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DECODE – Community Design for Conflicting Desires 

1. Executive summary 

Decode har, inom ramen för UDI-programmet Steg 2, utvecklat kvalitativa 

samverkansmodeller och metoder för hur olika aktörsgrupper kan stödja varandra i 

stadsutvecklingsarbetet, samtidigt som demokrati- och hållbarhetsaspekter säkerställs.  

Decodes arbeten har testats, utvecklats och förankrats i samarbete med projektets kommunala 

samverkanspartners Upplands Väsby och Varberg, samt även med Sweden Green Building 

Council (SGBC). Tyréns har, vid sidan av Decodes forskare vid olika universitet och 

högskolor, varit en central partner i projektet. Steg 2 har även innefattat ett nära samarbete 

med en stor aktörsgrupp, främst kommuner och myndigheter. Följande kommuner har 

medverkat i Decode under Steg 2: Borås, Lund, Västerås, Malmö, Eskilstuna, Uppsala, 

Stockholm, Täby och Järfälla kommun. Dessutom har regeringens Plattform för hållbar 

stadsutveckling, IQ Samhällsbyggnad, Global utmaning, Boverket och SKL medverkat. 

 

Decodes olika projektaktiviteter redovisas i efterföljande punkt (Fråga 2 Testat och utvärderat 

(del)lösningar). Aktiviteterna är indelade i sex olika teman: 1 Utveckling av forumet för 

hållbar stadsutveckling – Citylab Action; 2 Kommuners processtyrning i stadsplaneringen; 3 

Medborgardialog; 4 Social hållbarhet; 5 Makt; 6 Co-Design. Dessa delaktiviteter syftar till att 

ge kommuner, byggherrar, fastighetsbolag, arkitekter och konsulter, m.fl. – d.v.s. de aktörer 

som leder stadsutvecklingsprojekt – stöd med att skapa en kvalitativ, effektiv och 

inkluderande stadsbyggnadsprocess som leder till hållbar stadsutveckling. 

De centrala resultaten av Decode kan sammanfattas i följande fyra punkter där samtliga 

projektaktiviteter har bidragit (dessa aktiviteter är dokumenterade i bokform och via 

forskningsartiklar och forskningsrapporter, se utförliga presentationer - Fråga 2 och Fråga 5): 

 ORGANISATION kopplar till Decodes utvecklingsarbete om att planlägga och 

systematisera komplexa problemställningar, samt att stödja kommunikationen mellan olika 

kompetens- och tjänsteinriktningar. En central fråga gäller makt, dvs. de relationella 

förhållandena mellan olika parters makt i stadsutvecklingen (politiker, tjänstemän, 

byggherrar, fastighetsbolag, arkitekter, konsulter, medborgare, media, etc.) och dess 

maktresurser i ett stadsutvecklingsprojekt, 

 SAMVERKAN kopplar till Decodes utvecklingsarbete kring följande frågor: ○ 

förvaltningssamverkan – samverkan och koordinering mellan ett stadsutvecklingsprojekt 

och kommunala förvaltningar ○ politisk styrning – kommuntjänstemäns efterfrågan av ett 

tydligt och långsiktigt politiskt ledarskap, i synnerhet för att kunna förankra hållbarhetsmål 

i komplexa stadsutvecklingsprojekt ○ kommunikation – en tydlig kommunikationsplan, för 

att överföra idéer, visioner och mål mellan ett stadsutvecklingsprojekts olika aktörer. 

 DELAKTIGHET kopplar till Decodes utvecklingsarbete om att utveckla inkluderande och 

samskapande aktiviteter som stöd för hur medborgares och lokala aktörers intressen och 
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kunskap kan hanteras konstruktivt. Det gäller främst förhållningssätt och metoder för 

medverkan, tydliga, relevanta och rimliga mål som alla aktörer känner tilltalar deras 

intressen, arenor där möten kan äga rum, att ta medborgarnas förslag på allvar samt genom 

konkret praktik visa att medborgarnas röst spelar roll och modeller för utvärdering, 

kvalitetssäkring och återkoppling. 

 INNOVATION kan sägas vara ett av Decodes huvudbidrag till den typ av utmaning inom 

stadsutvecklingen som inte kan lösas genom traditionella insatser, utan fordrar nytänkande 

med hänsyn till lokala utgångspunkter. Genom att ett stadsutvecklingsprojekt utvecklar ett 

fungerande system som omfattar ovan beskrivna punkter (Organisation–Samverkan–

Delaktighet) så skapas möjligheten att utveckla nya lösningar. Ett innovationssystem är 

därför inte ett mål i sig, utan ett medel; ett system som kan beskrivas som en hubb, som 

katalysator att generera nya tjänster och lösningar. 

Tillsammans skapar de förutsättningar för innovativa arbetsformer inom och mellan offentlig 

och privat sektor, för en sektoröverskridande samverkan på tvärs över organisationer som är 

involverade i stadsutveckling, samt inkluderande och samskapande dialoger som stöd för hur 

medborgares och lokala aktörers intressen och kunskap kan hanteras systematiskt och 

konstruktivt.  

Dessa punkter ligger till grund för Tema 1 som gäller utvecklingen av forumet Citylab Action 

– Guide för hållbar stadsutveckling, under ledning av Sweden Green Building Council, som 

lanserades i oktober 2015. Decode har varit huvudman för den del av Citylab Action som 

gäller stadsutvecklingsprojekts processtyrning, vilken är indelad i ovan nämnda: 

Organisation, Samverkan, Delaktighet, Innovation.  

Tolv stadsutvecklingsprojekt arbetar, med start jan 2016, enligt Citylab Action pilotomgång. 

Decode har sökt medel inom ramen för UDI-Steg 3, där huvudfokus gäller vidareutveckling 

av Citylab Action, främst med processtyrning och social hållbarhet. Steg 3 ska resultera i en 

Guide med matris för hållbarhetsstyrning, för stöd i planerings-, genomförande- och 

förvaltningsskedet, med målet att säkerställa en hållbar utveckling av städer, samhällen och 

områden. Med ”stöd” avses exempelvis metoder, rutiner, modeller och strukturer avseende 

upphandling, markanvisning, avtal, yrkesroller, ansvar, kompetens, kunskapsdelning, 

samverkan, engagemang, finansiering, affärs- och samhällsnytta. Guiden kommer att innefatta 

generella och specifika råd samt ge exempel på hur en hållbar utveckling samt en effektiv och 

inkluderande stadsbyggnadsprocess kan säkerställas. Ansökan omfattar även utveckling av 

dessa ”stöd” självständigt från Citylab Action, och implementering i olika kontexter i form av 

till exempel inspirationsmaterial, universitetsutbildningar och nya affärsmodeller.  
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2. Testat och utvärderat (del)lösningar 

Decodes projektaktiviteter redovisas nedan, indelade i sex teman: 1 Utveckling av forumet för 

hållbar stadsutveckling – Citylab Action 2 Kommuners processtyrning i stadsplaneringen 3 

Medborgardialog 4 Social hållbarhet 5 Makt 6. Co-Design.  

 

En central Decode-insats under Steg 2 var att sammanställa projektets olika delresultat till 

stöd för stadsutvecklingsprojekts processtyrning. I korthet handlar det om: 

 Organisation av ett projekts ledning, bemanning och hållbarhetssamordning 

 Samverkan mellan projektets medverkande aktörer avseende strategier, verktyg och 

metoder  

 Delaktighet genom inkludering av medborgares och lokala aktörers intressen.  

Dessa tre delar möjliggör innovativa arbetsformer inom och mellan offentlig och privat 

sektor, för en sektoröverskridande samverkan på tvärs över organisationer som är involverade 

i stadsutveckling, samt inkluderande och samskapande dialoger som stöd för hur medborgares 

och lokala aktörers intressen och kunskap kan hanteras systematiskt och konstruktivt. Detta 

ligger till grund för utvecklingen av Decodes del av Citylab Action samt övriga råd, 

reflektions- och material som producerats inom Decode (för fullständig lista se Fråga 5).  

 

TEMA 1: UTVECKLING AV FORUMET FÖR HÅLLBAR STADSUTVECKLING – 

CITYLAB ACTION [AP3-AP4] 

Denna projektaktivitet gäller Decodes arbete med utvecklingen av Citylab Action, ett forum 

för hållbar stadsutveckling. Arbetet beskrivs i tidskronologisk ordning. SGBC har varit 

huvudansvarig under ledning av Ann-Kristin Belkert, chef Citylab.  

 
1.1 Identifiering av utmaningar: tre planeringsseminarier som en del i utvecklingen av 
Citylab Action 
Under hösten 2014 genomförde SGBC – i samverkan med Decode – tre planeringsseminarier 

(oktober - december, heldagar), som en del i utvecklingen av Citylab Action. Vid 

seminarierna medverkade forskare och experter vid Tyréns, WSP, Ramböll, Skanska, White 

samt även kommunala tjänstemän som är verksamma i Stockholm, Lund, Malmö, Borås, 

Uppsala, Järfälla, Östersund och Täby. Följande kärnfrågor avhandlades vid seminarierna: 

•  Definiera vad vi i Sverige mer specifikt menar är hållbar stadsutveckling? Hur är den 

hållbara staden? Vilka grundläggande mål avseende hållbarhet bör uppnås i ett område när 

stadsutvecklingsprojekt är genomfört samt i planering och genomförande? 

•  Ta fram förslag på hur samverkan kan bedrivas för att så effektivt som möjligt bidra till att 

målen om en hållbar stadsutveckling uppnås. Vilka olika aktörer behöver samarbeta och 

kommunicera med varandra i respektive skede av stadsutvecklingsprocessen? 

 

En central slutsats vid seminarierna var att hållbar stadsutveckling måste utgå från lokala mål 

och lokala förhållanden, vilket innebär att ett system för hållbarhetsutveckling förutsätter 
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platsbundna villkor. Vid seminarierna utkristalliserades även fyra centrala kärnproblem som 

måste hanteras i stadsutvecklingen, i den kommunala planeringen:  

 brist på personella resurser i det kommunala planarbetet 

 brist på tid för analysarbete under projektprocessen 

 avsaknad av politiskt engagemang, i synnerhet avseende öppenhet och tillgänglighet 

gentemot lokala intressenter 

 svårigheten att förmå byggherrar att följa lokala projektspecifika hållbarhetsmål.  

 

Dessa frågor utgjorde centrala utgångspunkter vid efterföljande tio workshoppar som 

genomfördes under våren 2015, vilka beskrivs nedan.  

 

1.2 Initial formulering av behov avseende organisation och samverkan: tio workshops 
med kommuner som en del i utvecklingen av Citylab Action 
SGBC och Decode genomförde – under ledning av Tyréns – 10 workshops, med totalt 400 

deltagare, under våren 2015; där kommuner och inbjudna aktörer diskuterade ämnesområden 

som berör hållbar stadsutveckling, med målet att skapa ett kunskapsunderlag för 

utformningen av ett nytt svenskt certifieringssystem. Under en heldag fick deltagarna delge 

sin syn på vad hållbarhetscertifiering bör omfatta och omsätta det till konkreta åtaganden och 

effektmål som kan föras in i pilotversionen Citylab Action – SGBC:s forum för 

kunskapsdelning inom hållbar stadsutveckling. Workshopparnas centrala utmaning var att 

diskutera gränser för hur skarpa hållbarhetskraven ska vara i relation till att ha ett flexibelt 

system, som kan användas i olika typer av stadsutvecklingsprojekt. Certifieringen kräver en 

inbyggd dynamik som gör det möjligt att förhålla sig till nya regler och tekniker, samtidigt 

som det ställs tillfredsställande hållbarhetskrav. 

 

De 10 kommunerna var medarrangörer. De som medverkade var främst aktörer som arbetar 

med hållbar stadsutveckling, bl.a. kommunala tjänstemän, byggherrar och konsulter inom 

samhällsbyggnad. Deltagande kommuner var Uppsala, Västerås, Täby, Stockholm, Upplands 

Väsby, Järfälla, Eskilstuna, Borås, Malmö och Lund. Forskningsprojektet Decode ansvarade 

för workshoparnas genomförande, under ledning av Åsa Norman (miljöutredare), Maria 

Borup (planarkitekt) och Sarah Bragée (omvärldsanalytiker), samtliga vid Tyréns. Följande 

sex tematiska frågor diskuterades vid workshoparna: • Organisation och samverkan • 

Holistiska investeringar • Hållbar resurshushållning • Mångfunktionell stadsnatur • 

Välbefinnande och hälsa • Social sammanhållning. Workshoppsdeltagarna fick skriftligt svara 

på frågorna, som kopplar till dessa sex teman. ”Organisation och samverkan” är det tema som 

är relevant för Decodes kärnfrågor, vars resultat summeras enligt följande:1 

Förvaltningssamverkan: Det finns ett uttalat behov av stödsystem för samverkan och 

koordinering mellan ett stadsutvecklingsprojekt och kommunala förvaltningar. Det som 

efterfrågas är en förvaltnings- och facköverskridande samverkan mellan olika kompetenser 

                                                 
1 De citattecken som redovisas i texten är saxade från respondenters skriftliga svar. 
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och aktörer, som stöd för breda analyser av hög kvalitet, och gemensam utveckling av mål, 

strategier, program och planer.  

Politisk styrning: Kommuntjänstemän inom planeringssektorn efterfrågar ett ”tydligt och 

långsiktigt politiskt ledarskap”, i synnerhet för att kunna förankra hållbarhetsmål i komplexa 

stadsutvecklingsprojekt. 

Kommunikation: En tydlig kommunikationsplan efterfrågas; dels för att överföra ”idéer, 

visioner och mål” mellan ett stadsutvecklingsprojekts olika aktörer; och dels för att nå ut 

”brett i samhället” med målet att ”nå grupper som vanligtvis inte deltar”.  

Medborgarengagemang: Medborgarrepresentation och samverkan med civilsamhället – lokala 

aktörer, som t.ex. boende – anses vara en mycket viktig fråga, som bör utvecklas ”helst med 

en djupare förankring”. Man menar att ”det är uppenbart att olika aktörer har sina 

specialkompetenser” samtidigt som samverkan fordrar en ”förståelse för den andres åsikter”.  

Resurser: ”Resursbehovet” behöver tydliggöras, för att kunna engagera alla de kompetenser 

som innefattas i ett stadsutvecklingsprojekt. Det är viktigt att en processledare ”engageras 

tidigt”, samt att det finns ”personella resurser” som täcker projektets behov. 

Resultatet från workshoparna användes för att ta fram demoversionen av en Guide för hållbar 

stadsutveckling och programmet Citylab Action. 

 

1.3 Formulering av utmaningar och behov avseende innovation: remiss och prelansering 

av Citylab Action 0.1 

Den 30 juni 2015 lanserade SGBC Citylab Action 0.1 – en demoversion av instruktioner för 

medverkan i Citylab Action. Björn Hellström – Decodes projektledare, professor vid KTH 

Arkitekturskolan och seniorkonsult vid Tyréns – medverkade i arbetet med remissförfarandet. 

Huvudsyftet med prelanseringen av demoversionen var att få synpunkter på Citylab Actions 

olika skrivningar, inför den planerade lanseringen i oktober 2015. Arton av SGBC:s 

medlemmar svarade på remissrundan. För Decode vidkommande – som varit huvudman för 

forumets processtyrning (indelad i ”organisation”, ”samverkan”, ”delaktighet” och 

”innovation”) – inkom endast noterbara synpunkter kring den del som gäller innovation, vilka 

sammanfattas i följande tre punkter: 

 Samtliga respondenter är positiva till Citylab Actions skrivning om ”att utmana komplexa 

problem med stöd av nytänkande” i form av innovationer.  

 Samtliga anser att innovationsbegreppet är komplicerat. Frågor som kommer upp är: ”vad 

krävs för att ta beslut”, ”hinder för innovation”, ”vem är experten som avgör vad som är 

best practice”, och ”hur stort genomslag bör och kan plan B med införande av med en mer 

beprövad metodlösning få”.  

 Flera respondenter efterfrågar stöd för att driva innovationer i stadsutvecklingen, i form av 

”instruktioner”, ”träffar” och ”goda exempel”.  
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1.4 Initial utveckling av processtyrning innehållande samverkan, 

organisation, delaktighet och innovation: lansering av forumet för 

hållbar stadsutveckling – Citylab Action 

Forumet för hållbar stadsutveckling – Citylab Action lanserades i 

oktober 2015, under ledning av Sweden Green Building Council 

(SGBC), se https://www.sgbc.se/citylab-action. Decode har därmed nått 

längre än förväntad tidplan (enligt ansökan Steg 2). Tolv 

stadsutvecklingsprojekt arbetar, med start jan 2016, enligt Citylab 

Action pilotomgång: • Eskilstuna–Stadsläkning Lagersdal • Göteborg–Masthuggskajen • 

Helsingborg–DrottningH • Järfälla–Barkarbystaden TRE • Jönköping–Skeppsbron • 

Norrtälje–Lommarstranden • Norrtälje–Norrtälje Hamn • Solna–Solna Business Park • 

Stockholm–Campus Albano • Täby–Täby Park • Uppsala–Rosendal • Vellinge–

Falsterbokanalen. Se https://www.sgbc.se/projekt-i-citylab-action 

 

Citylab Action är en del av Citylab, ett forum för delad kunskap inom hållbar stadsutveckling 

organiserat av SGBC. Forumet vänder sig till olika typer av stadsutvecklingsprojekt – både 

små och stora projekt av olika karaktär kan medverka. Syftet är att ge förutsättningar för en 

engagerande och effektiv process där uppsatta mål för en hållbar stadsutveckling nås. I 

Citylab Action upprättas hållbarhetsprogram och handlingsplaner. Genom fysiska och digitala 

forum sprids kunskap mellan olika stadsutvecklingsprojekt. SGBC kommer även att kunna 

certifiera hållbarhetsarbetet (detta utvecklingsarbete förväntas ske med stöd av Decode, inom 

ramen för UDI-programmet Steg 3).  

 

Decode har – genom Björn Hellström – varit en av huvudaktörerna i utvecklingen av Citylab 

Action, vilket gäller utformandet av forumets sju principer, dess styrdokument och 

stadsutvecklingsprojekts processtyrning, som omfattar följande: 

Sju principer: De sju principerna utgör forumets värdegrund, vilken kan sägas utgöra basen 

för stadsutvecklingens etiska regler och riktlinjer rörande frågor såsom jämställdhet, mångfald 

och miljöarbete. Dessa sju principer är också unika i den meningen att det inte finns något 

liknande i motsvarande nationella och internationella system för hållbar stadsutveckling. De 

sju principerna gäller följande: • lokala förutsättningar • systematiserad processtyrning • 

kvalitativ målstyrning före detaljstyrning • delandekultur och transparens • inkluderande 

samverkan • innovationsdriven utveckling • möjlighet till certifiering.  

Styrdokument: Styrdokumenten utgörs av ett hållbarhetsprogram samt en handlings- och 

uppföljningsplan. Hållbarhetsprogrammet är ett sammanhållet dokument, med beskrivningar 

av förutsättningar, vision och mål; hur process- och målstyrning ska ske samt vilka kostnader 

och nyttor som finns vid en hållbar stadsutveckling. Handlings- och uppföljningsplanen 

hanterar de åtgärder som projektet planerar att genomföra för att nå de projektmål som har 

specificerats i hållbarhetsprogrammet samt hur uppföljning ska genomföras. 

https://www.sgbc.se/citylab-action
https://www.sgbc.se/projekt-i-citylab-action
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Processtyrning: Decode har varit huvudman för utvecklingen av denna del av Citylab Action. 

Det övergripande syftet med processtyrning är att säkerställa att hållbarhet beaktas i ett 

stadsutvecklingsprojekts planering. Processtyrningen innefattar i korthet följande:  

 Organisation. Bristande samverkan inom och mellan olika nivåer i organisationen riskerar 

att ett stadsutvecklingsprojekts uppställda mål inte kan nås. Stadsutvecklingsprojekt ska 

därför ha en tydlig plan över hur arbetet mellan organisationens aktörer och 

intresseområden koordineras, med målet att nå helhetslösningar. Samverkan ska ske mellan 

aktörer i projektet, t.ex. inom kommunen (politisk ledning, planavdelning, förvaltningar, 

m.fl.), byggherrar, fastighetsbolag, energibolag, arkitekter m.fl. samt, vid behov även 

regionala och nationella aktörer. En viktig utmaning för projektet är att organisationen 

även integrerar så kallade mjuka frågor såväl i projektets tidiga skeden som i en 

ledningsfunktion.  

 Samverkan. Samhällets grundläggande sektoruppdelning är problematisk. Lösningen ligger 

i att utveckla gränsöverskridande samverkansprocesser och integrerade 

planeringsmodeller. I allmänna ordalag handlar det om utveckling av nya former av 

ömsesidigt samspel mellan olika samhällsaktörer, exempelvis offentliga förvaltningar och 

medborgare – i synnerhet om att förhandla, hantera och lösa ofta svårlösta 

stadsutvecklingsproblem. Processer för att nå gränsöverskridande samverkansformer avser 

hur man kan sammanföra och samordna aktörer, med olika kompetenser och erfarenheter, 

kring samma frågeställning. Det handlar om att forma interdisciplinära team, som ska 

hantera en komplex fråga inom ramen för ett stadsutvecklingsprojekt. Gränsöverskridande 

samverkansformer, genom interdisciplinära strategier och metoder, ska även ta sikte mot 

en kontinuerlig kunskapsuppbyggnad och erfarenhetsåterföring. 

 Delaktighet. Denna punkt handlar i grunden om demokratifrågor – om medborgares rätt att 

involveras aktivt i stadsutvecklingsprocessen. Utvecklingen av städer och stadsdelar 

innebär allt oftare förändring i befintliga miljöer där de som bor och verkar i området har 

unik kunskap om sin omgivning. Det ställer nya krav på hur projekten hanterar 

medborgares medverkan i stadsutvecklingsarbete och i planprocesser, genom 

medborgardialog, samråd eller andra former av aktiv medverkan. Utgångspunkten är att 

hållbar stadsutveckling skapas genom en inkluderande samverkan med alla 

samhällsgrupper, utifrån sociala, miljömässiga, ekonomiska och kulturella mål. 

 Innovation. Citylab uppmuntrar stadsutvecklingsprojekt att utmana komplexa problem med 

stöd av nytänkande. Många samhällsutmaningar kan inte lösas genom traditionella insatser, 

eftersom problemen i hög utsträckning är komplicerade och sammansatta samt ofta 

avhängiga lokala förutsättningar. Ett grundläggande villkor är att projektets processtyrning 

– genom dess organisation och ledningssystem – har en beredskap och mottaglighet som 

medger en utveckling av nya tjänster, tekniker och system. Att möta lokala utmaningar 

kräver ett effektivare samarbete mellan politiker, offentliga och privata aktörer samt 

forskare. Att möta lokala utmaningar handlar även om att involvera lokala aktörer vars 

behov, intressen och kunskap kan bli ett vitalt incitament i arbetet med utmaningsdrivande 

frågor, inom ramen för ett stadsutvecklingsprojekt. 
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Läs mer om Processtyrning i Citylab Action, 

sid. 35-39: 

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

2016/647-citylab-action-guide-for-hallbar-

stadsutveckling-v1-0/file]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  De 12 stadsutvecklingsprojekt som är med i Citylab Actions pilotomgång 

https://www.sgbc.se/docman/citylab-2016/647-citylab-action-guide-for-hallbar-stadsutveckling-v1-0/file
https://www.sgbc.se/docman/citylab-2016/647-citylab-action-guide-for-hallbar-stadsutveckling-v1-0/file
https://www.sgbc.se/docman/citylab-2016/647-citylab-action-guide-for-hallbar-stadsutveckling-v1-0/file
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1.5 Vidareutveckling av processtyrning del 1: Citylab Action baskurs – hållbar 

stadsutveckling i praktiken  

SGBC genomförde, under perioden november 

2015 – januari 2016, en s.k. Baskurs som en 

introduktion till Citylab Action. Kursen, som 

omfattade en heldag, hölls vid tre tillfällen; i 

Stockholm (56 deltagare), i Göteborg (12 

deltagare), samt för Tyrénsanställda (39 

deltagare, från olika regionkontor). Kursen, 

vänder sig till kommuner, byggherrar, 

konsulter, m.fl., särskilt de som är engagerade som hållbarhetssamordnare, projektledare, 

offentliga och privata arkitekter, projektörer och sakområdesexperter. Decode har – genom 

Björn Hellström, Åsa Norman och Sarah Bragée – medverkat dels i utvecklingen av 

baskursen, och dels som aktiva kursledare. Kursen omfattar följande moment: 

 Innehållet i Citylab Action - Guide för hållbar stadsutveckling, med teori och övningar 

 Exempelstruktur för hållbarhetsprogram, handlings- och uppföljningsplaner 

 Hur programmet Citylab Action genomförs, med teori och övningar 

 

Resultat: Baskursen fungerade som stöd i utvecklingen av Citylab Action. Genomförandet av 

de olika övningarna gav tydliga indikationer på vilka delar av Citylab Action som behöver 

utvecklas, vilket främst handlade om guidens logik, i synnerhet om hur dess olika delar 

hänger samman som enhetligt system. Kursdeltagarna fick dessutom stort utrymme att ställa 

detaljfrågor, vilket ytterligare bidrog till utvecklingen av Citylab Action. Se 

https://www.sgbc.se/vara-kurser/975-citylab-action-baskurs-hallbar-stadsutveckling-i-

praktiken 

 

1.6 Vidareutveckling av processtyrning del 2: Citylab Action-träffar – 12 

stadsutvecklingsprojekts arbete med hållbarhetsprogram  

Under perioden januari-maj hölls 3 två-dagarsträffar med Citylab Action där de tolv 

stadsutvecklingsprojekt som är engagerade i pilotomgången möttes. Hållbarhetssamordnare, 

projektledare, byggherrar, utvecklare, inbjudna forskare, m.fl. träffades under två dagar för att 

utbyta erfarenheter. Träffarna hölls i Uppsala (76 deltagare), Göteborg (69 deltagare) och 

Eskilstuna (78 deltagare). Vid träffarna samarbetade deltagarna genom att använda Citylab 

Actions guide för hållbar stadsutveckling, samt att de arbetade med upprättandet av 

hållbarhetsprogrammen för sina projekt.  

 

Decode medverkade i Göteborg och i Eskilstuna, där Björn Hellström var engagerad som 

föredragshållare och som expertstöd vid deltagarnas arbeten i s.k. peergrupper. Vid de två 

träffarna var deltagarna engagerade i Citylab Action. Decode bidrog med att ge förståelse för 

hur delaktighet kan skapas genom medborgardialoger och hur man kan involvera 

medborgarna i planeringen av sin stadsdel. Deltagarna fick delge sitt projekts 

https://www.sgbc.se/vara-kurser/975-citylab-action-baskurs-hallbar-stadsutveckling-i-praktiken
https://www.sgbc.se/vara-kurser/975-citylab-action-baskurs-hallbar-stadsutveckling-i-praktiken
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framgångsfaktorer och utmaningar. De fick även utbyta konstruktiva idéer tillsammans med 

deltagare från andra projekt vad gäller process, organisation samt diskutera frågor om 

övergripande mål om hållbarhet och välbefinnande.  

 

Resultat: Erfarenheterna från träffarna kommer att arbetas in i guidens fortsatta utveckling, 

avseende den del som gäller processtyrning. Under hösten 2016 arrangeras ytterligare 3 två-

dagarsträffar, där även Decode är involverad. 

 

1.7 Fortsatt formulering av utmaningar och behov avseende processtyrning: 

fokusområde kulturmiljö och hållbar stadsutveckling – Fallstudie Lommarstranden i 

Norrtälje  

Hélène Svahn Garreau, byggnadsantikvarie och konservator vid Tyréns, har genomfört en 

fallstudie om hur den kommunala planeringen beaktar frågor om kulturmiljö i förhållande till 

hållbarhetsmål. Det pågående stadsutvecklingsprojektet Lommarstranden i Norrtälje, som 

även ingår i Citylab Actions pilotomgång, utgör projektets fallstudie. Kulturarvs- och 

kulturmiljöfrågorna ses ofta som ett expertområde som endast berör myndigheterna i den 

formella samrådsprocessen och inte som en kreativ förutsättning för gestaltningen eller som 

en fråga för dialog och medborgarinflytande. En central utgångspunkt för studien handlar om 

kulturmiljöns roll i hållbar utveckling, i synnerhet om och i så fall hur kulturmiljön kan bidra 

till att nå mål inom hållbar utveckling. Fallstudien i Norrtälje och andra erfarenheter från den 

kommunala planeringen visar att kulturmiljöer oftast ses som ett ”hinder” som måste 

överkommas. Och att dess ”värden” uttolkas och skyddas av experter snarare än att vara en 

utgångspunkt för utvecklingen av ett område och en fråga för medborgardialog. Vissa värden 

ses självklara om de är påtagligt estetiska och andra som onödiga. Det leder till att 

kulturmiljöer ses som ”särskilt värdefulla öar” i landskapet utprickade på en karta. 

Kulturmiljön borde istället – i enlighet med Citylab Action guide – behandlas som en 

integrerad del av en helhet; i ett system där den bildar utgångspunkt för utvecklingen. Studien 

bygger på platsanalys, jämförande studier och erfarenheter från andra stadsutvecklingsprojekt, 

samt djupintervjuer med sju kommunala tjänstemän. Studien ska ses som ett första steg i 

utvecklingsarbetet med hur kulturmiljö som hållbarhetsmål kan integreras i stadsutvecklingen. 

Studien redovisar följande preliminära resultat (rapporten presenteras i Decodes rapportserie): 

 Kulturmiljö ses huvudsakligen inte som en framgångsfaktor i hållbara 

stadsbyggnadsprojekt, utan snarare som ett problem. 

 Politikerna har stor betydelse för hur kulturmiljöfrågorna behandlas i kommunen. 

 De flesta av de intervjuade anser att det är viktigt att kulturmiljö kommer in tidigt i 

processen. 

 Kulturarv och kulturmiljö har svårt att hitta en tydlig plats inom de tre vedertagna 

hållbarhetsdimensionerna. Frågorna kan befinna sig i alla tre dimensionerna. Kulturmiljö 

betraktas ibland som en tillgång/resurs och ibland som ett hinder/risk beroende på hur 

frågorna definieras och vem som tillfrågas. 
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TEMA 2 : KOMMUNERS PROCESSTYRNING I STADSPLANERINGEN [AP4] 

 

2.1 Formulering av utmaningar och behov avseende organisation, samverkan och 
innovation: webundersökning om kommuners processtyrning i stadsplaneringen 
Under september-oktober 2015 genomförde Tyréns, inom ramen för Decode, en omfattande 

studie i form av en webenkät som vände sig till ett stort antal utvalda kommuner i Sverige. 

Syftet med studien var att utreda kommunala tjänstemäns syn på stadsutvecklingsprojekts 

organisations-, lednings- och samverkanssystem, om medborgarengagemang, samt frågor om 

innovativa lösningar för lokala samhällsutmaningar. Enkäten bestod av 18 frågor, med både 

slutna och öppna svarsalternativ. Studien genomfördes i samarbete med Sweden Green 

Building Council (SGBC), regeringsuppdraget Plattform för hållbar stadsutveckling, IQ 

Samhällsbyggnad, och Global Utmaning. Decodes mål är att kartlägga hur samverkan ser ut 

inom och mellan kommunförvaltningar, för att i ett uppföljande steg utveckla stöd för en 

effektiv och inkluderande stadsbyggnadsprocess.  

 

Studien besvarades av 253 tjänstepersoner vid 57 kommuner, med en svarsfrekvens på 43%. 

Svaren analyserades och sammanställdes i en rapport, bestående av grafer och tabeller samt 

en skriftlig sammanställning av svaren på de öppna frågorna. Resultaten redovisades dels för 

samtliga svar i undersökningen, dels nedbrutet på förvaltning och kommunstorlek (kopplat till 

befolkningsmängd). Resultat och slutsatser har delgivits samtliga samarbetspartners i syfte att 

fungera som kunskapsunderlag i deras fortsatta arbete. Även de deltagande tjänstepersonerna i 

kommunerna har fått en sammanställning av resultaten skickade till sin e-post.  

 

Resultat: Tjänstemännen som deltog i undersökning 

svarade att de gärna vill samarbeta mer med kolleger på 

andra kommunala avdelningar. I dag finns ofta ett 

samarbete mellan planavdelningen, exploaterings-

avdelningen, miljö- och trafikavdelningen samt VA-

avdelningen. Näringsliv och kultur involveras mer 

sällan. Samverkansnivån är allra lägst med vård och 

omsorg samt socialtjänst och service. Men trots att tjänstemännen vill samarbeta mer, är de 

inte särskilt positiva till att släppa makten för att utöka andra avdelningars inflytande över 

stadsutvecklingsprocessen på bekostnad av sitt eget inflytande. Hela 65 procent svarade att 

erfarenhetsöverföringen mellan kommuner i stadsutvecklingsprojekt brister. Även inom 

kommunerna finns brister i erfarenhetsöverföringen. En tredje utmaning som undersökningen 

identifierade är att många av tjänstemännen anser att kommunerna är dåliga på att fånga upp 

initiativ från medborgare, samtidigt som de synpunkter som når fram till kommunerna får 

inga eller små effekter på planeringen. En ytterligare beaktansvärd fråga är kommunernas 

beredskap och kunskap kring innovationsstrategier. De flesta FOI-projekt drivs av eldsjälar, 

samtidigt som det saknas inarbetade rutiner för att såväl iscensätta som omsätta nya 

kunskapsdrivna frågor och projekt i kommunerna. Endast var femte kommun i 

undersökningen har en vana att delta i FOI-projekt och inarbetade rutiner för att sprida och 

omsätta kunskaper i organisationen. Rapporten presenteras i Decodes rapportserie. 

12 procent 
Så många anser att 
näringslivsavdelningen 
borde få mer inflytande 
i planprocessen, trots 
att många kommunala 
tjänstemän vill utöka 
samarbetet betydlig. 
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Ordmoln: sammanställning av svar på enkätens öppna frågor 

 

”Svårt överhuvudtaget att lösgöra tid för långsiktigt 
arbete såsom satsningar på forskning och 
innovation, trots att mycket vilja finns och många 
stora fördelar finns, bland annat vid möjlighet att 
ta in examensjobbare för olika uppdrag men också 
deltagande i andra typer av FOI-verksamhet.” 

 

”Möjligheterna är stora men osäkerheten om 
vad som är tillåtet att göra som kommun i 
samarbete med näringsliv och akademi är 
ännu större, vilket ofta resulterar i en alltför 
passiv hållning vad gäller deltagande i 
innovationssatsningar från kommunens sida.” 

 

Ex. svar på enkätens öppna frågor om Innovation 

 

WEBBENKÄT – SAMMANFATTNING 

Samverkan 
88 % anger att de samverkar mycket eller ganska mycket med Planavdelningen. Man samverkar 
även med Exploatering, följt av Miljö och Trafik, samt V/A. Näringsliv och Kultur involveras sällan, 
och allra lägst med Vård och omsorg, Utbildning samt Socialtjänst. Samtidigt som respondenterna 
önskar ett utökat samarbete.  

Organisation 
Respondenterna vill till viss del utöka inflytandet över planprocessen till fler avdelningar – men det 
är inte självklart vilka dessa är, samtidigt som ett stort antal inte är positiva. 

Engagemang 
42 % av respondenterna anser att de är ganska eller mycket bra på att fånga upp initiativ från 
medborgare, men 39 % anser att insatser från dialoger i slutändan haft ingen eller små effekter på 
planeringen. 

Innovation 
FOI-projekt drivs av eldsjälar anser 20 % av respondenterna. 24 % säger att det finns en uttalad 
politisk vilja att delta. 

Kompetensöverföring 
Få av respondenterna anser att kompetensöverföring mellan projekt inom avdelningen fungerar 
utmärkt. Kompetensöverföring mellan kommuner är mer bristfällig och sker framförallt inom 
Kommunledningen.  
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2.2 Fördjupningsstudie om kommuners processtyrning i stadsplaneringen avseende 

samverkan och organisation: ansvars- och ledningsfunktioner mellan ”hårda” och 

”mjuka” förvaltningar 

Webbenkäten visar på att det råder en obalans kring ansvars- och ledningsfunktioner mellan 

olika förvaltningar, kopplat till arbetet med stadsutveckling- och planprocesser på kommunal 

nivå. Obalansen gäller främst mellan de förvaltningar som Decode valt att kalla ”hårda” och 

”mjuka”, varav den senare företräds av kultur, utbildning, socialtjänst, vård och omsorg, m.fl. 

Decode beslutade därför att utföra en fördjupningsstudie genom intervjuer med företrädare för 

kommunala ”mjuka” förvaltningar. Intervjufrågorna koncentrerades kring graden av 

inflytande och synen på hur förvaltningarna skulle kunna inkluderas i 

stadsutvecklingsprocessens tidiga skede. Fördjupningsstudien genomfördes av Madeleine 

Eneskjöld, beteendevetare vid Tyréns, inom ramen för Decode.  

 

Studien bygger på djupintervjuer med sex tjänstemän vid olika kommuner, under mars och 

april 2016. Majoriteten av de intervjuade har en chefsposition inom förvaltningen. Eftersom 

studien endast omfattar sex personer så är det inte möjligt att dra några generella slutsatser, 

samtidigt som intervjusvaren bidrar till en kompletterande bild kring de frågor om ansvars- 

och ledningsfunktioner som lyfts i webbenkäten. Studien kan sammanfattas i följande punkter 

(Rapporten presenteras i Decodes rapportserie):  

 Flera av respondenterna svarade att det nu sker ett trendbrott, genom att ”mjuka frågor” 

börjar få en större betydelse i det kommunala arbetet. En orsak är att arbetet med 

hållbarhetsfrågor inneburit att fler förstår vikten av att ge dessa frågor ett större utrymme. 

En ytterligare orsak är att en yngre generation – med andra synsätt och nya perspektiv – 

bidrar till en förnyad samverkanskultur.  

 Den sammantagna analysen visar att även om det återstår mycket arbete för att reformera 

ansvars- och ledningsfunktioner så har denna process satts igång.  

 

 

TEMA 3 : MEDBORGARDIALOG [AP1] 

 

3.1 Fördjupningsstudie i relation till organisation, samverkan och delaktighet: 

medborgardialogens praktiska kunskap 

Genomförande: Vid åtta tillfällen, under april-oktober 2015, genomfördes en seminarieserie 

med två forskare och tio deltagare. Deltagarna var samhällsplanerare, kommunikatörer och en 

chef i Upplands Väsby, men där fanns också en politiker på hög nivå, en konstnär och två 

konsulter som tidigare jobbat som planerare på olika kommuner. Alla deltagare har tidigare 

varit involverade i medborgardialoger. Decodes forskare, docent Jonna Bornemark från 

Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola, bidrog främst med kunskaper om hur 

man kan arbeta för att undersöka och utveckla praktisk kunskap. Medan, docent Jonathan 

Metzger från Urbana och regionala studier på KTH, bidrog med teoretisk kunskap inom 

stadsplanering och medborgardialoger.  

 



    

 

14 (44) 

VINNOVA – UDI – S2   Datum: 160825 

Decode   Dnr: 2014-00635 

 

Problem: Medborgardialogen har under 2000-talet blivit ett allt viktigare verktyg för en 

kommuns kommunikation med sina medborgare, inte minst när det gäller 

stadsutvecklingsprocesser. När allt färre engagerar sig i den representativa demokratin har det 

blivit viktigare för kommunerna att få andra kanaler till medborgarna. Många tjänstemän och 

politiker upplever ett behov av att få med sig medborgarna, inte minst för att 

samhällskontraktet ska fortsätta fungera och för att utveckla det vi idag ofta kallar social 

hållbarhet. Incitamenten är många, men det är också svårigheterna. Vilka medborgare når man 

genom medborgardialoger? Finns det någon representativitet? Går det att samtala på lika 

villkor när makten och kunskapen redan är (ojämnt) fördelad? Hur stort inflytande bör 

medborgarna ha över byggprocessen i relation till experter och politiker? Och hur organiserar 

man en fungerande dialog? I Sverige är de lagstiftade samrådsmötena, som kommer relativt 

sent i planprocessen, utgångspunkten varifrån medborgardialoger utvecklats. Stormötena har 

därmed utgjort den standardmodell som olika varianter utvecklats utifrån. Samtidigt. Att 

arbeta som samhällsplanerare, planarkitekt eller kommunikatör ute på en kommun innebär 

ofta att man måste hålla ett högt tempo och sällan har utrymme för djupare reflektion eller 

tanke över sin arbetssituation och sina arbetsuppgifter. Det är också sällan utbildningarna för 

dessa yrken inkluderar någon djupare kunskap i hur man samtalar med människor i 

konfliktfyllda frågor eller arrangerar dialoger snarare än informationsmöten. 

 

Syfte - Metod: Syftet med seminarieserien var att undersöka hur man med bas i den praktiska 

kunskapens teori kan utveckla tjänstemäns, politikers och konsulters förmåga att förhålla sig 

kritiskt och medvetet till medborgardialoger. Seminarierna utgick utifrån deltagarna egna 

erfarenheter av medborgardialoger, och deras första uppgift var att ur ett 

förstapersonsperspektiv noga beskriva en situation som de minns som problematisk. Dessa 

situationer undersöktes i gruppen med hjälp av teoretiska perspektiv. Deltagarna skrev utifrån 

detta material en reflekterande text med bas i deras egen praktik.  

 

Resultat: Av de tio deltagarna levererade åtta bidrag till antologin Medborgardialog – Om det 

svåra i att mötas. Praktikers reflektioner om ett av demokratins viktigaste verktyg. Antologin 

publicerades via Arkus förlag (Arkus är ett självständigt forum för forskning och utveckling 

inom arkitektur och samhällsbyggnad), i juli 2016 (170 sid.). Texterna är kompletterade med 

dels en inledning och dels två texter skrivna av seminarieseriens forskare, Bornemark och 

Metzger. Antologin – som bidrar till att öka förmågan att förstå, planera, genomföra och 

utvärdera medborgardialoger – ska spridas som ett reflektionsmaterial, för tjänstemän, 

politiker och konsulter. Den är vid ett tillfälle testad som sådant reflektionsmaterial i 

Botkyrkas kommun. 

 

I nästa steg – inom ramen för Decode projektfas Steg 3 – kommer Bornemark att testa hur 

texter från denna antologi fungerar som reflektionsmaterial för tjänstemän och politiker som 

är engagerade i stadsutvecklingsprocesser, via Decodes partners. Det övergripande målet är 

att höja kompetensnivån och därmed bidra till utvecklingen av medborgardialogen som 

verktyg. Genom att lyfta blicken och få möjlighet till avancerad reflektion kan 

omdömesförmåga och praktisk kunskap utvecklas. Det innebär att man kan dra nytta av sina 
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erfarenheter, men samtidigt inse att en situation med dess inblandade aktörer inte kan 

reduceras till någon manual eller teoretiskt vetande, utan att det krävs en känslighet och 

lyhördhet för det som sker just där och just då. Kanske är det också en väg för tjänstemän som 

möjliggör att omvandla tjänstemannarollen in i framtiden, i enlighet med Decodes kärnfrågor. 

 

3.2 Fördjupningsstudie i relation till organisation och delaktighet: uppsökande dialog - 

verktyg för att förstärka demokratin i planeringsprocessen 

Tyréns har, genom samhällsplanerare Sarah Isaksson, genomfört en studie som undersöker 

följande frågor: ”Vilka når vi med klassiskt utformade samråd/öppna hus, och vilka når vi 

inte? Intervjuer med slumpmässigt utvalda samt uppsökande dialog med personer som deltagit 

på öppet hus har genomförts. Frågorna rörde bland annat respondenternas kunskap om 

projektet Tvärförbindelse Södertörn (se http://www.trafikverket.se/tvarforbindelsesodertorn), 

och om och i så fall hur de kommer att delta på samråd samt om de upplever att de kan 

påverka projektet. Resultatet av intervjustudien visar att vetskapen om planeringen av 

projektet ”tvärförbindelsen” var låg bland allmänheten, särskilt i de socioekonomiskt utsatta 

områdena. Studien visar att dessa förutsättningar inte möjliggör en bred representation enbart 

genom öppet hus. De som medverkade på de öppna husen var en homogen grupp, främst från 

Huddinge och Haninge kommun. Merparten var män i medelåldern och äldre. (Rapporten 

presenteras i Decodes rapportserie.) 

 

 

TEMA 4 : SOCIAL HÅLLBARHET [AP1-AP2] 

 

4.1 Fördjupningsstudier i relation till samverkan och delaktighet: demokratiska & 

inkluderande processer 

Decodes forskare Nihad Bunar, professor vid Stockholms Universitet, Barn- & 

Ungdomsvetenskapliga Institutionen, har bidragit med sin kunskap om hållbarhetsbegreppet 

utifrån ett urbansociologiskt perspektiv på den segregerade staden. Bunar har medverkat i 

projektet Kommunsamverkan för att stärka nyanlända elevers skolgång, bestående av ett 

nätverk med skolchefer från ett tiotal kommuner i Stockholms län, vilka har arbetat med att 

befrämja samarbete mellan kommunerna samt mellan kommunala förvaltningar och det civila 

samhällets aktörer, inte minst i relation till de ökande flyktingströmmarna. Projektet har 

nyttjat en del av de i andra delar av Decode vunna insikterna om vilka förutsättningar som 

bäst befrämjar samverkan över kommun-, förvaltnings- och verksamhetsgränserna samt med 

engagerade medborgare. Det gäller främst strukturen för samverkan, tydliga, relevanta och 

rimliga mål som alla aktörer känner tilltalar deras intressen, arenor där möten kan äga rum, att 

ta medborgarnas förslag på allvar samt genom konkret praktik visa att medborgarnas röst 

spelar roll och modeller för utvärdering, kvalitetssäkring och återkoppling. Projektet om 

kommunsamverkan håller nu på att övergå i att vara en del av den reguljära verksamheten i ett 

tiotal kommuner i Stockholms län.  

 

http://www.trafikverket.se/tvarforbindelsesodertorn
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Under våren 2015 inledde Decode – genom Bunar – samarbete med den nyinrättade 

Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm med fokus på boende, demokrati, 

arbetsmarknad och barn- och ungdomar som de mest prioriterade områdena. Kommissionens 

uppdrag är att ta fram vetenskapligt förankrade och praktiskt genomförbara åtgärder för att 

komma till rätta med den sociala och etniska segregationen i staden och stadens verksamheter, 

däribland skolor. Samarbetat mellan Decode och Stockholmskommissionen har resulterat i 

rapporten Elevsammansättning, klyftor och likvärdighet i Sverige, skriven av Bunar. 

Rapporten knyter samman Decodes grundläggande idé om samverkansplattformer och den 

konkreta samhälleliga utmaningen med hur skolornas elevsammansättning och därmed 

elevklyftor och likvärdighet påverkas av boendesegregationen och utbildningspolitiska 

reformer som skolpeng, valfrihet och principer för resursallokering. I rapporten lanseras en 

rad konkreta förslag om till exempel närmare samverkan mellan skolor, i synnerhet i de mest 

utsatta områdena, och deras närsamhällen, om hur nya byggnadsplaner (inklusive när nya 

skolor skall byggas) kan ta hänsyn till den rådande socioekonomiska och etniska 

polariseringen i det urbana rummet och liknande i syfte att skapa mer blandade 

upptagningsområden och därmed mer integrerade skolor. För närvarande bereds rapportens 

förslag på Utbildningsförvaltningen för att sedermera läggas fram för beslut i 

Kommunstyrelsen. Decode har för avsikt att fortsätta sitt täta samarbete med 

Stockholmskommissionen; kommissionens representanter ser mycket positivt på denna 

möjlighet.  

 

Resultaten från Bunars arbeten kommer att integreras i Decodes fortsatta arbeten inom ramen 

för UDI-projektfas Steg 3. Det gäller dels det planerade samarbetet med Stockholm Stads 

projekt Fokus Skärholmen, som går ut på att bygga 4 000 bostäder i stadsdelarna Vårberg, 

Skärholmen, Sätra och Bredäng. Projektets huvudfokus är social hållbarhet, där Bunar ska 

utveckla kvalitativa samverkansmodeller – för social hållbarhet – som stöd i 

stadsutvecklingsarbetet. Bunar kommer även att arbeta med de glesbygdskommuner som 

medverkar i Steg 3, vilket gäller stödsystem för lokala omställningsprocesser med fokus på 

social hållbarhet, segregation och migration.  

 

 

TEMA 5 : MAKT [AP1-AP2-AP4] 

 

Syftet med de forskningsinsatser som gjorts av den Score-baserade delen av Decode (Kristina 

Tamm Hallström docent i företagsekonomi, Handelshögskolan/Score • Maria Grafström 

docent i företagsekonomi, Score • Jonathan Metzger docent i Urbana och Regionala Studier, 

KTH • Sofia Wiberg statsvetare och doktorand i Urbana och Regionala Studier, KTH • Hanna 

Zetterlund master i samhällsplanering, KTH • Sarah Degerhammar konstnär från Konstfack) 

har främst varit att genom en tillämpad forskning respektive en konstnärlig ansats skapa en 

empirisk förståelse för dagens organisering av kommunala planarbeten – både i form av 

utmaningar/uppfattade problem och framgångar/goda exempel – samt analysera 

organisatoriska och kontextuella faktorer med vilka olika typer av konsekvenser kan förstås 
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och förklaras. Deltagarna från Decode som ingått i denna grupp har skapat en gemensam 

arbetsmiljö för tankearbete och skrivande där ett viktigt syfte också har varit att lyfta fram 

relevanta frågor och nya perspektiv på dagens praktik. Studier har gjorts inom de två 

kommuner som ingår i Decode: Upplands Väsby och Varberg. Den kunskap som utvecklats 

har sedan bidragit med insikter och perspektiv åt andra medlemmar inom Decode vilka 

arbetar mer lösningsorienterat. Nedan redovisas kortfattat resultaten från genomförda studier 

och de undersökningar som genomförts, tillsammans och i samarbete med externa forskare – 

inom ramen för Decode-projektet 2014–2016:  

 

Resultaten från projektgruppens arbeten kommer att integreras i Decodes fortsatta arbeten i 

UDI-projektfas Steg 3, med fokus på följande frågor: 

 Integrerade modeller avseende yrkesroller och ansvar för hållbarhet i 

stadsbyggnadsprocessen. En huvudfråga gäller de relationella förhållandena mellan olika 

parters makt (politiker, tjänstemän, byggherrar, fastighetsbolag, arkitekter, konsulter, 

medborgare, media, etc.) och dess maktresurser i ett stadsutvecklingsprojekt, med målet att 

bana väg för alternativa rutiner gentemot etablerade normer och praktiker. 

 Stödsystem för stadsutvecklingens organisationskultur, med fokus på en horisontell 

samordning för sektoröverskridande samverkan inom ramen för processtyrningen. 

 

5.1 Fördjupningsstudie i relation till organisation del 1: medborgardialog som lösning 

och problem – en studie av organiseringen och genomförandet av ökad 

medborgardialog i Väsby Sjöstadsprocessen  

Under hösten 2015 genomfördes en intervjustudie och analys av varför planen för Väsby 

Sjöstad i Upplands Väsby, trots stort stöd och omfattande insatser för att förbättra 

medborgardialoger, lades ned efter folkomröstning i september 2014. I studien undersöks hur 

Upplands Väsby kommun under flera år arbetar med en plan för ett nytt bostadsområde vid 

Mälaren 5 km väster om centrum. Planen för området, som kom att kallas Väsby Sjöstad, sågs 

som ett pilotprojekt för kommunens ambition att förbättra formerna för medborgardialog. 

Studien är gjord utifrån ett organisationsperspektiv och intresserar sig för de utmaningar som 

ofta uppstår i arbeten med att organisera och genomföra medborgardialog inom 

stadsutveckling och samhällsplanering. I analysen diskuteras bland annat betydelsen av den 

politiska kontexten, vilken i det aktuella fallet kom att handla om att motståndarsidan 

lyckades mobilisera för en folkomröstning om Väsby Sjöstadsplanen. Kampanjerna som 

därmed följde beslutet om en folkomröstning ledde till en polarisering av medborgarnas 

artikulerade intressen och engagemang, vilket förstärkte vissa konflikter och maktspel som 

kom att färga detta arbete och som till slut ledde till att planen om Väsby Sjöstad lades ned i 

september 2014. Resultaten från studien presenteras i form av en rapport på svenska av 

Kristina Tamm Hallström, publicerad Konstfacks rapportserie: Tamm Hallström, K. (2015). 

”Medborgardialog som lösning och problem – en studie av organiseringen och genomförandet 

av ökad medborgardialog i Väsby Sjöstadsprocessen”. (Rapporten presenteras i Decodes 

rapportserie) 
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5.2 Fördjupningsstudie i relation till organisation del 2: situationsbunden makt utifrån 

exemplet Väsby Sjöstad 

I början av 2016 publicerades en artikel med syfte att bidra med nya teoretiska och 

metodologiska verktyg för att analysera maktens dynamik i studier av planeringsprocesser. På 

ett övergripande plan syftar artikel till att avmystifiera begreppet "makt" genom att fokusera 

på processer där makt skapas, vilket betyder att makt inte ses som en förklaring till 

samhälleliga skeenden utan snarare som något som behöver förklaras i sig. Resonemangen 

illustreras empiriskt genom exempel från den fleråriga debatt som fördes inom Upplands 

Väsby om det planerade bostadsområdet Väsby Sjöstad (jfr ovan Tamm Hallström 2015). I 

analysen visas bland annat att det inte nödvändigtvis är existerande aktörskonstellationer med, 

uppfattad makt och förhållandevis goda ekonomiska förutsättningar, som lyckas få avgörande 

inflytande i de maktspel som ofta utspelar sig inom planeringsprocesser. Avgörande kan i 

stället vara andra typer av maktresurser som kan identifieras genom att just fokusera på de 

processer där sådana skapas. Resultaten presenteras i artikeln ‘Power’ is that which remains to 

be explained: dispelling the ominous dark matter of critical planning studies i tidskriften 

Planning Theory 2016 (1), pp 1–20), skriven av Jonathan Metzger, Linda Soneryd och 

Kristina Tamm Hallström 

 

5.3 Fördjupningsstudie i relation till organisation del 3: makt i planprocesser – 

konkurrerande och kompletterande expertis inom kommunen  

Under våren 2015 genomfördes en intervjustudie av experter som deltar i kommunala 

planeringsprocesser om de förhandlingar och prioriteringar som karaktäriserar denna typ av 

politiskt styrda processer. Totalt intervjuades 12 tjänstepersoner verksamma inom kommuner 

i Stockholmsregionen och representerande olika kompetensområden inom stadsplanering. I 

analysen lyfts betydelsen av agenda-sättande makt (makt över dagordningen) särskilt fram. 

Tre organisatoriska mekanismer diskuteras som uttryck för denna typ av makt: användning av 

kategoriseringar såsom ”hårda” och ”mätbara” respektive ”mjuka” expertområden, vilka i sin 

tur kan leda till en hierarkisering av olika kompetenser; aktivt kommunicerande av bildliga 

representationer som riktar uppmärksamhet gentemot vissa aspekter medan andra kommer i 

skymundan; samt mobilisering av engagemang och politiskt stöd genom media och allianser 

med medborgargrupper. Denna fråga är en central utgångspunkt i Decodes Webundersökning 

Om kommuners processtyrning i stadsplaneringen (se Tema 2). Resultatet av intervjustudien 

presenteras i en rapport på svenska av Kristina Tamm Hallström, publicerad Scores 

rapportserie: Tamm Hallström, K. (2015) ”Kompletterande och konkurrerande expertis. En 

studie av planprocesser som arena för maktkamper mellan experter”. Scorerapport 2015:6. 

Stockholm: Score, Stockholms Universitet. 

 

5.4 Fördjupningsstudie i relation till organisation del 4: organiseringen av det pågående 

stadsutvecklingsprojektet i Varberg  

Under hösten 2015 genomfördes en kvalitativ fallstudie i Varberg med hjälp av intervjuer, 

dokument- och mediaanalys. Syftet var att undersöka betydelsen av sättet att organisera 

stadsutvecklingsinitiativ enligt ”projektmodellen”. I rapporten visas hur organiseringen av tre 

omfattande förändringsprocesser – tunnelbygge för järnvägen, flytt av färje- och 
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industrihamnarna, samt skapandet av den nya stadsdelen Västerport – samlades inom ramen 

för ett gemensamt stadsutvecklingsprojekt. Studien visar att denna organisering skapade 

betydande förändringskraft åt samtliga tre delprojekt, men att organiseringen också ledde till 

en rangordning mellan dessa där planerna för den nya stadsdelen Västerport fick avsevärt 

mycket mer uppmärksamhet och resurser i förhållande till delprojekten för tunnelbygget och 

hamnarna. I analysen diskuteras hur kommunens vision från 2011 – om att göra Varberg till 

västkustens kreativa mittpunkt år 2025 – kom att utgöra en central drivkraft till denna 

utveckling, där begreppet kreativitet blev styrande, dels för de egenskaper som värderas högt i 

utformningen av den nya stadsdelen, dels som ett styrande ideal för tjänstepersoner och de 

arbetsmetoder som belönas av kommunen. I rapporten görs några avslutande reflektioner i 

termer av kategoriers betydelser samt demokratiska implikationer av att kommuner som 

politiskt styrda verksamheter lånar in styrverktyg som visioner vilka ursprungligen är 

utvecklade av och för organisationer inom privat sektor. Studien redovisas i en rapport på 

svenska av Maria Grafström och Kristina Tamm Hallström, publicerad i Scores rapportserie: 

Grafström, M., Tamm Hallström, K. (2016 kommande). Värdeladdad organisering: 

kategoriers betydelse för stadsutvecklingsarbete.  

 

5.5 Fördjupningsstudie i relation till organisation del 5: samspelet mellan 

organisatoriska kategorier och hur de blir styrande 

Denna engelska artikel bygger vidare på den ovan redovisade studien om Varbergs pågående 

förändringsarbeten och fokuserar särskilt på hur kategorier blir styrande för organiseringen av 

planprocesser och att detta görs främst genom hierarki och otydlighet. Kategorier av 

delprojekt inom ramen för större stadsutvecklingsprojekt skapar utrymme för att prioritera 

vissa projekt och frågor på bekostnad av andra. I motsats till tidigare studier av kategorier där 

vaga och otydliga kategorier ofta får negativa konsekvenser för det som ryms inom sådana 

kategorier, visar studien av Varberg att det tvärtom kan finnas en styrka i vagt formulerade 

kategorier som att beskriva Varberg i termer av västkustens kreativa mittpunkt. Analysen 

visar vidare på kategoriers dubbla sidor: att de å ena sidan kan skapa förutsättningar för 

inkludering och ökat handlingsutrymme för vissa, medan andra, å den andra sidan, snarare 

exkluderas och begränsas som en konsekvens av att bli kategoriserade på ett visst sätt. Ett 

utkast på artikeln med titeln ”Hierarchisation and fuzziness: The power of interlinked 

categories in urban planning” har presenterats på en internationell forskarkonferens på Score i 

Stockholm, 26–27 maj 2016, samt är accepterad för att presenteras på den 9:e internationella 

EIASM konferensen i Lissabon, Portugal, 6–8 September 2016. 

 

5.6 Fördjupningsstudie i relation till organisation, samverkan och delaktighet: 

visualiseringar av stadsutvecklingsprojekts inverkan på dialogen mellan medborgare 

och förtroendevalda 

Sarah Degerhammar, konstnär på Konstfack, har producerat rapporten Elsewhere, som är en 

konstnärlig undersökning om hur visualiseringar av pågående stadsutvecklingsprojekt 

inverkar på dialogen mellan medborgare och förtroendevalda i den kommunala 

organisationen. Degerhammar har studerat Upplands Väsbys stadsutvecklingsvision 

”Framtidens Väsby – från förort till småstad”, med utgångspunkt från kommunens visuella 
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kampanjer, vilka använts för en medborgardialog 2014. Degerhammar för diskussioner om 

estetiska metoder som idéskapande, bildens normerande kraft och hur dessa har en direkt 

inverkan på individens känsla av inflytande över det som sker i dess närmiljö. En känsla som 

också visar sig stå i relation med tron på demokratiska processer i stort. Studien tar sin början 

i ett antal samtal med tjänstepersoner som arbetat med kommunikationen kring 

medborgardialoger på Upplands Väsby kommun och fortsätter sedan med en undersökning av 

hur en av de definierade målgrupperna, ungdomar, uppfattat och vidare tolkar bildmaterialet.  

 

Degerhammar genomförde undersökningen tillsammans med en gymnasieklass, inom ämnet 

Bild, med 24 elever under 10 lektionspass. Metoden som använts vid insamlandet av tankar 

och material från eleverna baserar sig på en workshop, utvecklad i konstnärsgruppen SIFAV 

som tar sin inspiration från olika collagetekniker, i såväl bild som språk. Genom att använda 

denna typ av konstnärlig forskningsmetod möjliggörs erfarenhetsbaserad kunskapsinhämtning 

och kunskapsproduktion. I textmaterialet och i rapporten experimenterar och resonerar de 24 

eleverna kring frågor om identifikation, kommunens framtidsvisioner kontra sina egna samt 

deras egen förståelse av sin hem- och skolort. I analysen diskuteras hur ett glapp kan skapas 

då politiska projekt redan på förhand gör vissa antaganden om vad befolkningen vill genom 

de bilder som sänds ut. Studien tar fasta på vilka verkningar detta kan ha på individens känsla 

av medbestämmande i det som sker i dess närmiljö. Studien ställer frågor kring var en 

dialogprocess egentligen börjar och hur öppna de egentligen kan sägas vara då bilden fått en 

sådan särställning i kommunikationen oss människor emellan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elsewhere presenteras i en rapport i Konstfacks rapportserie, med redovisning av det 

empiriska materialet (intervjustudie, workshops, bildmaterial och samtal). Elswhere redovisas 

även i form av ett konstnärligt körverk, samt i en utställning och ett offentligt samtal i 

Upplands Väsbys bibliotek med stadsutvecklingschef Fredrik Drotte, 30 september 2016. 

(Rapporten presenteras i Decodes rapportserie) 

 

  

Bildexempel från rapporten Elsewhere 
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5.7 Fördjupningsstudie i relation till organisation del 6: visioner som demokratiskt 

förändringsverktyg? 

Det finns idag en stor tilltro till att visioner ska fungera som verktyg för förändring, inte minst 

främja bostadsbyggande, inom kommunal verksamhet. I den här rapporten (Grafström, Tamm 

Hallström och preliminärt Degerhammar 2016, kommande) problematiseras bilden av 

visioner som förändringsverktyg genom att undersöka och diskutera deras tillkomst och 

påverkan på anställda utifrån frågor som: Vilka deltar i arbetet med att ta fram och hålla en 

vision levande, hur går det till och hur påverkar det den kommunala verksamheten? Analysen 

baseras på intervju- och dokumentstudier i Varberg och Upplands Väsby. Båda dessa 

kommuner har nyligen antagit nya visioner i ett pågående arbete om att skapa kraft att 

förändra kommunens identitet, arbete och projektsatsningar. De lyfts fram av intervjuade 

tjänstepersoner som centrala för att rekrytera nya anställda och locka nya medborgare till 

kommunen, men också för det egna handlandet. Visionen beskrivs skapa handlingsutrymme 

för tjänstepersoner – att ”få saker att hända” och ger dem möjligheter att uppmuntra även 

andra i organisationen att vara aktiva och att ”våga” i sitt arbete. Samtidigt som vissa 

personer, handlingar och projekt ges kraft genom en vision, finns det andra personer, 

handlingar och projekt som inte lika tydligt kopplar an till visionen och därmed kommer i 

skymundan och inte uppmärksammas. I studien anläggs ett demokratiskt perspektiv för att 

analysera hur visioner kategoriserar människor, frågor och aktiviteter, liksom implikationer i 

form av inkludering och möjliggörande, respektive exkludering och begränsning. (Rapporten 

presenteras i Decodes rapportserie) 

 

5.8 Fördjupningsstudie i relation till samverkan: gestaltning, förvaltning och 

genomförande - interaktion och samverkan mellan tre viktiga aktörer inom svensk 

kommunal planering 

Hanna Zetterlund, master i samhällsplanering KTH, har genom djupintervjuer med 

byggherrar, exploateringsingenjörer och planarkitekter gjort en studie under hösten 2015 och 

våren 2016 för fördjupning kring hur samverkan fungerar och vilka konflikter som uppstår i 

arbetet med att skapa detaljplaner (Zetterlund 2016, kommande). Totalt intervjuades 37 

personer verksamma i Stockholmsområdet kring hur de själva identifierar problem och 

konflikter, hur de ser på sin egen roll och de övriga aktörernas, samt kring hur de arbetar 

tillsammans i stadsbyggnadsprocessen. Studien utgår från att det finns en politisk och 

ekonomisk press på att öka takten i bostadsbyggandet och utifrån det har respondenterna 

identifierat 2 bromsklossar som de menar hindrar dem i arbetet. Dessa är 1: bristen på 

kompetens och hög personalomsättning i en bransch som präglas av långa och 

personberoende processer, samt 2: alltför nitiska detaljplaner som skapar problem vid 

genomförande när processerna är långa och som grundas i en misstänksamhet mellan 

aktörerna. Studien gör också en analys av hur de tre aktörerna skapar sig allianser och 

utrymme för att få gehör för sina argument under förhandlingarna, vilket också påverkar och 

påverkas av de identifierade problemen. Spänningsfältet mellan aktörerna, som alla sitter på 

sina respektive maktpositioner, visar på svårigheterna med att effektivisera processen då 

förändringar alltid ruckar på maktbalansen mellan de tre. I slutsatsen konstateras det att för att 

lösa de mest tidskrävande problemen som identifierats av respondenterna, behövs att det 
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tillförs mer resurser för tidskrävande åtgärder som ökar formerna av samverkan och 

förståelsen mellan aktörerna. (Rapporten presenteras i Decodes rapportserie) 

 

5.9 Fördjupningsstudie i relation till organisation och samverkan: medborgardialogers 

komplexitet 

Rapporten baseras på en intervju-och observationsstudie i Upplands Väsby gjord av Sofia 

Wiberg, statsvetare och doktorand i Urbana och Regionala Studier KTH, med fokus på en 

dialog som genomfördes under våren 2016. Dialogen handlade om området 'Nordvästra 

Väsby' där det tidigare funnits planer för ett område benämnt Väsby sjöstad (se även Tamm 

Hallströms rapport Medborgardialog som lösning och problem 2015). Elva tjänstepersoner 

och politiker verksamma i kommunen intervjuades. Deltagande studier på dialogmöte samt 

internt kommunalmöte har också genomförts. Genom att empirinära studera hur en 

dialogprocess planeras och genomförs problematiseras i rapporten hur ett antal olika 

organisationsval görs inför och under medborgardialoger, vilka sedan påverkar vad som kan 

bli lyssnat till när medborgare bjuds in att delta i planprocesser. Det handlar inte ”bara” om 

vem medborgaren är som är i rummet och deras eventuella representativitet, utan om en 

mängd olika aspekter som samspelar, som tid för dialogen, teknik, metod, inramning av frågor 

etc. Sammantaget visar studien på den komplexitet som varje dialogprocess innebär och att 

alla dessa val som görs sällan är helt medvetet preciserade. I rapporten ställs den gjorda 

studiens resultat i relation till existerande forskning om medborgardialoger som demokratiskt 

verktyg. En diskussion förs om vikten av att lyfta fram och belysa alla dessa aspekter 

eftersom beslut om dem inte alltid görs medvetet eller i termer av att utgöra politiska beslut, 

samtidigt som de är långt ifrån neutrala och tvärtom kan få betydande konsekvenser för 

medborgardialogers möjligheter att fungera som verktyg för förbättrad demokrati. Rapporten 

kommer att publiceras inom Scores rapportserie, 2016. 
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TEMA 6: CO-DESIGN [AP1-AP2] 

 

6.1 Fördjupningsstudie i relation till samverkan och delaktighet del 1: Co-Design – 

Workshoppar med Upplands Väsby och Varberg 

Bo Westerlund, professor på Konstfack, och 

Maja Frögård, doktorand och industridesiger 

på Konstfack, har undersökt på vilka sätt en 

co-design-ansats kan stödja 

medborgardeltagande och andra samarbeten 

under planprocesser i 

stadsutvecklingssammanhang med syfte att 

skapa relevanta och hållbara förslag. Då det 

inte finns en generell planeringsprocess utan 

planeringsproblem ses som “wicked 

problems” (Rittel & Webber 1973) 

behöver metoderna anpassas efter lokala 

sammanhang, begränsningar, möjligheter 

och utmaningar. Därför är en co-design-ansats relevant i sammanhanget då den innefattar 

både förhållningssätt och metod och agerar både utforskande och skapande. Detta innebär att 

förslag skapas samtidigt som erfarenhet och kunskap om sammanhangen delas, något vi kan 

kalla för “samkunskapande”, parallellt som metoder formas och utvecklas. Materialiserandet 

av konkreta partikulära förslag som skapas tillsammans är en grundläggande aspekt av co-

design eftersom det förutsätter att olika önskemål, tolkningar och intressen artikuleras och det 

är först då de kan framträda som motstridiga. Dessa motstridiga önskemål är viktiga att 

förhandla om för att förslagen ska få bättre kvalitet, relevans och även kan gå att aktualisera. 

Materialet är även viktigt för att det som skapas, sägs och tänks blir tillgängligt för deltagarna 

att återvända till och använda sig av, både egna och andras tidigare förslag och tankar. Det är 

även högst väsentligt för att underlätta att idéerna kan leva vidare. 

 

Sju workshoppar förbereddes och genomfördes tillsammans med Decodes två 

samarbetskommuner, Upplands Väsby och Varberg. Workshopparna hade fokus på 

deltagande och sociala frågor men skapades utifrån respektive kommuns förutsättningar och 

pågående arbete vilket gjorde att de hade olika mål och utföranden. I de två workshopparna i 

Upplands Väsby handlade utmaningen om en konflikt kring ett planerat vägbygge i ett 

tidigare trafikseparerat bostadsområde. Metoden formades utifrån vikten av att våga bemöta 

konflikten och att skapa förutsättningar för riktig förhandling där de olika intressenterna; 

medborgare, tjänstepersoner och politiker, och deras argument kunde få höras, mötas och 

förhandlas. Workshopen, där deltagarna fick formulera egna aktiviteter och sedan förhandla 

om dessa på en gemensam karta, strävade inte efter konsensus och det var därför viktigt att 

tänka på balansen mellan olika typer av argument och åsikter så att fler perspektiv kunde få 

höras och delas.  

 

Co-designworkshop där medborgare, politiker och  
tjänstepersoner samkunskapar och förhandlar förslag  
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I Varberg arbetade Westerlund och Frögård utifrån några av de sociala utmaningar 

kommunen identifierat i den medborgardialog och det hållbarhets- och visionsarbete som 

genomförts inför stadsutvecklingsprojektet Västerport. Utrymme skapades för att artikulera 

och förhandla olika strategier för att möta dessa utmaningar och vad de kunde ha för potential 

och konsekvenser för stadsutvecklingsprojektet. För att kunna nå en mer detaljerad nivå av de 

olika tolkningarna och förslagen, samt att behålla ett mer designmässigt utforskande och 

testande arbete, omformulerades planprocessen som en möjlighet för att testa olika aktiviteter 

som sedan kunde utvärderas och eventuellt bli mer permanenta. Deltagarna fick göra 

videoprototyper av sina förslag för att dessa skulle kunna förhandlas och leva vidare. 

En femte workshop i Varberg hölls i samband med Nihad Bunars föreläsning angående de 

utmaningar kommunen stod inför med ökad inflyttning av ensamkommande barn och 

ungdomar. Workshopen utgick ifrån de frågeställningar om integration som kommunen och 

Bunar presenterade. Här var ett av de viktigaste syftena att kommuntjänstepersoner, politiker, 

skola och omsorg och ensamkommande skulle kunna mötas och utbyta erfarenheter. 

Uppgiften utformades för att utgå ifrån ungdomarnas erfarenheter och behov och hur dessa 

kunde mötas. 

 

Kort om bidrag och lärdomar 

 Vikten av förhållningssätt - En utmaning är att metoder inte kan generaliseras utan måste 

formas utifrån den kontext de används i och de specifika utmaningar som finns i det 

sammanhanget. En central slutsats är att peka på vikten av förhållningssätt i relation till 

metod. Här handlar det om att bidra med exempel och erfarenheter kring formandet av 

metoder utifrån några av Upplands Väsbys och Varbergs planeringsutmaningar. 

 Demokrati - Demokrati bygger på en mångfald av deltagare och röster. Planeringsfrågor 

blir därför lätt kontroversiella då de ofta innefattar motstridiga intressen. För att en 

mångfald av röster ska kunna få utrymme att höras kan processen inte sträva efter 

konsensus. Ett förhållningssätt, som testats i projektet, utgår ifrån Chantal Mouffes kritik 

av konsensus och hennes begrepp agonism som pekar på att demokrati bygger på konflikt, 

men att denna konflikt inte ska ses som mellan fiender utan legitima opponenter.  

 Designkompetens - Eftersom det inte finns en generell planeringsprocess utan 

planeringsproblem ses som “wicked problems” (Rittel & Webber 1973) behöver metoder 

anpassas efter lokala sammanhang, begränsningar, möjligheter och utmaningar. Därför är 

en co-designansats relevant i sammanhanget eftersom dess prototypande, förhandlande, 

materialiserande förhållningssätt och metoder värderar kroppslig, estetisk kunskap kopplad 

direkt till personliga erfarenheter och hur saker upplevs. 

 Hur förslagen lever vidare - En svårighet med co-designarbete i planeringsprocesser är hur 

kunskapen och förslagen utvecklas eller reduceras under det fortsatta planeringsarbetet. 

Co-designworkshopparna utformades därför med tanke på att resultaten, de förslag som 

skapades, skulle kunna förstås av och utvecklas vidare av personer som inte deltagit i 

workshopparna. Det resulterade i konkreta skisser på utformningar av vägarna i Upplands 

Väsby och videoprototyper i Varberg.  



    

 

25 (44) 

VINNOVA – UDI – S2   Datum: 160825 

Decode   Dnr: 2014-00635 

 

Två utmaningar som är relevanta för fortsatt forskning gäller inkludering av medborgare och 

förslagens fortsatta utveckling och implementering. Det förefaller svårt att inkludera 

medborgare och andra relevanta deltagare på ett seriöst och långsiktigt sätt i 

samhällsplaneringsprocesser. Hindren som identifierats i Decode är många och även om co-

design erbjuder möjligheter tack vare sin annorlunda förståelse av kunskap där kroppslig, 

estetisk kunskap och personliga erfarenheter är grundläggande, så blir krocken med den 

verbala, tekniska och ekonomiska kunskapssynen i övrigt planarbete stor. Detta gäller också 

de förslag som skapas och möjligheterna för dessa att gestaltas och utvecklas i samhället. 

(Rapporten presenteras i Decodes rapportserie) 

 

6.1 Fördjupningsstudie i relation till samverkan och delaktighet del 1: följeforskning – 

erfarenhetsåterföring av co-design-workshopparna i Varberg  

Maria Borup och Åsa Norman medverkade vid samtliga co-design-workshoppar i Varberg. 

Denna rapport är en utvärdering av co-design som metod avseende de aktuella frågor som 

behandlades under workshopparna. Granskningen visar att co-design resulterar till att man 

tidigt får upp problem och frågeställningar på bordet, samt att de aktiviteter som tillämpades 

under workshopparna skapar entusiasm och engagemang. En betydande iakttagelse är att co-

design skapar en samsyn bland de aktivt medverkande, exempelvis viljan att sätta sig in i 

varandras situation, viljan att precisera möjligheter och att samtidigt kunna definiera 

begränsningar, vilket öppnar för möjligheten att såväl lösa problem som att utveckla något 

nytt. En viktig erfarenhet är att syftet med workshopparna måste vara tydligt och väl 

avgränsat för både organisatör och deltagare. Organisatörerna måste säkerställa att både 

genomförande (dvs. olika aktiviteter) och frågeställningar tydligt relaterar till workshopens 

syfte. (Rapporten presenteras i Decodes rapportserie)  
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3. Identifierat möjligheter och hinder kopplat till nyttiggörande 

En central utgångspunkt för forumet Citylab Action – guide för hållbar stadsutveckling – är 

att bidra med ett systematiserat stöd i en kunskapsuppbyggnad för stadsutvecklingsprojekt. 

Systemet är inriktat mot en delandekultur och transparens som inkluderar kommunala 

politiker och tjänstemän, medborgare, akademin och privata aktörer. Detta gäller i synnerhet 

projekt som står inför svåra och komplexa utmaningar. Därför erbjuds en möjlighet till 

certifiering som stöd för att säkerställa att hållbar utveckling prioriteras i stadsutvecklingen. 

Projekt behöver dock inte förbinda sig att certifiera sitt hållbarhetsarbete, utan det är valfritt 

att gå vidare mot en certifiering i ett senare skede om så önskas. Guiden finns tillgänglig på 

Sweden Green Building Councils hemsida, och kan användas fritt även av kommuner och 

projekt som inte medverkar i programmet. Det finns därför inga formella hinder vad gäller 

nyttiggörande eftersom att Citylab Action bygger på en delandekultur, tillgängligt för alla 

intressenter som verkar för hållbar stadsutveckling. Samtliga publikationer som Decode 

producerat (rapporter, artiklar, etc.) finns tillgängliga på projektets hemsida. 
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4. Gedigen kännedom om användare, kravställare, kunder, marknader 

Konkreta behov 

Enligt Boverket behövs ett nytillskott av 70 000 per år fram till 2020 och därefter minst 50 

000 per år till 2025. Vi står därmed inför den stora utmaningen att dubblera 

bostadsbyggnadsvolymen. Hur vi hanterar utmaningen kommer att få avgörande 

konsekvenser för samhällsutvecklingen. Det är samtidigt en satsning som bär på oanade 

möjligheter att skapa kvalitativa livsmiljöer för alla medborgare. Ökade sociala klyftor är 

ohållbart ur ett etiskt, demokratiskt och samhällsekonomiskt hänseende2, 3 Det är därför viktigt 

att skapa förutsättningar för jämlikhet och social sammanhållning med respekt för människans 

frihet och möjligheter. Delaktighet och inflytande är en grundläggande förutsättning och ska 

gälla alla, med hänsyn till kön, etnisk eller religiös tillhörighet, funktionsnedsättning, ålder 

och socioekonomisk status. Brist på möjlighet att påverka livsvillkoren har ett samband med 

hälsan.4,5 I stadsutvecklingsprojekt medverkar ofta många olika aktörer med olika 

tidsperspektiv. Näringslivets incitament att medverka i stadsutvecklingsprojekt är en central 

fråga, eftersom stadsutveckling är beroende av att marknadsdrivna aktörer bidrar i 

utvecklingen av hållbara tjänster. För befintliga bebyggelser behövs ofta innovativa lösningar 

och en öppen dialog över sektorsgränser för att identifiera och ta sig an brister och komplexa 

problem, samt att utveckla affärsmodeller, exempelvis för socialt hållbara renoveringar av 

bostäder och boendemiljöer. Boverket och Tillväxtverket konstaterar samtidigt att ”det är 

uppenbart att gemensamt utformade och standardiserade metoder, planer och processer för att 

styra olika skeden av en planprocess ter sig allt mer orealistiskt”.6 

 

Decode möter dessa utmaningar genom utvecklingen av forumet Citylab Action – Guide för 

hållbar stadsutveckling samt genom utvecklande av råd, reflektions- och material oavhängigt 

Citylab Action (för fullständig lista se Fråga 5).  

Helt klart är att många av stadsutvecklingens utmaningar inte kan lösas genom traditionella 

insatser, utan fordrar nytänkande med hänsyn till lokala utgångspunkter. Ett grundläggande 

villkor är att många olika aktörer medges att medverka, och att det finns en kultur att möta 

behoven av förändring och omställning. Decodes arbete med dessa frågor har stärkt 

projektgruppens tes om att problemen inte kan hanteras med stöd av manualer, i form av 

standardiserade metoder, utan måste hanteras kvalitativt; exempelvis med stöd av sociala 

planeringsprocesser där medborgares och lokala aktörer är aktivt engagerade, samt samverkan 

genom tvärsektoriell koordinering mellan företrädare i den kommunala förvaltningen och 

marknadsaktörer med målet att skapa kvalitativa helhetslösningar inom 

stadsutvecklingsprocessen. Här spelar Citylab Action en avgörande roll. Kostnader kan 

                                                 
2 Svenska FN-förbundet, FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, http://www.fn.se, 2015. 
3 Malmö stad, Malmös väg mot en hållbar framtid, Hälsa, välfärd och rättvisa, Kommission för ett socialt hållbart Malmö, 
2014. 
4 Folkhälsomyndigheten, Folkhälsan utveckling – elva målområden – 1 Delaktighet och inflytande i samhället, 
http://www.folkhalsomyndigheten.se, 2015. 
5 SGBC, et al, Citylab Action – Guide för hållbar stadsutveckling, sid 7. https://www.sgbc.se/docman/citylab-action-
2015/608-citylab-action-v-1-0-forhandskopia/file 
6 Boverket och Tillväxtverket, Tillväxt kräver planering – En antologi om samverkan i den fysiska planeringen. Okt. 2015  
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reduceras genom att näringsliv och investerare medverkar i Citylab. En ökad medvetenhet om 

hållbar utveckling och delandekultur ger sociala, ekonomiska och ekologiska fördelar. Citylab 

verkar för affärsmodeller som uppmuntrar till hållbar stadsutveckling och som fördelar vinster 

och risker mellan olika aktörer. Efterfrågan på Decodes tjänster är därför idag mycket stor, 

inte minst om städerna ska kunna svara upp mot det enorma behovet av nybyggnationer. Det 

finns samtidigt en mycket stor potential för Decode att nå ytterligare konkreta resultat genom 

den fortsatta utvecklingen av Citylab Action, inom ramen för Steg 3, som ska tillämpas och 

spridas i framtiden, samt genom parallellt utvecklande och implementering av resultaten i 

form av bland annat inspirationsmaterial, universitetsutbildningar och nya affärsmodeller.  

 

Tre nationella initiativ 

Plattform för hållbar stadsutveckling 

Regeringen har gett uppdrag åt Boverket, Naturvårdsverket, Energimyndigheten, 

Tillväxtverket och Trafikverket att gemensamt upprätta och förvalta en plattform för frågor 

om hållbar stadsutveckling. Verksamhetsområdet Citylab, med Sweden Green Building 

Council  och Decode, samverkar med Plattformen, bl.a. som medarrangörer i den kommande 

konferensen SGBC16 och Plattformsdagarna 7-8 dec 2016. Genom Boverkets medverkan i 

Decode Steg 3 kommer detta samarbete att öka ytterligare.  

 

Agenda Livsmiljö 

Agenda Livsmiljö är ett initiativ från Sveriges Arkitekter (SAR) och Svenska Teknik- och 

Designföretagen i partnerskap med Byggherrarna, Malmö stad och Arkitekturakademin. 

Decode har, genom Björn Hellström, varit med i utvecklingen av Agenda Livsmiljö. Decode, 

med bl.a. KTH Arkitekturskolan och SAR, planerar för en fortsatt samverkan kring Agenda 

Livsmiljös frågor om hur samhällsbyggandet kan utvecklas som innovationssystem. 

 

Svenska organisationer som verkar för en hållbar samhällsutveckling 

Det finns ett flertal svenska organisationer som verkar för en hållbar samhällsutveckling och 

som knyter an till frågor som lyfts i Decode och som projektpartner i Decode kan samverka 

med. Några av dessa organisationer är Sveriges Ekokommuner, Klimatkommunerna, IQ 

Samhällsbyggnad, SBUF, Svenskt Vatten, Avfall Sverige, Naturskyddsföreningen och Global 

utmaning. 

 

Tre internationella initiativ 

World Green Building Council  

Den rutin som ska skapas inom Citylab för omvärldsbevakning via Decode Steg 3 kan 

möjliggöra att resultat från alla dessa projekt sprids både nationellt och internationellt. Detta 

gäller i synnerhet världsorganisationen WGBC, som samlar över 100 underavdelningar runt 

om i världen, och som är en av världens största organisationer inom hållbar 

samhällsutveckling. Stadsutvecklingsprojekt från Kina samt Green Building Councils från 

Brasilien, Sydafrika, Island, Irland och Costa Rica har visat intresse för Citylab. Se 

http://www.worldgbc.org/.  

http://www.worldgbc.org/
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C40 Cities 

C40 Cities är ett nätverk med ”megacities”, som verkar för att minska klimatpåverkan 

(http://www.c40.org/about). Från början var det 40 städer som medverkade, men nu är det fler 

än 80 st. Stockholm stad är med i C40 även fast staden inte räknas som en ”megacity”. C40 

anser att Stockholm ligger långt fram inom hållbar utveckling och är utsedda som ”Leader 

city” i en grupp med städer som fokuserar på klimatfrågor. SGBC har presenterat Citylab och 

Decode till C40 under Steg 2. C40 är medarrangör av konferensen SGBC16 och World GBC 

Congress tillsammans med SGBC, Stockholm stad m.fl. Det finns goda förutsättningar för en 

fortsatt samverkan mellan C40 och SGBC.  

 

Ecodistricts 

Ecodistricts är en organisation som initierades av staden Portland i USA. Nu finns 

EcoDistricts även internationellt. Organisationen stöttar stadsutvecklingsprojekt med hållbar 

utveckling via ett protokoll, konsultverksamhet, certifiering och ackreditering. De har även 

events, som ett årligt EcoDistricts Summit och en 3-dagars ”Incubator”, där städer träffas.  

 

 

 

 

  

http://www.c40.org/about
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5. Utvecklad nyttiggörande- och kommunikationsplan 

 

KOMMUNIKATIONSAKTIVITETER – BORTOM PROJEKTKONSTELLATIONEN 

 

Guider 

 Citylab Action – Guide för hållbar stadsutveckling, version 1.0. Sweden Green Buidling 

Council (Decode ansvariga för kap. Processtyrning). 2015. Ladda ner guiden: 

https://www.sgbc.se/docman/citylab-2016/647-citylab-action-guide-for-hallbar-

stadsutveckling-v1-0/file 

 

Artiklar 

 Negotiating Matters – Supporting Agonistic Pluralism in Community Planning. Frögård M. 

Konferensbidrag/paper presenterad vid konferensen ServDes, Köpenhamn, 24-26 maj 2016 

Konferensen: http://www.servdes.org/conference-2016-copenhagen/ 

Paper: http://www.ep.liu.se/ecp/125/041/ecp16125041.pdf 

 Hierarchisation and fuzziness: The power of interlinked categories in urban planning. 

Grafström, M., Tamm Hallström K. Presenterad på en Scores internationella 

forskarkonferens Stockholm, 26–27 maj 2016. 

  Hierarchisation and fuzziness: The power of interlinked categories in urban planning. 

Grafström, M., Tamm Hallström K. Reviderad version accepterad för att presenteras på 

den 9:e internationella EIASM konferensen i Lissabon, Portugal, 6–8 September 2016  

 ‘Power’ is that which remains to be explained: Dispelling the ominous dark matter of 

critical planning studies. Metzger J., Soneryd L. Tamm Hallström K. Publicerad i 

tidskriften Planning Theory. 2015 

http://plt.sagepub.com/content/early/2016/01/02/1473095215622502.abstract 

 

Rapporter 

Scores rapportserie 

 Medborgardialogens politiska organisering. Wiberg S. September 2016 

 Värdeladdad organisering: kategoriers betydelse för stadsutvecklingsarbete. Grafström, 

M., Tamm Hallström K. 2016  

 Kompletterande och konkurrerande expertis. En studie av planprocesser som arena för 

maktkamper mellan experter. Tamm Hallström K. 2015  

 

Övriga rapporter 

 Kommunsamverkan för att stärka nyanlända elevers skolgång. Bunar N. 

Kommunförbundet Stockholms Län. 2016 

 Elevsammansättning, klyftor och likvärdighet i Sverige. Bunar N. Beställare: 

Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm. 2015 

https://www.sgbc.se/docman/citylab-2016/647-citylab-action-guide-for-hallbar-stadsutveckling-v1-0/file
https://www.sgbc.se/docman/citylab-2016/647-citylab-action-guide-for-hallbar-stadsutveckling-v1-0/file
http://www.servdes.org/conference-2016-copenhagen/
http://www.ep.liu.se/ecp/125/041/ecp16125041.pdf
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/journal/planning-theory
http://plt.sagepub.com/content/early/2016/01/02/1473095215622502.abstract
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Decodes rapportserie 

 Co-Design – Workshoppar med Upplands Väsby och Varberg. Westerlund B., Frögård M. 

2016  

 Följeforskning – Erfarenhetsåterföring av co-design-workshopparna i Varberg. Borup M., 

Norman Å. 2016 

 Kulturmiljö och hållbar stadsutveckling – Fallstudie Lommarstranden i Norrtälje. Svahn 

Garreau H. 2016 

 Elsewhere – Visualiseringar av stadsutvecklingsprojekts inverkan på dialogen mellan 

medborgare och förtroendevalda. Degerhammar S. 2016 

 Samverkan, konflikt och makt i planeringsprocesser – en studie av planarkitekter, 

exploateringsingenjörer och byggherrar i Stockholm. Zetterlund H. September 2016 

 Visioner som demokratiskt förändringsverktyg?. Grafström, M., Tamm Hallström K. 

September 2016 

 Uppsökande dialog - verktyg för att förstärka demokratin i planeringsprocessen. Tyréns, 

Isaksson S. 2016 

 Fördjupningsstudie om kommuners processtyrning i stadsplaneringen. Tyréns, Eneskjöld 

M. 2016. 

 Webundersökning – Om kommuners processtyrning i stadsplaneringen. Tyréns, SGBC, 

regeringsuppdraget Plattform för hållbar stadsutveckling, IQ Samhällsbyggnad, och Global 

Utmaning. 2016 

 Medborgardialog som lösning och problem – en studie av organiseringen och 

genomförandet av ökad medborgardialog i Väsby Sjöstadsprocessen. Tamm Hallström K. 

2015 

 

Böcker 

 Medborgardialog – Om det svåra i att mötas. Praktikers reflektioner om ett av 

demokratins viktigaste verktyg. Antologi (170 sid.), Bornemark J. (red.), skribenter i tur 

och ordning: Maria Borup, Marie Halldin, Kristina Sandberg, Sarah Degerhammar, Per-

Erik Kanström, Johannes Wikman, Ingela Karlsson, Fredrik Drotte, Jonathan Metzger och 

Jonna Bornemark. Publicerad på Arkus Förlag. (juli, 2016) 

 

Konferenser, seminarier, föreläsningar, presentationer  

 Internationell konferens om deltagande designarbete. Bo Westerlund presenterar ett 

reflekterande bidrag där Decode-workshopparna i Upplands Väsby diskuteras på 

Participatory Design Conference 2016 i Aarhus, Danmark, 15-19 augusti 2016. 

 Almedalen 2016. Maria Borup (forskare och tjänsteman på Tyréns) och Fredrik Drotte 

(stadsutvecklingschef, Upplands Väsby) presenterade Decode i Teaterskeppet. Ämnet var 
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Hållbar samhällsplanering i praktiken – så lyckas du gå från vision till verklighet. Övriga 

medverkande: Sweden Green Building Council, forskningsprojektet C/O-City och 

Södertörnsmodellen. 7 juli 2016, kl. 12:30 - 14:30 Teaterskeppet, fartyg, "Stora Matsalen" 

Seminarium Byggande, Hållbarhet. http://www.almedalsveckan.info/event/user-

view/36229?redir=%23eidx_14 

Se seminariet på Youtube: https://www.sgbc.se/nyheter/1187-hallbar-samhallsplanering-i-

praktiken-sa-lyckas-du-ga-fran-vision-till-verklighet-seminarium-i-almedalen 

 Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA)–Seminarium. Björn Hellström presenterade Decode 

på IVA:s seminarium Hur planeras Sverige, och vem är det som planerar? Seminariet är 

en del av IVA-projektet Framtidens goda stad. 24 maj 2016 http://www.iva.se/event/hur-

planeras-sverige-och-vem-ar-det-som-planerar/ 

 Johanneberg Science Park–Seminarium. Maria Borup presenterade Decode vid seminariet 

Hållbart samhällsbyggande kräver nytänk. Temat för Borups presentation var Bättre 

samhällsplanering - Till nytta för vem? 19 maj 2016. 

http://johannebergsciencepark.com/sv/node/16699 

 Varbergs kommun–Föreläsning. Nihad Bunar föreläste för tjänstemän på Varbergs 

förvaltningar på temat Inkludering och exkludering - två sidor av samma mynt? Bunar 

föreläste om ensamkommande barn och samverkan mellan det institutionella nätverk som 

omger denna grupp ungdomar. 11 april 2016. 

 Göteborg Citylab Action–seminarium, Björn Hellström föreläste om social hållbarhet vid 

Sweden Green Building Councils tvådagarsseminarium, där tolv stadsutvecklingsprojekt 

medverkade. 9 mars 2016 

 Statens Konstråd–Föreläsning. Jonna Bornemark presenterade Decode vid Statens 

Konstråds internutbildning, 25 februari 2016. 

 Utbildningsdepartementet–Konstfack. Maja Frögård presenterade Decode för Helene 

Hellmark Knutsson, Minister för högre utbildning och forskning, i samband med ett besök 

på Konstfack. 18 februari 2016. 

 Upplands Länsstyrelse–Seminarium. Björn Hellström presenterade Citylab Action vid ett 

seminarium för tre länsstyrelser: Uppland, Gästrikland och Västmanland. 17 februari 2016. 

 Stockholms Exploateringskontor och Innovationsplattformen Hållbara Stockholm–

Föreläsning. Björn Hellström presenterade Decode. Stockholm strategiska 

innovationsarbete fokuserar på hinder för att nå målet om hållbara klimatsmarta bostäder 

och utemiljöer. 5 februari 2016. 

 Stadshuset i Södertälje–Seminarium. Bo Westerlund medverkade i seminariet Nya 

mötesplatser i det offentliga rummet i Södertälje. Westerlund presenterade utvecklingen av 

co-design som sker i Upplands Väsby och Varberg. 19 januari 2016. 

http://stockholm.coompanion.se/projekt-vinnova-ioudesign/ 

http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/36229?redir=%23eidx_14
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/36229?redir=%23eidx_14
https://www.sgbc.se/nyheter/1187-hallbar-samhallsplanering-i-praktiken-sa-lyckas-du-ga-fran-vision-till-verklighet-seminarium-i-almedalen
https://www.sgbc.se/nyheter/1187-hallbar-samhallsplanering-i-praktiken-sa-lyckas-du-ga-fran-vision-till-verklighet-seminarium-i-almedalen
http://www.iva.se/event/hur-planeras-sverige-och-vem-ar-det-som-planerar/
http://www.iva.se/event/hur-planeras-sverige-och-vem-ar-det-som-planerar/
http://johannebergsciencepark.com/sv/node/16699
http://stockholm.coompanion.se/projekt-vinnova-ioudesign/
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 Plattformsdagarna–konvent med seminarier och workshops för hållbar stadsutveckling, 

med Boverket som värd. IQ Samhällsbyggnad (Katarina Schylberg) och Sweden Green 

Building Council (Ann-Kristin Belkert) presenterade resultat från Decodes 

enkätundersökning Om kommuners processtyrning i stadsplaneringen. 10 december 2015. 

http://www.boverket.se/plattformsdagar 

 Karolinska Institutet - internationellt seminarium. Bo Westerlund deltar i ett internationellt 

seminarium på Karolinska institutet om betydelsen av design i  "Design in academic health 

care". Andra medverkande är Alastair Macdonald, Anna Thies, Glen Robert, Helena 

Kjellgren, Lorna M. Ross, och moderatorerna Carol Tishelman and Ida Goliath. 10 

december 2015.http://kisefront02.ki.se/lime/kalender/design-in-academic-health-care-an-

international-seminar 

 Varberg–Konferens. Jonna Bornemark föreläste om kulturbegreppet och att 1% av varje 

stadsbyggnadsbudget borde vara förbehållet medborgardriven och föreningsdriven 

kulturverksamhet när nya platser skapas vid konferensen Om kulturens roll i 

stadsutveckling i Varberg. 23 november 2015. http://www.regionhalland.se/kultur/vara-

arbetsomraden/kalender-kultur/seminarium-om-kulturens-roll-i-stadsutveckling/ 

 Sveriges Arkitekter–plattformen Agenda Livsmiljö. Björn Hellström representerade Decode 

på Sveriges Arkitekters arkitekturfrukost, där Agenda Livsmiljös förslag diskuterades 

utifrån ett forsknings-, kommun- och näringslivsperspektiv. 11 november 2015. 

https://www.arkitekt.se/hur-blir-en-halv-miljon-bostader-hallbara-och-vardeskapande-

livsmiljoer/ 

 Nordiska Tekniska Vägföreningen–seminarium. Maria Borup presenterade Decode för 

Nordiska Tekniska Vägföreningen, i Stockholm. 21 oktober 2105. 

 Almedalen 2015. Madeleine Eneskjöld representerade Decodes i en paneldebatt. Temat var 

Vem får makten över framtidens planprocesser, arrangerad av Business Arena. 2 Juli 2015  

 Almedalen 2015. Sarah Bragée och Madeleine Eneskjöld presenterade Decode i Sveriges 

Arkitekters trädgård. Ämnet var Hur kan explorativa metoder främja hållbarhet i 

stadsutvecklingsprocessen? 30 juni 2015. http://www.almedalsveckan.info/event/user-

view/32335?redir= 

 Sven Tyréns stiftelse–Paneldebatt. Jonna Bornemark medverkade i Developing Sustainable 

Cities, på Sven Tyréns stiftelses FoU-dag. 15 april 2015. 

 Färgfabriken–Forskningsforum. Björn Hellström föreläste om systemdrivna tvärsektoriella 

samverkansmodeller och certifieringsverktyg för hållbar stadsutveckling, vid Sveriges 

Arkitekters Forskningsforum Innovation för hållbar livsmiljö. Hellström medverkade även 

i en paneldebatt med bl.a. Mehmet Kaplan (dåvarande Bostadsminister). 24 mars 2015. 

http://www.fargfabriken.se/sv/om-fargfabriken/fargfabrikens-

blogg/entry/forskningsforum-innovation-foer-hallbar-livsmiljoe-24-mars 

http://www.boverket.se/plattformsdagar
http://kisefront02.ki.se/lime/kalender/design-in-academic-health-care-an-international-seminar
http://kisefront02.ki.se/lime/kalender/design-in-academic-health-care-an-international-seminar
http://www.regionhalland.se/kultur/vara-arbetsomraden/kalender-kultur/seminarium-om-kulturens-roll-i-stadsutveckling/
http://www.regionhalland.se/kultur/vara-arbetsomraden/kalender-kultur/seminarium-om-kulturens-roll-i-stadsutveckling/
https://www.arkitekt.se/hur-blir-en-halv-miljon-bostader-hallbara-och-vardeskapande-livsmiljoer/
https://www.arkitekt.se/hur-blir-en-halv-miljon-bostader-hallbara-och-vardeskapande-livsmiljoer/
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/32335?redir
http://www.almedalsveckan.info/event/user-view/32335?redir
http://www.fargfabriken.se/sv/om-fargfabriken/fargfabrikens-blogg/entry/forskningsforum-innovation-foer-hallbar-livsmiljoe-24-mars
http://www.fargfabriken.se/sv/om-fargfabriken/fargfabrikens-blogg/entry/forskningsforum-innovation-foer-hallbar-livsmiljoe-24-mars
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 Sveriges Arkitekter–Seminarium. Decode medverkade genom Bo Westerlund och Björn 

Hellström vid seminariet Tjänstdesign för hållbar livsmiljö (Pehr-Mikael Sällström, SAR, 

modererade), på Konstfack. 18 februari 2015 

 Upplands Väsby–presentation. Maria Borup presenterade Decode för Upplands Väsbys 

Miljö- och planutskott. 21 januari 2015 

 Building Sustainability SGBC14–Konferens. Björn Hellström presenterade 

forskningsprojektet Decode vid konferensen Building Sustainability SGBC14, vid 

Stockholm Waterfront i Stockholm.10-11 november 2014. http://www.sgbc14.se/ 

 Näringsdepartementet–Konstfack. Björn Hellström presenterade Decode för Mehmet 

Kaplan (dåvarande Bostadsminister), politiskt sakkunnige Susanne Håkansson och tre 

tjänstemän från Näringsdepartement på Konstfack. 30 oktober 2014.  

 

Utställningar 

 Elsewhere – Visualiseringar av stadsutvecklingsprojekts inverkan på dialogen mellan 

medborgare och förtroendevalda. Degerhammar S. Presenteras i form av ett konstnärligt 

körverk, samt även i en utställning och ett offentligt samtal i Upplands Väsbys bibliotek 

med stadsutvecklingschef Fredrik Drotte, 30 september 2016 

 

Radio 

 Sveriges Radio P1–Filosofiska rummet. Jonna Bornemark medverkade i Sveriges Radios 

program Filosofiska rummet, P1. Programmets huvudtema var Byråkrati, makt och 

demokrati. Övriga medverkande var Jonathan Metzger, urbana och regionala studier vid 

KTH, Marie Halldin, planarkitekt på Upplands Väsbys kommun. 3 januari 2016 

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/656021?programid=793 

 

Dagstidningar och tidskrifter 

 Byggindustrin. Sarah Bragée intervjuas i Byggindustrin. Intervjun gäller en omfattande 

enkät som Decode genomförde i vintras, vilken handlade om en kartläggning kring hur 

planprocesser genomförs idag inom ramen för stadsutvecklingen, med fokus på den 

kommunala tjänstemannens roll och om hens möjligheter till inflytande. Nr. 18, 2016 

 Fastighetsnytt. Sarah Bragée har skrivit krönikor om Decode i Fastighetsnytt: ”Höga 

klackar eller allvädersstövlar” om möjligheterna med samverkan mellan stad och 

landsbygd (Dec 2014); ”Det finns bara en regel: samspela!” om vinsterna med 

tvärvetenskapliga samarbeten (nov 2015); samt ”Sluta definiera, börja organisera” som 

behandlade enkätresultaten från kommunerna som besvarat frågor om samverkan, 

innovation och organisation (jan 2016). http://fastighetsnytt.se/tagg/sarah-bragee/ 

 Tidningen Hyresgästen. Björn Hellström intervjuades i Hyresgästföreningens tidning under 

rubriken En stadsdel som rymmer och lyssnar på alla. Januari 2016 

http://www.sgbc14.se/
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/656021?programid=793
http://fastighetsnytt.se/tagg/sarah-bragee/
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 Vårt land. Björn Hellström intervjuades i den norska dagstidningen Vårt Land, i samband 

med en debatt i Norge som rör ”exkluderande design och arkitektur”. 29 juli 2015. 

http://www.vl.no/nyhet/drankere-fikk-designe-parken-1.378160 

 Dagens Nyheter. Björn Hellström intervjuades i Dagens Nyheter under rubriken ”A-

lagarna fick designa parkbänken”, med fokus på Decodes utveckling av metoder för 

inkluderande och medskapande design. 4 maj 2015. http://www.dn.se/arkiv/stockholm/a-

lagarna-fick-designa-parkbanken/ 

 

Bloggar 

 Decode olika aktiviteter har presenterats genom flera blogginlägg på Tyréns bloggportal: 

http://blogg.tyrens.se/miljoblogg/2015/02/20/workshopserie-hur-bor-hallbar-

stadsutveckling-se-ut-i-sverige/ 

http://blogg.tyrens.se/stadsutvecklingsblogg/hallbar-stadsutveckling-genom-citylab/ 

http://blogg.tyrens.se/stadsutvecklingsblogg/workshoppar-bra-att-veta/ 

  

http://www.vl.no/nyhet/drankere-fikk-designe-parken-1.378160
http://www.dn.se/arkiv/stockholm/a-lagarna-fick-designa-parkbanken/
http://www.dn.se/arkiv/stockholm/a-lagarna-fick-designa-parkbanken/
http://blogg.tyrens.se/miljoblogg/2015/02/20/workshopserie-hur-bor-hallbar-stadsutveckling-se-ut-i-sverige/
http://blogg.tyrens.se/miljoblogg/2015/02/20/workshopserie-hur-bor-hallbar-stadsutveckling-se-ut-i-sverige/
http://blogg.tyrens.se/stadsutvecklingsblogg/hallbar-stadsutveckling-genom-citylab/
http://blogg.tyrens.se/stadsutvecklingsblogg/workshoppar-bra-att-veta/
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KOMMUNIKATIONSAKTIVITETER – INOM PROJEKTKONSTELLATIONEN 

Decode har haft följande interna projektaktiviteter. 

 Forskarmöten. Decodes samtliga arbetspaketledare, forskare, inklusive Tyréns 

konsultgrupp, har träffats kontinuerligt. Under första verksamhetsåret 2014-2015 träffades 

gruppen en gång i månaden, och under andra året varannan månad. Det främsta syftet med 

var att stämma av, koordinera och kommunicera Decodes olika projektaktiviteter samt att 

planera framtida insatser, kopplade till projektets arbetspaket. Samtliga möten varade 

under tre timmar och leddes av projektledare Björn Hellström. 

 Tyréns konsult- och forskningsgrupp. De forskare och konsulter som är verksamma vid 

Tyréns, även Hellström, har mötts kontinuerligt varannan vecka. Syftet med mötena är de 

samma som för forskarmötena men med fokus på de aktiviteter som Tyréns är engagerade 

i. Mötena varade under två timmar och leddes av Åsa Norman. 

 Tyréns styrgrupp. Denna grupp utgjordes av representanter på chefsnivå, verksamma på 

Tyréns olika kontor (syd, väst, öst, nord). Mötenas främsta syfte var att informera om 

Decodes aktiviteter, med målet att föra ut projektets resultat till Tyréns-konsulter runt om i 

landet. Mötena leddes av Helena Karlsson, affärschef Projektledning på Tyréns.  

 Scores grupp. Den Score-baserade del av Decode har haft kontinuerliga mötet där man 

planerat forskningsinsatser kring gruppens huvudtema Makt (se Fråga 2, Tema Makt). 

Mötena leddes av Kristina Tamm Hallström.  

 Advisory board. Decodes samtliga forskare, konsulter och tjänstemän vid Varberg och 

Upplands Väsby har träffat projektets Advisory board-delegater vid totalt fyra tillfällen. 

Delegaterna har fått ta del av olika projektaktiviteter som förberedelse, och ge konstruktiv 

kritik under heldagsmötena. Samtliga möten leddes av Björn Hellström.  

 SGBC. Decodes partner Sweden Green Building Council har haft kontinuerliga möten, en 

gång per månad, med de Decode-forskare och konsulter vid Tyréns som medverkat i 

utvecklingen av Citylab Action. Mötena har letts av Ann-Kristin Belkert, chef på SGBC. 

 Varberg och Upplands Väsby. Decodes konsult- och forskningsgrupp har haft 

kontinuerliga möten med projektets kommunala partners. Mötena har dels varit på plats i 

respektive kommun, och dels via webb-möten. De flesta mötena har letts av Björn 

Hellström. 

 Budgetmöten. Ansvarig ekonomihandläggare på Konstfack (projektkoordinator) och Björn 

Hellström har haft budgetavstämningar, kontinuerligt varannan månad. 
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NYTTIGGÖRANDE OCH KOMMUNIKATIONSPLAN FÖR FORTSATT ARBETE 

Decodes projektstyrning & kommunikationsplan – Steg 3 

Decodes organisation, styrning och kommunikation kommer att innefatta följande funktioner: 

en projektledare, två processledare (med ansvar för olika arbetspaket), fyra 

arbetspaketsledare, en Normkritiker och Advisory Board. Decode ska även ha en styrgrupp, 

med ansvar för projektets ekonomiska styrning. Följande rutiner är planerade: 

 Decodes projekt-, process- och arbetspaketledare och styrgrupp sammanträder varannan 

månad, för att koordinera projektorganisationens olika ansvars- och verksamhetsområden, 

samt för att säkerställa att budget hålls och att uppställda mål förverkligas. 

 Samtliga forskare och projektpartners sammanträder tillsammans med Advisory Board vid 

fyra tillfällen (2 ggr/år). Träffarna innefattar integrerade workshops där experterna i 

Advisory Board bidrar med konstruktiv kritik avseende projektets olika insatser. 

 Decode ska precisera en kommunikationsplan – omfattande varumärkesplattform och 

grafisk profil – för nationella och internationella förbindelser (arbetet är inlett i Steg 2). 

 I Steg 3 utvecklas koncept och en affärsmodell för hur Decodes projektresultat via Citylab 

Action, Citylab Learning och Citylab Network kan föras ut på en internationell marknad.  

 Decode ska inbegripa en Normkritiker, med ansvar för att ifrågasätta invanda roller och 

normer, där jämställdhet är ett viktigt perspektiv. Ansvaret gäller projektspecifika frågor 

(bl.a. aktörskonstellationen/maktstrukturen: kvinnor-män), samt även relaterat till Decodes 

samhällsutmaningar. 

 Decode har producerat en animerad film, ca. 3,5 min., som på ett populärvetenskapligt sätt 

beskriver stadsutvecklingens problemställningar och om Decodes synsätt och metoder. Se 

filmen www.decodeprojektet.se 

 Decode har tagit fram en ny logotyp, som även finns representerad i filmen. 

 Decode har tagit fram en broschyr, med text och bilder, som kommunicerar projektet 

lättfattligt. 

 Decode har skapat en ny hemsida med domännamnet: www.decodeprojektet.se Decodes 

forskningsartiklar, rapporter, etc. finns tillgängliga på hemsidan 

 Decodes hemsida kommer även att finnas tillgängliga via Sweden Green Building 

Councils, KTH Arkitekturskolans och Tyréns hemsidor. 

 

 

 

 

  

http://www.decodeprojektet.se/
http://www.decodeprojektet.se/
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6. Utveckling och förändringar av konstellation 

Konstellationen – Projektpartners  

Projektets partners Sweden Green Bulding Council, Tyréns och Upplands Väsby kommun har 

svarat upp mot sina åtagande som gäller arbetsinsatser i projektet. Varbergs kommun har haft 

svårt att fullfölja sina åtaganden till fullo, främst med anledning av att många aktörer i 

kommunen fått avboka sin medverkan i workshops, seminarier, m.m. på grund av akuta 

ärenden. Decode har dock genomfört alla de workshoppar som planerats enligt projektplanen, 

men med färre medverkande. Samarbetet med Varberg har därför varit mycket givande, i 

enlighet med Decodes projektplan. Decodes roll – med projektledare Björn Hellström som 

huvudman – har varit att ansvara för utvecklingen av forumet Citylab Action, för den del av 

som gäller stadsutvecklingsprojekts processtyrning. Denna arbetsinsats har varit en väldig 

styrka för Decodes progression under Steg 2, i synnerhet genom att Citylab Action fungerat 

som mottagare av projektets metoder och modeller. 

 

Decode har under Steg 2 även etablerat ett nära samarbete med ytterligare en stor aktörsgrupp, 

vilka inte fanns med initialt i programskedet. Följande kommuner har medverkat i Decode 

under Steg 2: Borås, Lund, Västerås, Malmö, Eskilstuna, Uppsala, Stockholm, Täby och 

Järfälla kommun. Även regeringens Plattform för hållbar stadsutveckling, IQ 

Samhällsbyggnad, Global utmaning, Boverket och SKL har medverkat under Steg 2. Denna 

utökade projektsamverkan har främst gällt Decodes mål att kartlägga hur samverkan ser ut 

inom och mellan kommunförvaltningar, för att i ett uppföljande steg utveckla stöd för en 

effektiv och inkluderande stadsbyggnadsprocess. Ett flertal av dessa aktörer kommer att ingå 

som aktiva partner – genom medfinansiering – under programskede Steg 3. 

 

Konstellationen – Akademi och projektkoordinering 

Decodes partners från universitet och högskolor har utökats under Steg 2. SCORE 

(Handelshögskolan/Stockholms Universitet), KTH och SLU har sammantaget bidragit med 

tre disputerade forskare, en doktorand och en masterstudent. Forskarnas arbetsinsatser har 

främst finansierats via externa medel. Se projektinsatserna, Fråga 2 – Tema Makt. 

 

Konstfack har varit projektets koordinator under hela projektfasen Steg 2.  

KTH-Arkitekturskolan kommer att ta över koordinatorrollen för Steg 3. Huvudorsakerna är 

att Decodes projektledare Björn Hellström lämnat tjänsten som professor på Konstfack, Inst. 

för Konst, samtidigt som Hellström tillträtt en ny tjänst som adjungerad professor på KTH 

Arkitekturskolan inom ämnet Arkitektur med inriktning hållbar stadsutveckling. I Steg 3 

behöver Decodes projektkonstellation utökas med kompetens inom stadsbyggnad. Därför är 

det en strategiskt bättre lösning att flytta projektet till KTH, samtidigt som KTH:s skolchef 

beslutat att satsa på stadsbyggnad och hållbarhetsfrågor. 
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7. Projektets Effektlogik 
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I bilden/schemat ovan redovisas Decodes effektlogik i form av Steg 2:s aktiviteter och delmål, 

samt även de resultatmål som projektet ska uppfylla inom ramen för Steg 3. ”Huvudspår” 

avser Decodes direkta kärnaktiviteter. ”Sidospår” avser de spinn-off projekt och resultat som 

utvecklas parallellt. 

 

Decode har systematiserat de resultat och insatser som genomförts i Steg 2, med fokus på en 

framtida vidareutveckling inom ramen för Steg 3. Decodes målstyrning – se ovan bild/schema 

– har varit inriktad mot följande fält: 

 Utveckling av processtyrningssystem för innovativa arbetsformer inom och mellan 

offentlig och privat sektor, vilket ger stöd för en sektoröverskridande samverkan på tvärs 

över organisationer som är involverade i stadsutveckling.  

 Stödsystem för lokala omställningsprocesser med fokus på social hållbarhet, segregation 

och migration, vilket i synnerhet är centrala frågor i många befintliga områden och för 

glesbygden. 

 Utveckling av strategiska samarbetsaktiviteter, med målet att sprida Citylab och Decodes 

resultat nationellt och internationellt.  

 

Decodes kärnaktiviteter inom Steg 2 – se ovan bild/schema – har gällt utveckling av tjänster i 

form av samverkansplattformar, vilka i huvudsak har handlat om:  

1. Att utveckla inkluderande och samskapande dialoger som stöd för hur medborgares och 

lokala aktörers intressen och kunskap kan hanteras systematiskt och konstruktivt, i 

synnerhet motstridiga intressen och uppfattningar, med mål om social mångfunktionalitet 

och flexibilitet.  

2. Att planlägga och systematisera komplexa problemställningar, samt att stödja 

kommunikationen mellan olika kompetens- och tjänsteinriktningar.  

 

Dessa tjänster ska nu vidareutvecklas i Steg 3. I praktiken handlar det om att Decodes tjänster 

får betydelse för hur stadsutvecklingens styrstrategier kan förändras under arbetets gång och 

att bidra till förståelse av grundläggande handlingsmönster och processer, vilket exempelvis 

gäller effektivare och mer kvalitativa samarbetsformer. Samtliga partners inom Decode har 

varit drivande i detta utvecklingsarbete under Steg 2. De partner som företräder akademin har 

främst arbetat med utgångspunkt från följeforskning och experimentell utveckling, i direkt 

samverkan med Decodes kommunala partners (främst Upplands Väsby och Varberg). Dessa 

insatser har syftat till att ge stöd för beslutsunderlag genom att bidra med till förståelse av 

grundläggande styrstrategier, handlingsmönster och processer, samt även att utveckla stöd för 

att designa och testa lösningar baserade på nya regler som kan möjliggöra en 

systemutveckling inom stadsplaneringens processtyrning. De partners som företräder 

näringslivet och offentliga verksamheter har främst arbetat med utvecklingen av Citylab, med 

styrdokument för den del som gäller stadsutvecklingsprojekts processtyrning. 

 

De ”delmål” som gällt inom ramen för Steg 2 redovisas i ovan bild/schema. Dessa delmål är 

uppnådda inom ramen för Steg 2:s aktiviteter, främst genom att de idag utgör en del av 

forumet Citylabs styrdokument. Nästa steg – inom ramen för Steg 3 – är att vidareutveckla 
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arbetet kring Decodes kärnaktiviteter med syfte att uppnå de ”resultatmål” som beskrivs i 

”bilden/schemat”.  

 

Utvecklingen av Citylab Action innebär en generering av spinn-off effekter – se bild/schema 

– som möjliggör en vidare projektutveckling. Forumet har funktionen som innovationsmiljö, 

för hantering av stadsutvecklingens många utmaningar, som en grund för möjligheter att 

precisera nya lösningar. Citylab Actions 17 hållbarhetsmål genomsyrar allt arbete vid 

stadsutvecklingsprojektens framtagande av styrdokument, med syftet att nå tio effekter.  
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8. Lärdomar och misslyckandeåtervinning 

En viktig erfarenhet gäller samverkan med kommunala projektpartners. Politiker och 

tjänstemän har en hög arbetsbelastning som innebär att de har svårt att avsätta tid för 

engagemang som ligger utanför ordinarie uppgifter. Effekten är att det ofta är svårt att planera 

workshops, seminarier och andra aktiviteter eftersom det ordinarie arbetet måste prioriteras, 

vilket bl.a. leder till avbokningar med kort varsel. Det är därför viktigt att skapa en gemensam 

plan med tydliga rutiner för hur och när samverkan ska ske, samt även under vilka former. En 

självklar utgångspunkt är att de frågor som ska utredas ligger inom ramen för kommuners 

pågående processer och engagemang.  

 

En ytterligare utmaning för Decode har handlat om kommunikationen mellan projektets olika 

partner, dvs. de som företräder akademin respektive offentliga och privata aktörer. En central 

fråga är hur man kan skapa engagemang som gör att projektets aktörer samverkar mot 

gemensamma mål. Det handlar exempelvis om att medvetandegöra frågor om arbetskultur, 

språk och kunskapsdelning. Projektledarens roll handlar därför mycket om att etablera stöd i 

form av aktiviteter och rutiner som hjälper projektets aktörer att växla mellan olika 

perspektiv: att fokusera på detaljer och samtidigt hantera dessa i relation till projektets 

målstyrning och förväntade resultat över tid; om att parallellt odla en öppenhet inför såväl 

kritiska som oväntade tankegångar, frågeställningar, problemlösningar etc., och om att göra 

kvalitativa bedömningar med hänsyn till projektets kärnfrågor. Decodes lärdom är att – inför 

det framtida programskedet Steg 3 – skapa tydliga rutiner för projektets projekt-, process- och 

arbetspaketledare, som stöd för koordineringen av projektorganisationens olika ansvars- och 

verksamhetsområden.  
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9. Bilagor 

 

Bilaga 1. Mätbara resultat och leverabler 

 

Projektgrupp – Input  

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 – Processen 

3  Planeringsseminarier som en del i utvecklingen av Citylab Action (heldag) 

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

3  Utbildningsdagar avs. Citylab Action baskurs (heldag) 

3  Citylab Action-träffar (två heldagar) 

7  Co-design-workshops med kommuner (halv- och heldagar) 

 

Publikationer, kommunikation – Output 

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. Se https://vimeo.com/170130462 Lösenord: 

vinnova 

1  Logotyp 

1  Broschyr, lättfattlig med text och bilder 

1  Hemsida www.decodeprojektet.se (även tillgänglig via SGBC:s, KTH:s och Tyréns 

hemsidor) 

    

 

Se detaljerade beskrivningar: Fråga 2. Testat och utvärderat (del)lösningar, och Fråga 5. 

Utvecklad nyttiggörande- och kommunikationsplan.  
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Bilaga 2. Summering av relationer mellan nyckelbegrepp och delstudier inom respektive 

tema 

 

Tabell 1.  

 Organisation Samverkan Delaktighet Innovation 

 

Tema 1     

1.1 x x x x 

1.2 x x x  

1.3    x 

1.4 x x x x 

1.5 x x x  

1.6 x x x  

1.7 x x x x 

Tema 2     

2.1 x x x x 

2.2 x x   

Tema 3     

3.1  x x  

3.2   x  

Tema 4     

4.1 x x x  

Tema 5     

5.1  x   

5.2 x x   

5.3 x x   

5.4 x x   

5.5 x x   

5.6   x  

5.7 x    

5.8  x   

5.9   x  

Tema 6     

6.1  x x  

6.2  x x  

 

 


