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Decode – Partners – Steg 3
AKADEMI

 KTH – ABE-skolan

 Göteborgs Universitet – Företagsekonomiska Inst.

 SCORE – Stockholms centrum för forskning om 
offentlig sektor, Handels/SU

 SP – Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 

 Stockholms Universitet – Barn- och 
ungdomsvetenskapliga Inst.

 Sveriges Lantbruksuniversitet – Inst. för stad och land

 Södertörns Högskola – Centrum för praktisk kunskap

BOLAG – INDUSTRI

 Sweden Green Building Council 

 Tyréns

 Älvstranden Utveckling AB

MYNDIGHETER

 Boverket

 Statens Konstråd

KOMMUNER

 Göteborg

 Järfälla

 Norrtälje 

 Sorsele

 Täby

 Stockholm Stad 

 Upplands Väsby

 Uppsala

ADVISORY BOARD

 ARKUS

 IQ Samhällsbyggnad

 Lunds Tekniska Högskola –
Arkitektur

 SKL – Sveriges Kommuner och 
Landsting

 Stockholms Miljöförvaltning

 Sveriges Arkitekter

 Vallentuna Kommun



Decode : Projektpartners
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Decode – Expertis
 stadsplanering 

 interaktionsdesign 

 praktisk filosofi 

 urbansociologi

 konstnärlig praktik

 organisationsteori 

 processtyrning

 miljöplanering 

 samhällsplanering

 normkritik 

 certifiering

 strategisk samhällsanalys

 planarkitektur 

 offentlig organisation 

 miljökonsekvensbeskrivning

 social hållbarhet

 interdisciplinär process- och metodutveckling

 maktanalys

 medborgardialog

 affärsutveckling



UTMANINGAR



Samhällsutmaning & Risker 

UTMANINGAR

 dubblera bostadsbyggnadsvolymen 2025

 inflyttning till städerna

 småorter minskar

RISKER

 långa och kostsamma planerings- och byggnadsprocesser

 kortsiktiga lösningar, lägre standard

 segregation och utanförskap 

 negativ miljö- och klimatpåverkan



c o m m u n i t y d e s i g n f o r c o n f l i c t i n g d e s i r e s

Decode – Principer

s a m f u n d s d e s i g n f ö r m o t s t r i d i g a ö n s k e m å l

Detta är mina principer!
… och om du inte gillar dem så har jag fler …

Groucho Marx

… att bejaka stadens komplexitet …



Decode : Hållbar stadsutveckling

Nyckelfrågor

 PROCESSTYRNING organisation / samverkan / delaktighet

 SOCIAL HÅLLBARHET

 INNOVATION



PROCESSTYRNING



Processtyrning

Indelning

• Organisation, Samverkan och Delaktighet 

Övergripande syfte 

• säkerställa att hållbarhet beaktas i projektets 
planering, genomförande samt i drift, förvaltning 
och fortsatt utveckling. 

• dynamisk process – med utgångspunkt från lokala 
samhällsutmaningar, platsspecifika och ekonomiska  
förutsättningar, politiska beslut, m.m. 



Organisation handlar om:

• att styra verksamheten så att rätt sak görs vid rätt tillfälle 
och av rätt person, för att nå projektets mål

• helhetssyn och horisontellt systemtänkande 

• bred representation av olika kompetenser

• kvalitativ målstyrning 

• demokratiordning avseende relationella förhållanden 
mellan olika parters makt

Processtyrning – Organisation

ORGANISATION : stadsutvecklingsprojekts ledning, bemanning, hållbarhetssamordning



SAMVERKAN : strategier, metoder, verktyg

Samverkan handlar om:

• gränsöverskridande samarbeten mellan aktörer som 
företräder ”hårda” och ”mjuka” frågor

• att ha en tydlig strategi för hur organisationens aktörer 
samarbetar, med målet att skapa helhetslösningar 

• HUR man samarbetar, avseende strategier, processer, 
verktyg och metoder 

• det interna arbetet mellan medverkande inom 
projektorganisationen (politisk ledning, planavdelning, 
förvaltningar, m.fl.), samt samarbete med externa 
aktörer i projektet (byggherrar, konsulter, arkitekter, 
konstnärer, fastighetsbolag, energibolag, arkitekter, m.fl.)

Processtyrning – Samverkan



DELAKTIGHET : inkludering – medborgare, lokala aktörer

Delaktighet handlar om:

• hur engagemang för hållbar utveckling kan skapas bland lokala aktörer 

• att precisera de frågeställningar och problemområden där medborgare aktivt bjuds in till delaktighet och 
medverkan samt ges möjlighet till inflytande

• hur medborgares och lokala aktörers intressen och kunskap kan hanteras systematiskt och konstruktivt i 
stadsutvecklingsprocessen

• hur man kan skapa delaktighet bland såväl aktiva som passiva aktörer, i synnerhet när man hanterar motstridiga 
intressen och uppfattningar

• hur mobilisering kan ske via nätverk, föreningar, fysiska och digitala mötesplatser, m.m. för att skapa ett aktivt 
engagemang i planeringen

• att identifiera och utveckla särskilda åtgärder för att nå grupper vars kunskap är av extra vikt för projektet, och/eller 
strategier för de som kan vara svåra att nå med vedertagna dialogmetoder (samråd och medborgardialog). 

Processtyrning – Delaktighet



SOCIAL HÅLLBARHET



Social hållbarhet är en nyckelfråga för Decode, som handlar om:

• maktfördelningen i stadsutvecklingsprojektetens organisation, som 
hanterar motstridiga intressen

• villkoren för att olika aktörer medges inflytande i samhället för att 
skapa hållbara livsmiljöer  

• segregation och sociala gränser mellan stadsdelar (bostad, service, 
kulturella, kommersiella, sociala funktioner)

• mobilisering av initiativ – t.ex. aktivistgrupper, hembygdsföreningar
och intresseorganisationer 

• villkor för barn och ungdomars lokala engagemang 

• socialt blandat boende – t.ex. Göteborg/Älvstranden Utveckling AB

• hållbar resursanvändning för de boende, exempelvis genom 
delandekultur, återbruk och odling

Social Hållbarhet



INNOVATION



MANUAL VERS. SPELPLAN

 Omöjligt med ”manualisering av tjänster” – stadsutvecklingens komplexitet [ref. Boverket. Tillväxt kräver planering]

 Manual ≠ bruksanvisning /    Manual = spelplan

 Stadsutvecklingens spelplan med dess oräkneliga dimensioner måste hanteras dynamiskt–öppet. 

Spelplanen handlar om:

o å ena sidan en distinkt projektplanering och å andra sidan en inbyggd beredskap för att hantera 
oförutsägbara skeenden – en öppenhet för omtag och förhandlingar

o ett robust system som kan hantera något oväntat, anpassningsbart för nya villkor och förändringar

Stadsutveckling & Innovation

DECODE – INNOVATION

 Innovationshöjden ligger i att Decode utgår från lokala förutsättningar och varje enskilt projekts unika utmaningar 
– innovationer är inbäddade i hur man löser utmaningar och hur de tillämpas

 Processtyrning som innovationssystem är inte ett mål i sig, utan ett medel



MÅL & UTGÅNG



Mål 
3-5 år efter projektslut



1. Guide med matris för hållbarhetsstyrning

2. Sociala indikatorer med bedömningskriterier

3. Basutbildning inom hållbarhetsstyrning

4. Kommunikationsplan

5. Internationaliseringsplan

Utgång



1. Guide med matris för hållbarhetsstyrning – SPELPLAN 

• Guiden med Matris (G-M) spänner från översiktlig planering till 
genomförande och uppföljning av resultat samt förvaltning, med fokus 
på processtyrning och sociala aspekter. 

• G-M kommer att ge stöd som gäller metoder, rutiner, modeller, etc. 
avseende upphandling, markanvisning, avtal, yrkesroller, ansvar, 
kompetens, kunskapsdelning, samverkan, engagemang, finansiering, 
affärs- och samhällsnytta. 

• G-M ger stöd i processtyrningen att fokusera på samordningen över de 
organisatoriska ledderna genom att ge vägledning kring frågor som 
exempelvis gäller: VEM som bär ansvar, VILKA som är engagerade, VAD 
som ska göras, NÄR och HUR sakfrågor ska utredas och följas upp. 

Utgång



2. Sociala indikatorer med bedömningskriterier
Sociala indikatorer med bedömningskriterier ska preciseras – främst via kvalitativa indikatorer

Utgång

3. Basutbildning inom hållbarhetsstyrning
En basutbildning ska utvecklas avseende hållbarhetsstyrning som riktar sig till offentliga och 
privata aktörer samt politiker som medverkar i stads- och samhällsutvecklingsprojekt. 

4. Kommunikationsplan
En kommunikationsplan ska tas fram; dels för att överföra resultat, idéer och visioner till 
stadsutvecklingsprojekts olika aktörer; och dels för att nå ut brett i samhället med målet att nå 
medborgargrupper som vanligtvis inte deltar.

5. Internationaliseringsplan
En plan ska utvecklas för hur resultaten ska föras ut internationellt.



UTGÅNG

Citylab Action – Sweden Green Building Council



• Sweden Green Building Council – Decode 

• Citylab Action – Ny kompetensplattform för hållbar stadsutveckling

• Syfte : ”att stödja stadsutvecklingsprojekt att skapa en effektiv och inkluderande 
process som ska leda till hållbar utveckling”

• Samverkan mellan offentliga och privata aktörer, civilsamhället samt akademin 
– för att skapa lösningar för stadsutvecklingsprojekt och för samhällsutmaningar

• 2016: Tolv stadsutvecklingsprojekt – pågående process – pilotomgång 

• https://www.sgbc.se/citylab-action

Hållbarhetsplattformen : Citylab Action

https://www.sgbc.se/citylab-action


VAD ÄR UNIKT ?

• ett forum för delandekultur och transparens – utbildning och kontaktnät 

• lokala förutsättningar 

• målstyrning före detaljstyrning – ej ”hur” 

• möjlighet till certifiering

Citylab Action

DECODE

• systematiserad projektstyrning – organisation, ledning och samverkan

• inkludering – medborgarinflytande

• innovationsdriven utveckling – processdrivna lösningar & tjänsteutveckling



P r o j e k t  p i l o t o m g å n g  2 0 1 6  – 1 2  s t a d s u t ve c k l i n g s p r o j e k t

Citylab Action

Rosendal 
Uppsala

Masthuggskajen 
Göteborg

Stadsläkning 
Lagersdal, Eskilstuna

Norrtälje Hamn 
Norrtälje

DrottningH
Helsingborg

Täby Park 
Täby

Barkarbystaden TRE 
Järfälla

Solna Business Park 
Solna

Campus Albano, 
Stockholm

Skeppsbron, 
Jönköping

Falsterbokanalen 
Vellinge

Lommarstranden 
Norrtälje



Glesbygdsfrågor
Sverige är bra på att vara glest!

Utveckla stöd för lokala omställningsprocesser och hållbar 
utveckling, anpassad för glesbygdens utmaningar

Partner : Sorsele



FN:s Globala mål 
Det är viktigt att sätta en nivå för vad 
stadsutvecklingsprojekt förväntas uppnå med 
hänsyn till FN:s 17 Globala mål för hållbar utveckling

Sverige ska ha mer skarpa krav än FN:s mål, för att 
manövrera mot en hållbar utveckling.

Globala Frågor



Decodes Utgång – Steg 3 – Kortversionen 
PROCESSTYRNING : Nya former för hur stadsbyggandet kan drivas systematiskt genom samverkan på tvärs över 

organisationer med hänsyn till lokala förutsättningar för städer, mindre orter och platser

INKLUDERING : Delaktighet som demokratiskt verktyg för att tillvarata medborgares och lokala aktörers intressen

KVALITET : Kvalitativ vägledning

HÅLLBARHET : Konstruktiva processer, verktyg och metoder för att uppnå planlagda hållbarhetsmål 



NYTTIGGÖRANDE



Nationellt

Decodes resultat kommer att vara ”open source”, att användas fritt av projektets partners och andra intressenter 
(ev. undantag – avtalsskrivning maj 2017). 

De tjänster och metoder, m.m. inom processtyrningen och social hållbarhet som ska utvecklas är designade för att 
nyttiggöras: 

 fritt av myndigheter, kommuner, byggherrar, fastighetsbolag, konsulter, arkitekter, konstnärer, m.fl. 

 inom ramen för Citylab Action 

 inom akademin – fördjupning, vidareutveckling, m.m.

Internationellt 

 Världsorganisationen World GBC som samlar över 100 Green Building Councils 

 Decode-forskares nätverk vidareutvecklar och sprider resultaten internationellt, bl.a. via EU-projekt

 Myndigheter, kommuner och aktörer inom tjänste- och kultursektorn, m.fl. bereds möjlighet att föra ut 
resultaten internationellt

Nyttiggörande



KOORDINERING
PROJEKTINSATSER



Koordinering – Projektinsatser
Decodes projektinsatser sker främst ute i kommunerna. En grundförutsättning för insatserna är 
att de genomförs samordnat med projektets olika partners, vilket sker genom kartläggning kring:

 Vilka frågor stadsutvecklingsprojektet är engagerat i

 När och Hur arbetet ska genomföras

 Vem som är aktör, etc.

Kartläggningen synkas med de utmaningar som Decode ska fördjupa sig i inom ramen för de 
olika arbetspaketen:

 AP1 Planeringsskedet

 AP2 Genomförandeskedet

 AP3 Förvaltningsskedet

 AP4 Projektresultat



Experimentell utveckling

• Att utarbeta planer eller design för nya, ändrade eller förbättrade 
processer och tjänster

• Att vidareutveckla testbäddar, som kan gälla effektivare och mer 
kvalitativa samarbetsformer i form av tvärsektoriell 
tjänstekoordinering 

Koordinering – Projektinsatser



Följeforskning

• Följeforskningen genom erfarenhetsåterföring kan få betydelse för hur 
projekts strategier kan förändras under arbetets gång.

• Resultat från kvalitativt inriktad följeforskning kan både fungera som 
beslutsunderlag och bidra till förståelse av grundläggande 
handlingsmönster och processer. Det gör det möjligt att till exempel 
utveckla och testa teorier om utvecklingsprojekts styrstrategier och sätt 
att fungera. 

Koordinering – Projektinsatser



Koordinering – Projektinsatser



Decode – Projektmatris
RESURS PARTNER LEDNINGSFUNKTION PROJEKTRESULTAT KOORDINATOR
Björn Hellström (75%) KTH & Tyréns Projektledare Guide/Matris + Kommunikationsplan Boverket
Sarah Degerhammar (30%) KTH Guide/Matris
Meike Schalk (30%) KTH Guide/Matris + Sociala Indikatorer
Vakant (30%) KTH Sociala Indikatorer
Loove Broms (20%) KTH Guide/Matris + Kommunikationsplan
Jonathan Metzger (20%) KTH Guide/Matris + Internationalisering
Per Sherif Zakhour (75%) KTH Guide/Matris
Mari Kågström (50%) SLU & Tyréns Normkritikledare Guide/Matris + Internationalisering Göteborg/ Älvstaden
Kristina Tamm-Hallström (20%) Score – SU/Handels Guide/Matris
Jonna Bornemark (20%) Södertörns Högskola Guide/Matris + Basutbildning Statens Konstråd
Nihad Bunar (20%) Stockholms Universitet Sociala Indikatorer
Sara Brorström (30%) Göteborgs Universitet Guide/Matris
Dag Sjöholm (7%) Sveriges Tekn. Forsk.inst. Sociala Indikatorer
Sarah Bragée (20%) Tyréns Ledare AP2 & AP3 Guide/Matris + Kommunikationsplan Sthlm + Uppsala + Sorsele
Åsa Norman (25%) Tyréns Processledare Guide/Matris + Basutbildning Täby + Järfälla + Norrtälje
Maria Borup (20%) Tyréns Ledare AP1 Guide/Matris Upplands Väsby
Helena Karlsson (X%) Tyréns Affärsutveckling
Anne-Li Mossvall (20%) Tyréns Administrativ ledning
Vakant/Affärsutvecklare (50%) Tyréns Kommunikationsplan
Carl Arnö (10%) Tyréns –Umeå Guide/Matris Sorsele
Ann-Kristin Belkert (75%) SGBC Processledare + Ledare AP4 Guide + Bas + Kommun + Inter Boverket
Annika Hammarstedt (100%) SGBC Basutbildning + Kommunikationsplan
Anna Granath (100%) SGBC Basutbildning + Kommunikationsplan
Jonas Lind (X%) SGBC Sociala Indikatorer
Tomas Gustavsson (75%) SGBC Internationaliseringsplan



Decode – Jämställdhet

Vinnovas beslutsmeddelande

”Jämställdhetsanalysen som inkluderades i skissförfarandet anses vara en av de 
starkare som Vinnova hitintills sett och kan som sådan spridas som ett gott exempel 
i en rad olika sammanhang, speciellt om den omsätts i praktiken under steg 3.”

Tre nivåer (jämställdhet / jämlikhet / normkritik):
1. Projektnivå : gruppens konstellation och inriktning
2. Organisationsnivå : samverkan – makt
3. Effektnivå : utfall – realitet



Decode – Ledningsfunktioner
2 Processledare

• Operativ ledningsfunktion för att stödja projektets aktörer att organisera och utveckla sin 
verksamhet, för att nå kvalitativa resultat – SGBC / Ann-Kristin Belkert och Tyréns / Åsa Norman

4 Arbetspaketledare

• ansvar för koordinering och utveckling av de olika arbetsinsatserna

• ansvar för budget 

• ansvar att syntetisera arbetet i samverkan med de övriga AP-ledarna

AP1 Planeringsskedet Tyréns / Maria Borup 

AP2 Genomförandeskedet Tyréns / Sarah Bragée

AP3 Förvaltningsskedet Tyréns / Sarah Bragée

AP4 Projektresultat SGBC / Ann-Kristin Belkert



Decode – Ledningsfunktioner

1 Normkritiker – Tyréns / Mari Kågström

• ansvaret gäller projektspecifika frågor; bl.a. aktörskonstellationen/maktstrukturen: kvinnor-män, 
relaterat till Decodes samhällsutmaningar.

1 Projektledare – KTH Arkitekturskolan / Björn Hellström

• ansvar för utvecklingen av projektets strategi- och innovationsprocesser 

• understödja kunskapsdelning och utveckling av metoder och tjänster 

• ansvara för att organisationen samverkar kring en gemensam målbild



RESURSER



Projektgrupp

24 Forskare, tjänstemän och konsulter (akademi, SGBC, Tyréns, 
Upplands Väsby och Varberg) har varit aktivt engagerade i Decode, 
varav 71 % kvinnor och 29 % män

Workshops, seminarier

3 Planeringsseminarier som en del i utvecklingen av Citylab Action

10 Workshops med kommuner som en del i utvecklingen av Citylab 
Action

3 Utbildningsdagar avs. Citylab Action baskurs

3 Citylab Action-träffar

7 Co-design-workshops med kommuner

Publikationer, kommunikation

1 Guide (Citylab Action Guide för hållbar stadsutveckling)

3 Forskningsartiklar

15 Rapporter

1 Bok (antologi)

24 Föreläsningar och presentationer

1 Utställning

1 Medverkan i radio

5 Medverkan i dagstidningar och tidskrifter

1 Animerad film, populärvetenskaplig. 

1 Logotyp

1 Broschyr, lättfattlig med text och bilder

1 Hemsida www.decodeprojektet.se

Decode – Produktion Steg 2

http://www.decodeprojektet.se/


Period : Jan. 2017 – Dec. 2018

Projektfas : Experimentell utveckling – mot implementering

Budget : 44 miljoner 
 17,5 Vinnova
 3 Tyréns 
 23,5 Medfinansiering

Vinnova – UDI Steg 3



decodes hemsida

www.decodeprojektet.se

http://www.decodeprojektet.se/


TACK
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