook, Instagram eller Twitter och 42 procent av dem
anger att de följer projektet endast genom någon av sociala mediekanalerna
Facebook, Instagram eller Twitter.



Organisation och arbetssätt har varit ändamålsenligt, mot bakgrund att
GreenhackGBG är ett pilotprojekt där nya metoder testas.
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