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Framtidsveckan

Steg: Ledarutveckling steg 1

Område: Gruppdynamik

Tidsåtgång: 1,5 timme

Material: Pennor

Syfte

Syfte med denna övning är att utsätta gruppen för 

ett problem, med otydliga instruktioner och från 

början otillräcklig information. Övningen visar väl-

digt tydligt gruppens processer och vilka roller de 

olika deltagarna tar på sig. Den belyser också vikten 

av att alla får komma till tals och göra sin röst hörd, 

annars löser inte gruppen uppgiften.

Instruktion

Dela först in i grupper, minst 5 i varje grupp. Gör en 

liten berättelse om att deltagarna nu sitter i en styr-

grupp för framtidsveckan Uppgiften är att bland sju 

sökande välja ut en projektledare för den Framtids-

vecka som planeras i kommunen.

Läs förutsättningarna en gång högt för gruppen 

och dela sedan ut förutsättningarna samt de bla-

den med sökandes kvalifikationer. Från och med nu 

svarar ni inte på några frågor, skicka ut dem i de 

olika grupperna. 

Vänta en liten stund och gå sedan ut till respektive 

grupp och spela virrig och be så mycket om ursäkt 

att ni glömde några framtidsveckanpapper.

Dessa är olika och som kursledare kan man skilja 

dem åt genom ett punktsystem, men det ska inte 

deltagarna veta om. Se facit för att skillja bladen åt.

Sammanfattning i storgrupp

Grupperna skall behålla sitt svar inom sin grupp till 

redovisningen.

Understrykningarna i facit anger varför just den 

personen inte erhållit jobbet som projektledare.

Processfrågor:

•	 Gruppens arbete 

- Vem tog på sig leddarrollen? 

- Var någon tyst? - Var någon pratig?

•	 Synergieffekter

•	 Tog gruppen något för givet? 

- Att alla hade samma information? 

- Vilka sökanden var män? Eller kvinnor?

•	 Fick alla komma till tals? 

Om alla inte får komma till tals löser inte 

gruppen uppgiften, eftersom alla sitter inne 

med en liten del av lösningen. Diskutera och 

förklara gärna Dialogkompetens. Utan dialog-

kompetens är uppgiften väldigt svårlöst. 

Din egen roll

•	 Vad tog du för del i grupparbetet? 

•	 Var den medveten eller omedveten?

•	 Hur brukar du agera i grupper? 

•	 Väljer du agerande utifrån sammanhang?

•	 Vad tar du med dig av dessa övningar till din 

cirkel/grupp?

•	 Hur kan du som ledare öka deltagarinflytandet/

demokratin i cirkeln?

Koppla till dialogkompetens.
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1. Det är idag den 7 oktober 2018 

2. Er grupp är en styrgrupp bestående av politiker, föreningsaktiva, anställ-
da på Studiefrämjandet och företagare som är intresserade av att starta 
upp Framtidsveckan i en mindre kommun. 

3. Styrgruppen skall arrangera en framtidsvecka och ni skall välja ut och 
anställa en projektledare för arrangemanget bland 7 sökande. 

4. Föreställ Dig att Du har de data Du för med dig i huvudet. 

5. Det finns en korrekt lösning på uppgiften. 

6. Alla data är riktiga. 

7. Ni har 60 minuter på er att välja ut den som skall anställas. 

8. Uppgiften skall lösas som en gruppuppgift. 

9. Lösningen måste accepteras av hela gruppen.

Förutsättningar
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Sökande till befattningen som projektledare

Namn   E Gren   F. 19650922-5023. Jugoslavien. Bor i Stockholm med sin man. 

Utbildning   Universitetet i Sarajevo, Grundskollärare    1988 
   Uppsala universitetet, Miljövetare 180 hp    2007 

Anställning   Grundskollärare       1988-1993
   Tolk         1996-2003
   Projektledare/kommunikatör, Rädda Barnen    2003-2010
   Biståndsarbetare/projektledare, vattenprojekt i Ghana 2010-2015 
   Miljö- och hälsoskyddsinspektör, Stockholm stad   2015- 

Språk    Bosniska, Svenska, Engelska

Övrigt   Kan veckopendla för rätt jobb. Har internationella kontakter.

Namn    L Björk   F. 19661112-6221. Karlstad. Bor i Helsingborg med två söner.

Utbildning   Lunds universitet, Miljövetare 180 hp   1992
   Lunds universitet, Environmental Law and Policy  1993

Anställning   Projektledare "Blå flagg", Håll Sverige rent   1996-1999
   Kommunikatör, Håll Sverige rent    1999-2007
   Pedagog, Valla folkhögskola      2007-2018 
   Konsultuppdrag för Helsingborg stad    2018-

Språk    Svenska, Engelska, Spanska, Finska

Övrigt   Flyttat till Helsingborg för kärleken och driver eget bolag som konsult.

Namn    T Blad   F. 19500617-3192. Kalmar. Bor i Malmö med sin fru.

Utbildning   Hvilans folkhögskola, Examen Miljövetenskapsprogr. (3 år) 1971
   Växjö universitet, Miljöfysik 30 hp    1977

Anställning   Projektledare, Göteborg stad     1978-1995
   Marknadsförare/säljare, Solcellen AB    1995-2000
   Miljöutredare, Skanska      2003-2017

Språk    Svenska, Engelska, Tyska

Övrigt   Nybliven pensionär stort kontaktnät i föreningslivet, söker utvecklande  
   sysselsättning.
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Namn    S Oak F. 19720525-0133. London. Bor i Kristianstad med man och barn.

Utbildning   De Montfort University Leicester, Environmental science 1997 
   Malmö högskola, Ekologi och kretslopp 15 p  2003

Anställning   Miljöcertifierare, Naturskyddsföreningen    1997-2006
   Projektledare miljö/klimat, GMV     2006-2011 
   Hållbarhetsutvecklare, Halmstad energi   2011-2014 
   Projektledare, Trafikverket     2014-2017

Språk   Engelska, Svenska, Franska, Arabiska

Övrigt   Nyinflyttad i Lenbo kommun. Stort kontaktnät i omställningsrörelsen.

Namn    K Kvist   F. 19860107-1753. Lund. Bor i Lund.

Utbildning   Lunds Universitet, Miljövetenskap 180 hp   2009

Anställning   Miljöhandläggare, Svalövs kommun     2010-2012
   Projektledare och kordinator, NCC     2012-2013
   Projektledare & konsult, eget bolag     2013-

Språk    Svenska, Engelska, Tyska, lite Franska 

Övrigt   Har eget företag och stort kontaktnät inom miljörörelsen.

Namn    A Hussein   F. 19800831-1753. Malmö. Bor i ekoby utanför Malmö.

Utbildning   Malmö högskola, Miljövetare 180 hp   2003 
   Malmö högskola, Juridik 30 hp    2007

Anställning   Miljökonsult, Calluna AB     2004-2007
   Naturvårdshandläggare, Länsstyrelsen skåne   2007-2012
   Projektledare Hållbart byggande, JM    2012-

Språk    Svenska, Arabiska, Franska

Övrigt   Brett kontaktnät i byggbranschen. Sköter marknadsföring & ekonomi i  
   ekobyn. 

Namn    P Sten   F. 19781202-6326. Lund. Bor i Malmö med sin sambo.

Utbildning   Malmö högskola, Miljövetare 180 hp   2002
   Lunds universitet, Miljörätt 30 hp    2003

Anställning   Miljöstrateg, Naturvårdsverket    2004-2008
   Projektledare/utbildningskoordinator, Ekocentrum syd 2009-

Språk    Svenska, Engelska, Tyska, Franska

Övrigt   Känd bloggare inom hållbarhet med 150 000 följare på Youtube.
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Framtidsveckan är en vecka då miljön, klimatet och hållbar utveckling står i centrum. 
Syftet med framtidsveckan är att inspirera människor att ta steget till en mer hållbar 
livsstil. Under Framtidsveckan samarbetar allt ifrån kommuner, organisationer, studie-
förbund, politiska partier och företag till ideella föreningar och enskilda personer för att 
visa upp goda exempel på hur vi kan leva mer hållbart. Det är också en mötesplats där 
lokala aktörer kan knyta kontakter, byta kunskaper och nätverka.

Tanken är att projektet ska sätta igång omställnings- och hållbarhetsarbetet på orten 
och visa att det är möjligt att gå mot ett mer ekologiskt hållbart samhälle tillsammans.

Du sitter med i en styrgrupp för Framtidsveckan i kommunen Lenbo och ni ska nu an-
ställa en projektledare som kommer att arbeta med arrangemanget på heltid under en 
niomånadersperiod. Det är viktigt att personen är kunnig inom ämnet, är van vid att 
driva projekt och har ett brett kontaktnät.

Personen kommer att få titeln ”Framtidsgeneral”, och ska delta i alla styrgruppsmö-
ten samt ha ansvar för marknadsföringen av arrangemanget. På tidigare möte har det 
beslutats att projektledaren ska ha minst 5 års erfarenhet av att leda projekt och en 
högskoleutbildning inom miljövetenskap. I kommunen bor det många invånare med 
utländsk härkomst och därför har gruppen enats om att projektledaren måste tala minst 
två andra språk (förutom svenska).

Framtidsveckan har fyra större aktörer som samarbetar; Studiefrämjandet, Omställning 
Lenbo, Naturskyddsföreningen och Lenbo kommun. En viktig och sammanhållande del i 
Framtidsveckan är tidningsbilagan som når alla hushåll i kommunen. I bilagan lyfter man 
fram en mängd goda exempel och där finns också programmet för veckans alla aktivite-
ter. Tidningsbilagan görs av Mittmedia och en journalist finns knuten till produktionen.
Bilagan skickas ut tillsammans med lokalpress samt lokala annonsblad. Om sådant sak-
nas i kommunen delas bilagan ut som direktreklam.

Länsstyrelsen stöttar Framtidsveckan och medverkar i begränsad utsträckning med sam-
ordning av i första hand tidningsbilagan och kontakter med regionala aktörer.

Det finns en mängd högskolor som utbildar miljövetare, även folkhögskolor har hållbar-
hetsinriktning. De som läser på folkhögskola läser miljövetenskap, ekologi och miljöeko-
nomi. Lunds universitet har ett miljövetenskapsprogram som bland annat omfattas av 
ämnena: miljövetenskap, miljöfysik, ekologi, kemi och miljörätt.

Framtidsveckan
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Framtidsveckan är en vecka då miljön, klimatet och hållbar utveckling står i centrum. 
Syftet med framtidsveckan är att inspirera människor att ta steget till en mer hållbar 
livsstil. Under Framtidsveckan samarbetar allt ifrån kommuner, organisationer, studie-
förbund, politiska partier och företag till ideella föreningar och enskilda personer för att 
visa upp goda exempel på hur vi kan leva mer hållbart. Det är också en mötesplats där 
lokala aktörer kan knyta kontakter, byta kunskaper och nätverka.

Tanken är att projektet ska sätta igång omställnings- och hållbarhetsarbetet på orten 
och visa att det är möjligt att gå mot ett mer ekologiskt hållbart samhälle tillsammans.

Du sitter med i en styrgrupp för Framtidsveckan i kommunen Lenbo och ni ska nu an-
ställa en projektledare som kommer att arbeta med arrangemanget på heltid under en 
niomånadersperiod. Det är viktigt att personen är kunnig inom ämnet, är van vid att 
driva projekt och har ett brett kontaktnät..

Personen kommer att få titeln ”Framtidsgeneral”, och ska delta i alla styrgruppsmöten 
samt ha ansvar för marknadsföringen av arrangemanget. På tidigare möte har det beslu-
tats att projektledaren ska ha minst 5 års erfarenhet av att leda projekt och en högskole-
utbildning inom miljövetenskap.

Framtidsveckan har fyra större aktörer som samarbetar; Studiefrämjandet, Omställning 
Lenbo, Naturskyddsföreningen och Lenbo kommun. En viktig och sammanhållande del i 
Framtidsveckan är tidningsbilagan som når alla hushåll i kommunen. I bilagan lyfter man 
fram en mängd goda exempel och där finns också programmet för veckans alla aktivite-
ter. Tidningsbilagan görs av Mittmedia och en journalist finns knuten till produktionen.
Eftersom bilagan kommer att tryckas på både svenska och engelska behöver projektle-
daren kunna uttrycka sig obehindrat på båda språken. Bilagan skickas ut tillsammans 
med lokalpress samt lokala annonsblad. Om sådant saknas i kommunen delas bilagan ut 
som direktreklam.

Länsstyrelsen stöttar Framtidsveckan och medverkar i begränsad utsträckning med sam-
ordning av i första hand tidningsbilagan och kontakter med regionala aktörer. 

Det finns en mängd högskolor som utbildar miljövetare, även folkhögskolor hållbarhets-
inriktning. Lunds universitet har ett miljövetenskapsprogram som bland annat omfattas 
av ämnena: miljövetenskap, miljöfysik, ekologi, kemi och miljörätt. Uppsala universitet 
har mer inriktning mot miljöekonomi, biologiskt mångfald och miljörätt.

Framtidsveckan
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Framtidsveckan är en vecka då miljön, klimatet och hållbar utveckling står i centrum. 
Syftet med framtidsveckan är att inspirera människor att ta steget till en mer hållbar 
livsstil. Under Framtidsveckan samarbetar allt ifrån kommuner, organisationer, studie-
förbund, politiska partier och företag till ideella föreningar och enskilda personer för att 
visa upp goda exempel på hur vi kan leva mer hållbart. Det är också en mötesplats där 
lokala aktörer kan knyta kontakter, byta kunskaper och nätverka.

Tanken är att projektet ska sätta igång omställnings- och hållbarhetsarbetet på orten 
och visa att det är möjligt att gå mot ett mer ekologiskt hållbart samhälle tillsammans.

Du sitter med i en styrgrupp för Framtidsveckan i kommunen Lenbo och ni ska nu an-
ställa en projektledare som kommer att arbeta med arrangemanget. Personen ska vara 
kunnig inom ämnet, van vid att driva projekt och har ett brett kontaktnät...

Personen kommer att få titeln ”Framtidsgeneral”, och ska delta i alla styrgruppsmöten 
samt ha ansvar för marknadsföringen av arrangemanget. På tidigare möte har det beslu-
tats att projektledaren ska ha minst 5 års erfarenhet av att leda projekt Eftersom styr-
gruppen består av en stor majoritet av kvinnor har det beslutats att om det väger mellan 
två likvärdiga kandidater av olika kön, utse en man.

Framtidsveckan har fyra större aktörer som samarbetar; Studiefrämjandet, Omställning 
Lenbo, Naturskyddsföreningen och Lenbo kommun. En viktig och sammanhållande del i 
Framtidsveckan är tidningsbilagan som når alla hushåll i kommunen. I bilagan lyfter man 
fram en mängd goda exempel och där finns också programmet för veckans alla aktivite-
ter. Tidningsbilagan görs av Mittmedia och en journalist finns knuten till produktionen.
Bilagan skickas ut tillsammans med lokalpress samt lokala annonsblad. Om sådant sak-
nas i kommunen delas bilagan ut som direktreklam.

Länsstyrelsen stöttar Framtidsveckan och medverkar i begränsad utsträckning med sam-
ordning av i första hand tidningsbilagan och kontakter med regionala aktörer. 

Det finns en mängd högskolor som utbildar miljövetare, men även folkhögskolor som 
har hållbarhetsinriktning. Lunds universitet har ett miljövetenskapsprogram som bland 
annat omfattas av ämnena: miljövetenskap, miljöfysik, ekologi, kemi och miljörätt.

Framtidsveckan
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Framtidsveckan är en vecka då miljön, klimatet och hållbar utveckling står i centrum. 
Syftet med framtidsveckan är att inspirera människor att ta steget till en mer hållbar 
livsstil. Under Framtidsveckan samarbetar allt ifrån kommuner, organisationer, studie-
förbund, politiska partier och företag till ideella föreningar och enskilda personer för att 
visa upp goda exempel på hur vi kan leva mer hållbart. Det är också en mötesplats där 
lokala aktörer kan knyta kontakter, byta kunskaper och nätverka.

Tanken är att projektet ska sätta igång omställnings- och hållbarhetsarbetet på orten 
och visa att det är möjligt att gå mot ett mer ekologiskt hållbart samhälle tillsammans.

Du sitter med i en styrgrupp för Framtidsveckan i kommunen Lenbo och ni ska nu an-
ställa en projektledare som kommer att arbeta med arrangemanget på heltid under en 
niomånadersperiod eller på 75% under 12 månader....

Det är viktigt att personen är kunnig inom ämnet, är van vid att driva projekt och har ett 
brett kontaktnät. Personen kommer att få titeln ”Framtidsgeneral”, och ska delta i alla 
styrgruppsmöten samt ha ansvar för marknadsföringen av arrangemanget. På tidigare 
möte har det beslutats att projektledaren ska ha minst 5 års erfarenhet av att leda pro-
jekt och en högskoleutbildning inom miljövetenskap.

Framtidsveckan har fyra större aktörer som samarbetar; Studiefrämjandet, Omställning 
Lenbo, Naturskyddsföreningen och Lenbo kommun. En viktig och sammanhållande del i 
Framtidsveckan är tidningsbilagan som når alla hushåll i kommunen. I bilagan lyfter man 
fram en mängd goda exempel och där finns också programmet för veckans alla aktivite-
ter. Tidningsbilagan görs av Mittmedia och en journalist finns knuten till produktionen.
Bilagan skickas ut tillsammans med lokalpress samt lokala annonsblad. Om sådant sak-
nas i kommunen delas bilagan ut som direktreklam.

Länsstyrelsen stöttar Framtidsveckan. Ett krav för bidraget är att pengar ska komma bo-
ende i regionen tillgodo, vid nyanställning bör rekrytering ske bland boende i regionen.

Det finns en mängd högskolor som utbildar miljövetare, även folkhögskolor har håll-
barhetsinriktning. Lunds universitet har ett miljövetenskapsprogram. För att få examen i 
miljövetenskap krävs minst 15 hp i ekologi och miljörätt.

Framtidsveckan
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Framtidsveckan är en vecka då miljön, klimatet och hållbar utveckling står i centrum. 
Syftet med framtidsveckan är att inspirera människor att ta steget till en mer hållbar 
livsstil. Under Framtidsveckan samarbetar allt ifrån kommuner, organisationer, studie-
förbund, politiska partier och företag till ideella föreningar och enskilda personer för att 
visa upp goda exempel på hur vi kan leva mer hållbart. Det är också en mötesplats där 
lokala aktörer kan knyta kontakter, byta kunskaper och nätverka.

Tanken är att projektet ska sätta igång omställnings- och hållbarhetsarbetet på orten 
och visa att det är möjligt att gå mot ett mer ekologiskt hållbart samhälle tillsammans.

Du sitter med i en styrgrupp för Framtidsveckan i kommunen Lenbo i Skåne, och ni ska 
nu anställa en projektledare som kommer att arbeta med arrangemanget på heltid un-
der en niomånadersperiod. Det är viktigt att personen är kunnig inom ämnet, är van vid 
att driva projekt och har ett brett kontaktnät.....

Personen kommer att få titeln ”Framtidsgeneral”, och ska delta i alla styrgruppsmö-
ten samt ha ansvar för marknadsföringen av arrangemanget. På tidigare möte har det 
beslutats att projektledaren ska vara äldre än 35 år och ha minst 5 års erfarenhet av att 
leda projekt och ska ha en examen inom miljövetenskap. Det är en fördel om personen 
dessutom har erfarenhet inom kommunikation/marknadsföring.

Framtidsveckan har fyra större aktörer som samarbetar; Studiefrämjandet, Omställning 
Lenbo, Naturskyddsföreningen och Lenbo kommun. En viktig och sammanhållande del i 
Framtidsveckan är tidningsbilagan som når alla hushåll i kommunen. I bilagan lyfter man 
fram en mängd goda exempel och där finns också programmet för veckans alla aktivite-
ter. Tidningsbilagan görs av Mittmedia och en journalist finns knuten till produktionen.
Bilagan skickas ut tillsammans med lokalpress samt lokala annonsblad. Om sådant sak-
nas i kommunen delas bilagan ut som direktreklam.

Länsstyrelsen stöttar Framtidsveckan och medverkar i begränsad utsträckning med sam-
ordning av i första hand tidningsbilagan och kontakter med regionala aktörer. 

Det finns en mängd högskolor som utbildar miljövetare, även folkhögskolor som har 
hållbarhetsinriktning. Lunds universitet har ett miljövetenskapsprogram som internatio-
nellt likställs programmet med Environmental science.

Framtidsveckan
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Summering av sökandes kvalifikationer 
Facit

Gren Kvist Blad Oak Björk Hussein Sten

Ålder 54 32 69 47 53 39 40

Utbildning Miljövetare Miljövetare F o l k h ö g -

skola

Miljövetare Miljövetare Miljövetare Mi l j ö ve -

tare

Boende Stockholm Lund Malmö Kristianstad Helsingborg Malmö Malmö

Språk Bosn, sv, 

eng

Sv, eng, ty, 

fr

Sv, eng, ty Sv, eng, fr, 

ar

Sv, eng, sp, 

fi

Sv, ar, fr Sv, eng, 

ty, fr

Projekt erf. 9 år 8 år 8 år 6 år 3 år 8 år 10 år

Folkhögskolor utbildar inte i Miljörätt, vilket krävs för att få examen i Miljövetenskap, vilket krävdes för 

anställningen. 

Två av de sökande, S Oak och P Sten har alla kvallifikationer, men om det vägde mellan två sökanden av 

olika kön så skulle de anmställa en man. De ska alltså välja S Oak, som är en man, vilket framgår av den näst 

sista siffran i de fyra sista siffrorna i personnummret. S oak Har läst Environmental science (vilket likställs 

med miljövetrenskapsprogrammet på Lund. 

Så här skiljer sig de olika bladen åt:

.

I kommunen bor det många invånare med utländsk härkomst och därför har gruppen enats om att projekt-

ledaren måste tala minst två andra språk (förutom svenska).

De som läser på folkhögskola läser miljövetenskap, ekologi och miljöekonomi.

..

Uppsala universitet har mer inriktning mot miljöekonomi, biologiskt mångfald och miljörätt.

Eftersom bilagan kommer att tryckas på både svenska och engelska behöver projektledaren kunna uttrycka 

sig obehindrat på båda språken.

...

Eftersom styrgruppen består av en stor majoritet av kvinnor har det utifrån ett jämställdhetsperspektiv be-

slutats att om det väger mellan två likvärdiga kandidater av olika kön, utse en man...

..under år 2019

....

Ett krav för stöttningen är att de pengar som ges i bidrag ska komma boende i regionen tillgodo, t ex om 

någon ska anställas så ska denna person vara boendes i regionen.

..eller på 75% under 12 månader.

För att få examen i miljövetenskap krävs minst 15 hp i ekologi och miljörätt.

.....

..ska vara äldre än 35 år och ha minst 5 års erfarenhet av att leda projekt och ska ha en examen i miljöve-

tenskap

Internationellt likställs programmet med Environmental science.


