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1. Sammanfattning 

Decodes samhällsutmaning handlar om hur man kan samordna och styra en demokratisk och 

konstruktiv stadsbyggnadsprocess som leder till hållbar utveckling, där aktörer med olika 

kompetenser, intressen och tidsperspektiv deltar. Frågan är komplex och gäller vilka som bör 

vara involverade och när de ska engageras.  

En mängd förutsättningar spelar in: metoder, rutiner, upphandling, markanvisning, avtal, 

yrkesroller, ansvar, kompetens, kunskapsdelning, samarbete, engagemang, finansiering, 

affärs- och samhällsnytta. Hela denna väv av organisatoriska detaljer syftar till att hantera en 

komplicerad stadsproblematik, med målet att möjliggöra ett hållbart samhälle.  

Ett hundratal forskare, experter, konsulter, tjänstepersoner, stads- och landsortsbor har varit 

direkt engagerade i Decodes olika projektinsatser, samtidigt som tusentals aktörer har 

påverkat projektets resultat via konferenser, seminarier, workshops, medborgardialoger, 

remisser, betatester, med mera.  

Decodes forskare och specialister har sammantaget verkat inom fälten maktanalys, 

urbansociologi, medborgardialogens praktik och teori, interdisciplinär metodutveckling, 

stadsplanering, interaktionsdesign, skolplanering, organisationsteori, miljöplanering, 

samhällsplanering, normkritiskt arbete, certifiering, strategisk samhällsanalys, planarkitektur, 

offentlig organisation, miljökonsekvensbeskrivning, praktisk filosofi, affärsutveckling och 

konstnärlig praktik. 

Decodes två centrala bidrag – främst inom fältet social hållbar stadsutveckling – utgörs av: 

1. En modell för processtyrning vars olika delar – organisation, samverkan och delaktighet – 

syftar till att stödja styrningen av stadsbygdsrelaterade utvecklings- och arbetsprocesser 

som möjliggör nya angreppsätt och lösningar på samhällsutmaningen. 

2. Citylab - Guide med certifiering för hållbar stadsutveckling i planerings- och 

genomförandeskedet, som dels ska stödja lokala stadsutvecklingsutmaningar och dels nå ut 

brett i samhället.  

Dessa två bidrag ringar in Decodes arbetsfält – community design for conflicting desires 

(samfundsdesign för motstridiga önskemål). Bidragen har idag en policydrivande och 

systempåverkande roll i stadsplaneprocessen, som premierar och förstärker kvalitativa värden 

inbyggda i social hållbar utveckling.   
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Decodes effektlogik – Plan  
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2. Projektets effektlogik 

2.1 Utmaning och insatser 

Decodes samhällsutmaning är följande: 

Hur kan en inkluderande processtyrning skapas i 

stadsbyggandets olika skeden så att hållbar utveckling säkerställs 

för att möta behov idag och i framtiden – i små och stora städer? 

Hur kan styrning, effektivisering, delaktighet, kunskap, 

incitament och engagemang skapas som bidrar till lösningar på 

urbanisering, segregation, utanförskap samt långa och 

kostsamma planerings- och byggnadsprocesser? 

Decodes forskare och specialister har genomfört ett stort antal insatser i samverkan med 

projektets partners. Ett grundläggande villkor för dessa insatser är att många olika aktörer 

medges medverka, och att det finns en acceptans att möta erforderliga behov av förändringar 

och omställningar. Decodes syn kring ”community design for conflicting desires” handlar om 

att stadsutveckling inte kan definieras inom ett avgränsat område, utan är ett brett 

kunskapsfält som påverkas av situationen. Insatserna som pågått inom Decode har därför haft 

sin utgångspunkt i en situerad kunskap, dvs. där forskarna bidragit med sina kunskaper och 

kontextbetingade erfarenheter, avhängiga såväl den sociala som fysiska miljön relativt 

kommunala utmaningar, regelverk, normer, etcetera. Arbetet har bedrivits tvärfackligt – på 

tvärs – i samverkan med projektets breda representation av parter: statliga myndigheter, 

kommuner (politisk ledning, planavdelning, förvaltningar, m.fl.), byggherrar, fastighetsbolag, 

konsulter inom samhällsbyggnadssektorn, kommuninvånare (samråd och medborgardialog) 

och lokala aktörer. 

 

Forskningsinsatserna finns tillgängliga i den antologi som Decode publicerar under våren 

2019, med titeln Stadsutveckling & design för motstridiga önskemål – en bok om 

nödvändigheten av förändring i tanke och handling för sociala hållbarhetsprocesser (Arkus 

förlag). Nedan redovisas korta referat av antologins fjorton artiklar, vilka utgör grunden för 

Decodes effektlogik och resultat. 

 

I Social hållbarhet – tillit och demokrati bortom policyarbetet 

Jonna Bornemark Södertörns högskola Centrum för praktisk kunskap 

Om hur man planerar för social hållbarhet. En reflektion över frågor som rör tillit och 

demokrati, som knyter an till Decodes olika projektresultat som lyfts i antologins 

artiklar.  

 

II  Medborgardialogens 10 000-kronorsfråga: vem ska bestämma när vi inte är överens?  

Martin Westin Swedesd Uppsala Universitet och SLU, Alexander Hellquist Swedesd 

Om att tillgängliggöra och analysera en planerares erfarenheter av att hantera 

maktrelationer under en medborgardialog, med avsikten både att sprida erfarenheter 
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från dialogens praktik och om makt i medborgardialoger. Studien är genomförd i 

samband med utvecklingen av Lina Sandells park i Gottsunda i Uppsala. 

 

III Strävan efter att göra bättre, men inte veta hur – en studie om 

hållbarhetssamordnares vardag och praktik 

Mari Kågström Sveriges Lantbruksuniversitet och Tyréns, Sara Brorström Göteborgs Universitet 

Om de aktörer som har en utpekad roll att få samverkan i stadsutvecklingsprojekt att 

fungera, med fokus på förverkligande av intentioner och mål som finns preciserade i 

kvalitets- och hållbarhetsprogram. I studien medverkade kommunerna Göteborg, 

Järfälla, Norrtälje, Täby och Uppsala.  

 

IV  Vadå påverka? Reflektioner om samråd utifrån möte med kvinnor i Vårberg 

Sarah Isaksson Tyréns, Mari Kågström, Sveriges lantbruksuniversitet och Tyréns 

Om reflektionsprocesser och lärdomar utifrån en dialogmetod med fokus på berättelser. 

Dialogmetoden omfattar intervjuer med kvinnor med utländsk bakgrund i Vårberg och 

med anställda vid Skärholmens stadsdelsförvaltning, Stockholms stad. 

 

V  Och medborgarna – vad tycker de om dialoger? 

Sherif Zakhour KTH Urbana och regionala studier 

Om behovet av en nyansering av medborgdialogen bortom den etablerade tvådelade 

förståelsen som antingen ”skadlig” eller ”nyttig”, och där dess värde för demokratin 

tenderar att antingen handla om förmågan att ge allmänheten inflytande i beslutsfattande 

eller huruvida dialogen uppfyllt specifika kriterier och ideal. Studien är genomförd i 

samarbete med kommunerna Järfälla, Täby och Norrtälje. 

 

VI  Identitet i förändring - visioner och kommunikationsarbete i Norrtälje  

Kristina Tamm Hallström Handelshögskolan i Stockholm (Score), Sarah Degerhammar KTH 

Arkitekturskolan  

Om att undersöka och problematisera relationen mellan visionsarbete och 

kommunikation i svenska kommuner och hur det tar sig uttryck i 

stadsutvecklingsprocessen, och om vad som väljs bort och inte kommer med i 

kommunikationen. Studien är genomförd i samarbete med Norrtälje kommun. 

 

VII  Rospiggar och stockholmare – polarisering av invånare i Norrtälje  

Sarah Degerhammar KTH Arkitekturskolan, Kristina Tamm Hallström Handelshögskolan i Stockholm 

(Score), Sherif Zakhour KTH Urbana och regionala studier 

Om behovet bland landsbygdsregioner att utveckla en hållbar ekonomisk politik som 

inte enbart vilar på att attrahera särskilda invånartyper eller specifika industrisektorer 

utan som utgår från den mångfald av identiteter, nätverk och sociala kapital som redan 

finns på plats.  
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VIII  Krympande regioner – om befolkningsdynamiken i Sorsele 1949–2018  

Meike Schalk KTH Arkitekturskolan 

Om hur landsbygdsorter i Norrland hanterat utmaningen med avfolkningsdynamiken – 

exemplifierad och illustrerad på en tidsaxel – med fokus på mindre samhällens 

engagemang och innovativa kraft. Studien är genomförd i samverkan med Sorsele 

kommun. 

 

IX  ’Det spelar ingen roll vad vi kommunicerar, folk frågar bara om Västlänken’  

Sara Brorström Handelshögskolan, Företagsekonomiska Institutionen Göteborgs Universitet. 

 Om kommunikationens betydelsebärande roll för styrning av stadutvecklingsprojekt, 

och om behovet av nya verktyg för kommunikation inom offentliga organisationer i 

relation till samhällsutvecklingen. Studien utgår från Göteborg stads 

stadsutvecklingsprojekt Älvstaden. 

 

X  Hållbar skolutveckling – bland segregationsstrukturer, utbildningspolitiska åtgärder 

och planering av nya skolor 

Nihad Bunar Avdelningen för barn- och ungdomsvetenskap Stockholms universitet 

Om att bygga en ny eller bygga om en befintlig skola i ett socialt utsatt område: mellan 

politiska målsättningar, praktisk nödvändighet och valfrihetens osäkerhet. I fokus för 

studien står delområdet Vårberg i stadsdelen Skärholmen, Stockholms stad. 

 

XI  Rumslig gestaltning och sociala processer – skolor som förmedlare av samhällelig 

närvaro 

Ann Legeby, Daniel Koch, Pablo Miranda Carranza KTH Arkitekturskolan 

Om behovet av att öka förståelsen för hur förutsättningar i byggda artefakter, byggnader 

och städer får betydelse för sociala processer som formar och reproducerar samhället. 

Segregation, utanförskap och ojämlika livsvillkor är centrala frågor. Studien är 

genomförd i samarbete med Uppsala kommun i stadsdelsområdet Gottsunda.  

 

XII  Maktperspektiv i byggd miljö – reflektioner från Gottsunda 

Daniel Koch, Ann Legeby, Pablo Miranda Carranza KTH Arkitekturskolan 

Om hur olika former av makt kan ta sig uttryck i den byggda miljön, med huvudfokus 

på ett rumskonfigurativt perspektiv i planeringen. Studien bygger på exempel och 

frågeställningar i dialog med stadsbyggnadsförvaltningen i Uppsala, inom ramen för 

kommunens strategier för ett socialt hållbart Gottsundaområde. 

 

XIII  Strategi för ett socialt hållbart Gottsundaområde  

Bjarne Stenquist Sweden Green Building Council, Björn Hellström KTH Arkitekturskolan och Tyréns, 

Sarah Bragée Tyréns 

Om att bygga ett systematiserat stöd i särskilt utsatta områden genom en bred 

samverkan mellan kommunala nämnder, förvaltningar, bolag, fastighetsägare, lokala 

aktörer samt boende med fokus på social hållbarhet. Studien är genomförd i samverkan 

med Uppsala kommuns framtagande av en handlingsplan för ett socialt hållbart 

Gottsunda. 
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XIV  Handlingens paradoxer – en reflektion över tjänstepersoners praktiska kunskap  

Jonna Bornemark Södertörns högskola Centrum för praktisk kunskap 

Om att förstå tjänstepersoners handlingsrum genom formulerandet av en rad paradoxer, 

med fokus på personlig kunskapsutveckling och om hur vi skapar miljöer för omdöme. 

Studien utgår från undersökningar av kommunala tjänstepersoners praktiska kunskaper. 

 

 

2.2 Resultatmål 

Decodes resultatmål – som preciseras i effektlogikschemat – är följande: 

2.2.1 Guide med matris för hållbarhetsstyrning 

2.2.2 Sociala indikatorer med bedömningskriterier 

2.2.3 Basutbildning inom hållbarhetsstyrning 

2.2.4 Kommunikationsplan 

2.2.5 Internationaliseringsplan 

Nedan följer en redovisning av uppfyllandet av respektive mål 

 

2.2.1 Resultatmål: Guide med matris för hållbarhetsstyrning 

Citylab – certifiering i planeringsskedet  

Decode har varit en av huvudaktörerna i 

utvecklingen av Sweden Green Building 

Councils (SGBC) Citylab – Guide för hållbar 

stadsutveckling i planeringsskedet, 

handledning och certifiering. Citylab är ett 

forum för kunskapsuppbyggnad och 

kunskapsdelning inom hållbar stads-

utveckling och har som främsta syfte att 

stödja stadsutvecklingsprojekt att utforma 

en konstruktiv process för att möta håll-

barhetsutmaningar. Genom Citylab erbjuds 

vägledning, utbildning, erfarenhetsutbyte och 

möjlighet att certifiera projektet enligt Citylab. 

SGBC är en ideell förening med över 350 med-

lemmar som representerar hela samhällsbyggnadssektorn 

https://www.sgbc.se/ 

Citylab är ett resultat av Decodes mål ”Guide med matris för hållbarhetsstyrning”. Decode har 

varit delaktig i utvecklingen sedan Citylabs begynnelse, 2013, under UDI Steg 2. Vid denna 

tidpunkt beslutade SGBC att utveckla ett specifikt svenskt system, främst för att de 

internationella systemen inte är anpassade till lokala behov och förutsättningar. Tusentals 

https://www.sgbc.se/
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personer har varit involverade i denna process via statliga verk, kommuner, byggaktörer, 

fastighetsägare, konsulter, arkitekter, forskare, m.fl.  

Citylab är öppet för alla projekt som har ambitionen att arbeta aktivt med hållbar 

stadsutveckling. Såväl små som stora projekt av olika karaktär kan medverka, exempelvis 

befintliga och nya områden med olika omfattning av bostäder, kommersiella lokaler och 

service.  

Decode har bidragit till utvecklingen av Citylab dels avseende guiden i sin helhet och dels 

guidens olika delar, som redovisas nedan.  

 

Citylab – certifiering i planeringsskedet och genomförandeskedet 

Decode har medverkat i utvecklingen av Citylabs två olika certifieringssystem som gäller steg 

1: planeringsskedet som lanserades 17 januari 2018, och steg 2: genomförandeskedet som 

lanseras i juni 2019, ca tre månader efter Decodes slutrapportering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En central drivkraft för SGBC är att uppmuntra stadsutvecklingsprojekt att certifiera sitt 

hållbarhetsarbete genom en oberoende tredjepartsgranskning. Certifieringens steg 1 gäller för 

tidiga planeringsskeden, d.v.s. innan eller i ett tidigt skede av planprocessen då en ny 

detaljplan ska tas fram eller när en befintlig ska ändras. Citylabs första steg omfattar 20 

indikatorer som stadsutvecklingsprojekten ska uppfylla för att kunna bli certifierade. Ett 

viktigt incitament är att säkerställa en process som gör att ett projekts hållbarhetsmål kan 

realiseras. 

Den stora skillnaden mellan certifieringsstegen är att indikatorerna i steg 2 

genomförandeskedet fokuserar på att ett stadsutvecklingsprojekt ska redovisa hur projektets 

hållbarhetsmål ska säkerställas, genom att upprätta en handlingsplan med åtgärder.  
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Ett tredje steg i Citylabs certifiering, med fokus på förvaltningsskedet, lanseras i oktober 

2019, vilken kommer innefatta en hållbarhetsvärdering av områden. 

 

Citylab – Sju principer 

Decode har medverkat i utvecklingen av Citylabs s.k. 7 Principer. De sju principerna är 

Citylabs värdegrund, vilken kan sägas utgöra basen för stadsutvecklingens etiska regler och 

riktlinjer om jämställdhet, mångfald och miljöarbete. Principerna är unika i den meningen att 

det inte finns något liknande i motsvarande nationella och internationella system för hållbar 

stadsutveckling. Principerna gäller följande:  

1. Lokala förutsättningar  

2. Systematiserad processtyrning  

3. Kvalitativ målstyrning före detaljstyrning  

4. Delandekultur och transparens  

5. Inkluderande samverkan  

6. Innovationsdriven utveckling  

7. Ömsesidigt förstärkande investeringar 

 

Citylab – Processtyrning 

Processtyrningens olika delar – 

organisation, samverkan och 

delaktighet – har som främsta syfte 

att stödja stadsutvecklingsprojekten 

i styrningen av sin arbetsprocess. 

Dessa delar kopplar till Decodes 

utvecklingsarbete som följer: 

 

 

Organisation 

Organisation kopplar till Decodes utvecklingsprojekt om att planlägga och systematisera 

komplexa problemställningar, samt att stödja kommunikationen mellan olika kompetens- och 

tjänsteinriktningar. Huvudfokus handlar om hur ansvar ska fördelas och hur hållbarhetsarbetet 

ska förankras. Maktprocesser är centrala i relationerna mellan olika parter i stadsutveckling – 

såsom politiker, tjänstepersoner, byggherrar, fastighetsbolag, arkitekter, konsulter, 

medborgare och media.  

Samverkan 

Följande frågeområden kopplar till Decodes utvecklingsarbete: 

▪ Förvaltningssamverkan – samverkan och koordinering mellan ett stadsutvecklingsprojekt 

och kommunala förvaltningar  
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▪ Politisk styrning – kommuntjänstepersoners 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 

Delaktighet kopplar till Decodes utvecklingsarbete om att utarbeta inkluderande och 

samskapande aktiviteter som stöd för hur medborgares och lokala aktörers åsikter, intressen 

och kunskap kan hanteras konstruktivt. Det gäller främst förhållningssätt och metoder för 

medverkan, tydliga, relevanta och rimliga mål som berörda 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. 

 

Processtyrning – Indikatorer  

Decode har ansvarat för utvecklingen av de indikatorer som gäller för processtyrningen, med 

redovisningskrav för de projekt som avser att ansöka om certifiering.  

 

 

 

 

 

2.2.2 Resultatmål: Sociala indikatorer med bedömningskriterier 

Följande kriterier för resultatmålet Sociala indikatorer med bedömningskriterier preciserades 

i Decodes ansökan för Steg 3 

”Sociala indikatorer med bedömningskriterier ska preciseras. Majoriteten av indikatorerna ska 

hanteras genom kvalitativ bedömning vid en certifiering, eftersom mål i ett 

stadsutvecklingsprojekt inte alltid kan mätas på ett entydigt sätt. Sociala indikatorer behandlar 

medborgares och lokala aktörers livsmiljö, intressen och kunskap.” 

Citylab har preciserat 17 Fokusområden, vilka ska genomsyra ett stadsutvecklingsprojekts 

hållbarhetsarbete. Genom att arbeta i enlighet med fokusområdena stödjer 

stadsutvecklingsprojekten samtidigt Sveriges arbete att nå FN:s Globala mål för hållbar 

utveckling. Decode har utvecklat sex indikatorer med fokus på sociala hållbarhetskriterier 

inom ramen för fyra Fokusområden som beskrivs nedan. 

  

CITYLAB GUIDE INDIKATORER 

Processtyrning  Organisation Hållbarhetsstyrning, Ansvar, Förankring 

Processtyrning  Samverkan Samverkan och kommunikation 
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Fokusområden – Guidepunkter  

Decode har medverkat i utvecklingen av s.k. guide-punkter inom ramen för Fokusområdena. 

Guide-punkternas främsta syfte är att ge projekten vägledning i hur de ska täcka in centrala 

hållbarhetsfrågor. Guide-punkterna omfattar även ett stort antal referenser med 

källhänvisningar som ger projektet möjlighet till fördjupning (se kap 5. Utvecklad 

nyttiggörande- och kommunikationsplan). 

 

2.2.3 Resultatmål: Basutbildning inom hållbarhetsstyrning 

Utbildning 

Decode har samarbetat med Sweden Green Building Council i utvecklingen av Citylabs 

aktiviteter som gäller utbildning och nätverk. Projektets olika forskningsinsatser har även 

bidragit som underlag (se kap 2). SGBC driver olika kurser för företag, kommuner, 

byggaktörer, energibolag, arkitektkontor, konsulter, m.fl. som stöd för kunskapsutveckling 

inom hållbar stadsutveckling, i enlighet med Citylabs Guide med certifiering, se 

https://www.sgbc.se/utbildning/kurser-i-citylab/ De kurser som erbjuds gäller: 

▪ Citylab Baskurs – om Citylab med fokus på social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, 

med hänsyn till Agenda 2030 och FN:s globala mål. 

▪ Citylab Processtyrning – systematisering och hantering av nyckelfrågor och utmaningar 

om hur en konstruktiv stadsutvecklingsprocess kan utforma med hänsyn till olika aktörers 

intressen. 

▪ Citylab Fokusområden – vägledning och övningar kring Citylabs 17 Fokusområden, och 

hantering av indikatorer. 

▪ Citylab Hållbarhetsprogram – stöd och utvärdering av stadsutvecklingsprojekts 

hållbarhetsprogram. 

▪ Certifierad Citylabsamordnare – för att kunna ansöka om certifiering måste ett 

stadsutvecklingsprojekt anlita en Certifierad Citylabsamordnare, vars roll är att stödja 

projektets hållbarhetsarbete, bl.a. genom att leda möten och workshops, författa 

hållbarhetsprogram samt samordna olika processer. 

 

  

CITYLAB GUIDE INDIKATORER 

Fokusområde 1  Funktion  Blandat utbud, Prisrimliga bostäder 

Fokusområde 2  Bebyggelsestruktur Integrerad bebyggelsestruktur 

Fokusområde 3  Platser Offentliga friytor 

Fokusområde 6  Lokal försörjning Sociala klausuler, Cirkulär ekonomi 

https://www.sgbc.se/utbildning/kurser-i-citylab/
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Nätverk 

Via Citylab Network arrangeras seminarier inom hållbar stadsutveckling. Nätverket erbjuder:  

▪ Fysiska träffar 

▪ Webbinarier 

▪ Digitalt forum 

I nuläget består nätverket – som är under kontinuerlig utveckling – av över 150 personer från 

hela landet, vilka företräder olika branscher, bl.a. hållbarhetsstrateger, affärsutvecklare, 

projektutvecklare, hållbarhetschefer, fastighetsutvecklare, arkitekter, miljöplanerare och 

landskapsarkitekter. Nätverket har breddats under 2019 för att alla SGBC:s medlemmar ska 

ha tillgång till webbinarier och andra aktiviteter. Se bilden nedan som illustrerar Citylabs 

olika aktiviteter.  

 

 

 

 

 

2.2.4 Resultatmål: Kommunikationsplan 

Dessa kriterier för målet Kommunikationsplan preciserades i Decodes ansökan för Steg 3 

”En kommunikationsplan med affärsmodell ska tas fram; dels för att överföra resultat, idéer och 

visioner till stadsutvecklingsprojekts olika aktörer; och dels för att nå ut brett i samhället med 

målet att nå grupper som vanligtvis inte deltar, i synnerhet medborgare. Kommunikationsplanen 

ska även omfatta en varumärkesplattform. Kommunikationsplanen ska säkerställa att Decodes 

tjänster och vägledningar kan utvecklas långsiktigt, efter att Steg 3 är genomfört.” 

Att kommunicera Citylab är helt integrerat i SGBC:s verksamhet. En logotype och 

varumärkesplattform har tagits fram. Kommunikatörer vid SGBC arbetar aktivt med att 

kommunicera Citylabs olika tjänster, bl.a. via nyhetsbrev, medlemsmöten, föreningsstämma, 

seminarier, nätverksträffar, webbinarier och konferenser samt på SGBC:s hemsida (se 

https://www.sgbc.se/certifiering/citylab/). En säljgrupp har initierats under 2019, med 

anställda vid SGBC och ett antal medlemmar, som ska kommunicera och marknadsföra 

Citylabs tjänster. 

Citylab har kommunicerats på konferensen Building Sustainability 2018 

(http://buildingsustainability18.se/) och tidigare vid liknande nationella konferenser. Building 

Sustainability arrangeras tillsammans med Stockholm stad. Citylab har kommunicerats vid ett 

flertal internationella konferenser, bl.a. i Melbourne, Sydney, Berlin, Köpenhamn, Vilnius, 

Toronto och Vancouver. 

https://www.sgbc.se/certifiering/citylab/
http://buildingsustainability18.se/
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Varje år delar SGBC ut pris till byggnader med hög miljöprestanda via Green Building 

Awards. Sedan Citylab initierats som verksamhetsområde inom SGBC har pris även delats ut 

för ”positiva bidrag till hållbar stadsutveckling”. Priset har delats ut i Gyllene salen i 

Stockholms stadshus under fem år, vilket är ett sätt att kommunicera Citylab och visa 

uppskattning till de som driver på utvecklingen. 

Därutöver kommunicerar SGBC:s medlemmar Citylab via Citylab-rådet, som har 

regelbundna strategimöten för fortsatt utveckling och spridning (https://www.sgbc.se/om-

oss/rad-och-arbetsgrupper/citylab-radet/). Rådet består 2019 av delegater från Skanska, 

Riksbyggen, Nacka kommun, Uppsala kommun, RISE, E.ON, Bjerking, WSP, NCC, 

Akademiska hus, Umeå kommun och Västerås stad. 

 

2.2.5 Resultatmål: Internationaliseringsplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Övergripande internationaliseringsplan 

Ett flertal länder har under 2017–2018 visat intresse för Citylab. Detta har skett framförallt 

genom personliga kontakter med representanter för nationella Green Building Councils 

(GBC) och i samband med att Citylab presenterats på internationella konferenser. Framför allt 

Kina, Litauen, Brasilien, Costa Rica, Colombia, Island och Irland har visat intresse. 

Planen har varit att genomföra Citylabs internationalisering i en stegvis process. Det första 

steget genomfördes med stöd av Decode under 2018. I detta steg hade SGBC två länder som 

testbäddar – Litauen och Kina. Ett antal möten och workshops genomfördes tillsammans med 

lokala GBC:er och andra aktörer i respektive land. Syftet var att förstå drivkrafter och att 

identifiera relevanta utvecklingsbehov, med hänsyn till Citylab. Utifrån dessa erfarenheter 

preciserades ett koncept för internationell samverkan.  

 

  

https://www.sgbc.se/om-oss/rad-och-arbetsgrupper/citylab-radet/
https://www.sgbc.se/om-oss/rad-och-arbetsgrupper/citylab-radet/
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Internationalisering – Litauen  

Flertalet möten har genomförts med Lithuanian Green Building Council (LGBC) för att 

diskutera behov och hur Citylab skulle kunna tillämpas i Litauen. SGBC medverkade vid två 

konferenser (november 2017 och maj 2018), som arrangerades av bl.a. LGBC och EU-

kommissionen. LGBC har visat ett starkt intresse för att använda Citylab, bl.a. genom att söka 

finansiering för att testa Citylab i olika stadsutvecklingsprojekt.  

 

Internationalisering – Kina  

Vid det första besöket i Nanjing (4–10 juni 2018) fick den svenska delegationen möjlighet att 

stifta bekantskap med utvecklingen i Nanjing, Kina, under ledning av Urbanisation and 

Urban Rural Planning Research Center of Jiangsu. Syftet med resan var att utforska och att 

skapa en förståelse för förutsättningar, utmaningar och behov inom hållbar stadsutveckling 

samt identifiera möjligheter till samarbete mellan Citylab och Nanjing.  

Citylab presenterades via studiebesök och workshops med fokus på stadsutvecklingsprojekten 

Masthuggskajen i Göteborg, Täby Park, Arninge Ullna samt Västra Roslags Näsby i Täby 

kommun. Situationen i Kina presenterades av ansvariga för Jiangsuprovinsen, Eco-City 

Academy i Beijing och av företrädare för kinesiska stadsutvecklingsprojekt med 

ekoinriktning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SGBC och Decode har i ett efterföljande steg – november 2018 – bidragit i utvecklingen av 

ett hållbarhetsprogram för stadsutvecklingsprojektet Tianning district, Changzhou City i Kina, 

i samverkan med lokala planerare och forskare. En delegation från SGBC:s och en extern 

konsult (via Decode) har medverkat i aktiviteter i Kina, och även tagit emot kinesiska 

delegationer som besökt svenska stadsutvecklingsprojekt. Projektarbetet med 

hållbarhetsprogrammet har publicerats i rapporten Aqua-Urbanism under ledning av 

arkitekturskolan School of Architecture, Southeast University, Nanjing Kina. 
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Slutsatser  

Det internationella intresset 

för Citylab är stort. Sverige 

via SGBC kan spela en 

väsentlig roll inom hållbar 

stadsutveckling genom att 

erbjuda Citylabs olika 

former av tjänster.  

 

Erfarenheterna från arbetet i 

Kina och Litauen visar att 

internationaliseringen av 

Citylab inte i första hand 

handlar om certifiering, utan 

om att låta Citylab vara en 

plattform för erfarenhetsutbyte och lärande som leder till hållbar stadsutveckling lokalt. 

Internationaliseringen av Citylab bör därför framförallt användas som en plattform för 

erfarenhetsutbyte, diskussioner och lärande som över tid leder till konkreta mål och åtgärder 

för hållbar stadsutveckling i de städer och projekt där samarbetet sker.  

 

2.3 Summering av resultat 

2.3.1 Decode och Innovation 

För såväl planerade som för befintliga 

bebyggelser behövs ofta innovativa – nya – 

lösningar för att ta sig an stadsutvecklingens 

utmaningar. Decodes bidrag i sammanhanget 

gäller den modell för stadsutvecklings-

projekts processtyrning som tillämpas idag 

inom ramen för Citylab.  

Processtyrningsmodellen i sig är innovativ. 

Men framförallt handlar det om att den 

fungerar som medel för innovationer – som 

en grund för att utveckla nya lösningar inom 

ramen för ett projekts lokala utmaningar, vilka kan vara avhängiga t.ex. ekonomiska, sociala, 

organisatoriska och miljörelaterade faktorer.  

Att möta lokala och komplicerade utmaningar förutsätter ett kvalitativt och effektivt 

samarbete mellan politiker, offentliga och privata aktörer. Det handlar även om att engagera 

lokala aktörer som ska bo och verka i det planerade området, vars behov och kunskap är ett 

viktigt incitament i arbetet med utmaningsdrivande frågor. Processtyrningsmodellen – i ett 
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innovationssammanhang – möjliggör nya dynamiska angreppsätt och lösningar som bygger 

på helhetssyn och systemtänkande, processorienterade insatser och gränsöverskridande 

samarbeten mellan olika aktörer i stadsutvecklingsprojekt, från brukare till politiker. 

Modellen kan därför sägas vara ett medel som stöd för att åstadkomma något nytt.  

 

2.3.2 Implementering och påverkan 

Följande aktörer medverkade i Citylabs utveckling 2013-2015: Vinnova, Nordic Built, 

Energimyndigheten, Formas, Akademiska hus, ALMA arkitekter, Bengt Dahlgren, Borås 

stad, Brabo Stockholm, Chalmersfastigheter, Cowi, Diligentia, E.ON, Ekologigruppen, 

Eskilstuna kommun, Fortum, Göteborg energi, Helsingborgs stad, HSB, IVL Svenska 

Miljöinsititutet, Järfälla kommun, Karlstads kommun, Krok & Tjäder, KTH, Lunds kommun, 

Malmö högskola, Malmö stad, Mälarstranden utvecklings, NCC, Norrköpings kommun, 

OkiDoki! Arkitekter, PEAB, Quality architects, Radar arkitektur & planering, Ramböll, 

Skanska, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Spacescape, Stockholms stad, Sweco, 

Tyréns, Tyresö kommun, Täby kommun, Upplands Väsby kommun, Uppsala kommun, 

Varbergs kommun, White, WSP, Västerås stad och Östersunds kommun. 

Via Decode genomfördes 10 workshops 2013–2014 med totalt 400 deltagare från kommuner, 

näringsliv och akademin, vilket gav grunden till den första versionen av Citylab Guide 2015. 

Guiden innehöll enbart guidepunkter och inga certifieringskrav. Guiden användes av 22 

stadsutvecklingsprojekt i Citylab Action-programmen 2016 och 2017. Deltagande projekt var: 

Rosendal (Uppsala), Masthuggskajen (Göteborg), Stadsläkning Lagersdal (Eskilstuna), 

Norrtälje Hamn (Norrtälje), DrottningH (Helsingborg), Täby Park (Täby), Barkarbystaden 

TRE (Järfälla), Solna Business Park (Solna), Campus Albano (Stockholm), Skeppsbron 

(Jönköping), Falsterbokanalen (Vellinge), Lommarstranden (Norrtälje), Arninge Ullna 

(Täby), Borlänge Västra (Borlänge), Kista strukturplan (Stockholm), Kungens kurva 

(Huddinge), Kristineberg (Vallentuna), NEXT (Norrköping), Nydala sjöstad (Umeå), Sege 

Park (Malmö), Väsjön (Sollentuna) och Fabriksstaden (Lund). 

Utvecklingen av certifieringskraven för Citylab (steg 1 och 2) har involverat personer från ett 

stort antal företag, kommuner, statliga verk och akademin. 

Det första certifieringssteget för tidiga planeringsskeden lanserades januari 2018. 

Masthuggskajen i Göteborg har som första stadsutvecklingsprojekt certifierats enligt dessa 

krav. Flera projekt förbereder att lämna in redovisning för en certifiering under 2019.  
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Tre stadsutvecklingsprojekt (ett i Österåker, två i Malmö) har beställt utbildning som stöd för 

att upprätta hållbarhetsprogram. Vid dessa kurstillfällen medverkar 25–30 personer som 

företräder kommuner, byggaktörer, arkitekter, konsulter, energibolag m.fl. 

Utredningen Samordning för bostadsbyggande vid Näringsdepartementet 

(http://www.sou.gov.se/bostadsbyggande/) och SGBC har etablerat ett samarbete. 

Kommunrepresentanter i utredningen Nätverk för nya stadsdelar samt personer på 

Näringsdepartementet ska som en del av samarbetet utbildas till Certifierad 

Citylabsamordnare i mars 2019. 

Över 80 personer har utbildats till Certifierad Citylabsamordnare under 2018 – mars 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masthuggskajen först att tilldelas ny certifiering för hållbar stadsutveckling 

http://masthuggskajen.se/citylab-certifiering 

Utbildade Certifierad Citylabsamordnare, 2018 

http://www.sou.gov.se/bostadsbyggande/
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Cirka 150 personer medverkar i Citylab Network, samtidigt som nätverket är tillgängligt för 

SGBC:s medlemmar vilket innefattar tusentals personer. 

Citylab Guide har under Decodes projekttid haft stor inverkan i många kommuners olika 

stadsutvecklingsskeden, från Malmö till Umeå. Guiden har bl.a. använts som stöd för att 

upprätta Översiktsplaner och Fördjupade översiktsplaner.  

Citylab har spridits till offentliga aktörer (statliga verk, departement, kommuner), näringsliv 

(byggaktörer, fastighetsbolag, konsulter, energibolag, arkitekter m.fl.) och akademin 

(högskolor, universitet, forskningsinstitut).  

SGBC ansvarar för fortsatt implementering och spridning av Citylab, efter Decodes avslutade 

insatser. 

De indikatorer som har använts för att mäta Citylabs framgång är bl.a.: 

▪ Medverkande personer på workshops 2013–2014: ca 400  

▪ Medverkande projekt i Citylab Action-programmen 2016–2017: 22  

▪ Medverkande personer i Citylab Action-programmen 2016–2017: ca 200  

▪ Utbildade Certifierad Citylabsamordnare: ca 80  

▪ Medverkan i Citylabs fyra utbildningspaket: ca 90  

▪ Anmälda till Citylab Nätverk: ca 150  

▪ Certifierat stadsutvecklingsprojekt enligt Steg 1: 1 projekt (Masthuggskajen, Göteborg) 
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3. Identifierat möjligheter och hinder kopplat till 

nyttiggörande 

Ett hinder för en omfattande tillämpning av Citylab är att politiker, kommuner och 

byggaktörer saknar erfarenheter av certifiering.  

Eftersom Citylab Guide är fri att använda för alla intressenter så finns en risk att guiden 

används som stöd i stadsutvecklingsprocessen, men där man väljer att inte certifiera via tredje 

part (SGBC). Att använda guiden kan påverka projektens hållbarhetsambitioner och 

processtyrning mycket positivt, samtidigt som certifieringen är betydelsefull eftersom den 

säkerställer genomförandet och skapar bättre förutsättningar för att hållbarhetsmål nås.  

Potentialen bedöms som stor att engagera många aktörer via Citylabs utbildningar, och – som 

en effekt – skapa intresse för certifiering av hållbarhetsprogram och handlingsplaner.  

 

 

 

 

 

 

 

Intresset för att utbildas till Certifierad Citylabsamordnare är stort. De Citylabsamordnare som 

företräder samhällsbyggnadsföretag, arkitektkontor, m.fl. förväntas även hjälpa till med 

marknadsföringen av Citylabs olika tjänster eftersom det genererar uppdrag och intäkter. 

Närings-departementets erkännande av Citylab som verktyg, via utredningen Samordning för 

bostadsbyggande, borgar för att Citylab kommer att användas. 

Citylab har under 2013–2017 varit ett projekt, med Decode som central aktör, men är numera 

ett verksamhetsområde inom SGBC. Citylab är integrerat i SGBC:s organisation, från styrelse 

till medlemmar, i likhet med verksamhetsområdena BREEAM, LEED, Miljöbyggnad, Green 

Building och Hållbar Infrastruktur.  

Citylabs drivs av en utbildningsavdelning och certifieringsavdelning, med kompetent personal 

och etablerade rutiner.  

Kommunikation och spridning av Citylabs tjänster sker med stöd av SGBC:s 

marknadsavdelning och externt anlitade kommunikatörer.  

Citylabs ekonomi prognosticeras och följs upp regelbundet av verksamhetsområdeschef, VD, 

ekonomichef, ledningsgrupp och styrelse.  
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4. Gedigen kännedom om användare, kravställare, 

kunder, marknader 

Citylabs utveckling har sedan starten 2010 utvecklats i samarbete med de som ska använda 

tjänsterna, d.v.s. kommuner, byggaktörer, fastighetsbolag, energibolag, konsulter och 

arkitekter. Genom detta tillvägagångssätt har behov från användare, kravställare, kunder och 

marknader beaktats under hela utvecklingen. Slutanvändarnas behov har alltid varit i fokus, 

vilka representerats av de tusentals personer som medverkat samt genom bredden av SGBC:s 

medlemmars arbetsfält.  

Betalningsviljan har diskuterats med olika aktörer och beaktats vid utformningen av 

tjänsterna. Ett ”business case” har upprättats för respektive tjänst, där olika scenarier för 

troligt ekonomiskt utfall har beräknats och presenterats för SGBC:s ledningsgrupp.  

 

 

 

 

 

 

 

SGBC och Decode har tillsammans med offentliga och privata aktörer samt akademin 

genomfört en gedigen analys av kundernas behov via en så kallad kundresa. I kundresan 

identifierades åtta behovsområden, som verifierats genom intervjuer. Behovsområdena ringar 

in de faktorer som målgruppen upplever som absolut viktigast, samt fungerar som stöd för att 

behålla hållbarhetsperspektivet genom stadsutvecklingsprocessen. Behovsområdena ger även 

en förståelse för de problem som uppstår när de inte uppfylls. De åtta behovsområdena har 

legat till grund för utvecklingen av Citylabs utbildningar, certifieringssystem och 

nätverksaktiviteter. Behovsområdena beskrivs i korthet nedan. 

 

SGBC: KUNDRESA - BEHOVSOMRÅDEN 
 

1.  Gemensam vision 

 Det finns ett uttryckt behov av att kunna förmedla en vision samt skapa samsyn och 

förankring för gemensamma mål.  

2.  Lärande 

 Det finns ett behov av att lära av andras erfarenheter och att skapa tilltro till nya 

arbetssätt. Det finns en efterfrågan att kunna ta del av goda exempel som stöd 

genom hela processen.  
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3.  Bevis 

 Fakta- och erfarenhetsbaserad kunskap är centralt som grund för att stärka 

argumentationen. Det behövs modeller och resultat som incitament för att visa på 

vinster med hållbarhet.  

4.  Garanti 

 Hållbarhetskrav ska ligga på en rimlig nivå och vara uppföljningsbara. 

5.  Kontinuitet 

 Styrning, samordning, systematik, kompetens och dokumentation behövs för att 

säkerställa att hållbarhetsfrågor och krav beaktas vid överlämningar under 

processen. 

6.  Beslutssäkring 

Goda exempel efterfrågas som stöd för att ta trygga och underbyggda beslut. 

7.  Struktur 

 Strukturerade arbetssätt efterfrågas för att underlätta hållbarhetsarbetet.  

8.  Mätbarhet 

 Indikatorer behövs för såväl mjuka som hårda värden, samt hur dessa ska följas 

upp. Certifieringens värde handlar framför allt om att etablera en 

“kvalitetsstämpel”. 
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5. Utvecklad nyttiggörande- och kommunikationsplan 

5.1. Externa kommunikationsaktiviteter, 2014–2019 

Hemsidor 

▪ Decodes hemsida:  www.decodeprojektet.se 

▪ Citylabs hemsida:  www.sgbc.se/certifiering/citylab/, 

 www.sgbc.se/utbildning/kurser-i-citylab/  

 www.sgbc.se/utveckling/utveckling-av-citylab/ 

 

Guider 

▪ Citylab – Guide för hållbar stadsutveckling i genomförandeskedet, certifiering. Sweden 

Green Building Council. Under ledning av Sigrid Walve (SGBC), i samverkan med Ann-

Kristin Belkert (Actinate AB), Björn Hellström (Tyréns/KTH), m.fl., maj 2019 

▪ Kommunal bostadsförsörjning för personer med svag ställning på bostadsmarknaden – 

Checklista för att överbrygga gapet mellan tillgång och efterfrågan. Bjarne Stenquist, 

Robin Svensén, Josefin Rhedin (Tyréns) och Björn Hellström (Tyréns/KTH), i samverkan 

med KTH-Arkitekturskolan, Boverket och Uppsala kommun, maj 2019 

▪ Citylab – Guide för hållbar stadsutveckling i planeringsskedet, certifiering. Sweden Green 

Building Council. Under ledning av Sigrid Walve (SGBC), i samverkan med Ann-Kristin 

Belkert (Actinate AB), Björn Hellström (Tyréns/KTH), m.fl., januari 2018 
https://www.sgbc.se/app/uploads/2019/01/Citylab_Guide_planeringsskedet_2.1.pdf 

 

Böcker 

▪ Stadsutveckling & Design för Motstridiga 

Önskemål – En bok om nödvändigheten av 

förändring i tanke och handling för 

sociala hållbarhetsprocesser.  

Om Decodes forskningsinsatser, med en 

projektsammanfattning, tretton utförliga 

artiklar samt ett förord och efterord med 

reflektioner som utgår från forskarnas 

samarbeten med projektets kommunala 

parter.  

© 2019 Författarna och Arkus 

Redaktör: Lisa Daram 

Arkus skrift nr 77  

ISBN: 9789198042283 

Förlag: Arkus, www.arkus.se  

http://www.decodeprojektet.se/
https://www.sgbc.se/certifiering/citylab/
https://www.sgbc.se/utbildning/kurser-i-citylab/
https://www.sgbc.se/utveckling/utveckling-av-citylab/
http://www.arkus.se/
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▪ 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: M Borup, M Halldin, K Sandberg, S Degerhammar, P-E Kanström, J 

Wikman, I Karlsson, F Drotte, J Metzger och J Bornemark. Arkus Förlag, 2016 

 

Artiklar 

▪ On Architectural Space and Modes of Subjectivity: Producing the Material Conditions for 

Creative-Productive Activity [peer review]. Daniel Koch (KTH), Urban Planning 3, p.70-

82, 2018 On Architectural Space and Modes of Subjectivity: Producing the Material Conditions for Creative-Productive Activity 

▪ Allt är inte möjligt, men inget är heller förutbestämt - Föreställningar om makt i 

medborgardialogens praktik och teori [peer review]. Martin Westin och Alexander 

Hellquist (Swedesd och Uppsala universitet), maj 2018 
Allt är inte möjligt, men inget är heller förutbestämt - Föreställningar om makt i medborgardialogens praktik och teori 

▪ Negotiating Matters – Supporting Agonistic Pluralism in Community Planning. Maja 

Frögård (Konstfack), paper vid konferensen ServDes, Köpenhamn, 24-26 maj 2016 

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

Maria Grafström, Kristina Tamm Hallström (Handelshögskolan i Stockholm/Score), 

presenterad på en Scores internationella forskarkonferens i Stockholm, 26–27 maj 2016 

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

Maria Grafström, Kristina Tamm Hallström, paper presenterad 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. Jonathan Metzger (KTH), Linda Soneryd (Göteborgs universitet). 

Kristina Tamm Hallström (Handelshögskolan/Score), publicerad i tidskriften Planning 

Theory, 2015 http://plt.sagepub.com/content/early/2016/01/02/1473095215622502.abstract 

 

Rapporter 

Decodes rapportserie 

▪ Vad innebär det att påverka? Reflektioner om samråd utifrån möte med kvinnor i Vårberg. 

Sarah Isaksson (Tyréns) och Mari Kågström (Tyréns/SLU), Nr 10. 2018  

▪ Vad tycker medborgare om medborgardialoger? Dialoginsatsers betydelse för demokratisk 

legitimitet. Sherif Zakhour (KTH), Nr 11. 2018 

▪ Vägen till en givande medborgardialog En studie av framgångsfaktorer för muntlig 

kommunikation. Madeleine Almqvist (SU), Nr 12. 2017  

▪ Co-Design – Workshoppar med Upplands Väsby och Varberg. Bo Westerlund, Maja 

Frögård (Konstfack), 2016  

▪ Följeforskning – Erfarenhetsåterföring av co-design-workshopparna i Varberg. Maria 

Borup, Åsa Norman (Tyréns), 2016 

▪ Kulturmiljö och hållbar stadsutveckling – Fallstudie Lommarstranden i Norrtälje. Hélène 

Svahn Garreau (Tyréns), 2016 

http://www.decodeprojektet.se/media/1176/up-3-3-on-architectural-space-and-modes-of-subjectivity_-producing-the-material-conditions-for-creative-productive-activity.pdf
http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1210214/FULLTEXT02.pdf
https://uk.sagepub.com/en-gb/eur/journal/planning-theory
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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▪ Elsewhere – Visualiseringar av stadsutvecklingsprojekts inverkan på dialogen mellan 

medborgare och förtroendevalda. Sarah Degerhammar (KTH), 2016 

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

exploateringsingenjörer och byggherrar i Stockholm. Hanna Zetterlund (KTH), 2016 

▪ Visioner som demokratiskt förändringsverktyg?. Maria Grafström, Kristina Tamm 

Hallström (Handelshögskolan/Score), 2016 

▪ Uppsökande dialog - verktyg för att förstärka demokratin i planeringsprocessen. Sarah 

Isaksson (Tyréns), 2016 

▪ Fördjupningsstudie om kommuners processtyrning i stadsplaneringen. Madeleine 

Eneskjöld (Tyréns), 2016 

▪ Webbundersökning – Om kommuners processtyrning i stadsplaneringen, utformad och 

genomförd av Åsa Norman, Madeleine Eneskjöld, Sarah Bragée (Tyréns) och Björn 

Hellström (Tyréns/Konstfack), i samverkan med 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. Kristina Tamm 

Hallström (Handelshögskolan/Score), 2015 

 

Scores rapportserie 

▪ Medborgardialogens politiska organisering. Sofia Wiberg (KTH), 2016 

▪ Värdeladdad organisering: kategoriers betydelse för stadsutvecklingsarbete. Maria 

Grafström, Kristina Tamm Hallström (Handelshögskolan/Score), 2016  

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

maktkamper mellan experter. Kristina Tamm Hallström (Handelshögskolan/Score), 2015  

 

Övriga rapporter 

▪ Kommunsamverkan för att stärka nyanlända elevers skolgång, rapport för 

Kommunförbundet Stockholms Län. Nihad Bunar (SU), 2016 

▪ Elevsammansättning, klyftor och likvärdighet i Sverige, rapport för Kommissionen för ett 

socialt hållbart Stockholm. Nihad Bunar (SU), 2015 

 

Rapport – Internationalisering  

▪ Aqua-Urbanism – A Citylab Guided Joint Research & Teaching Studio in Changzhou 

Tianning, Southeast University School of Architecture, Urbanization and Urban Rural 

Planning Research Center of Jiangsu, Ronald Wennersten, Zhang Tong, et al., 2019 

 

Symposium, konferenser, seminarier, föreläsningar, webbinarier 

Symposium 

▪ Decodes avslutande symposium – Vid symposiet presenterades samtliga forskares och 

projektpartners arbeten i olika sessioner. Ett drygt hundratal personer medverkade: 
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Regeringskansliet, Näringsdepartementet, Boverket, Naturvårdsverket, Statens Konstråd, 

Delegationen mot segregation, Vinnova, IQ Samhällsbyggnad, SKL, Sveriges Arkitekter, 

RISE, Arkus, Sweden Green Building Council, Tyréns AB, Älvstranden AB. Följande 

kommuner och lärosäten medverkar: Sorsele, Uppsala, Stockholm, Uppsala, Göteborg, 

Upplands Väsby, Täby, Järfälla, Norrtälje, Huddinge, KTH, Stockholms Universitet, 

Södertörns Högskola, SCORE - Handelshögskolan i Stockholm, Uppsala Universitet, 

Göteborgs Universitet, Lunds Arkitekturskola, m.fl., 21 november 2018 

Se sju filmer från symposiet: http://www.decodeprojektet.se/publicerat/slutsymposium-filmer/ 
 

Konferenser 

▪ GreenBuild Europe. Presentation av Citylab. Berlin, 17 april 2019 

▪ MKB-dagen –Sveriges Lantbruksuniversitet. Mari Kågström (Tyréns/SLU) om Synergier 

för hållbar stadsplanering, 17 september 2018 https://www.slu.se/en/Collaborative-Centres-and-

Projects/ESCRG/activities/mkb-dagen-2018/ 

▪ Building Sustanability 2018. Björn Hellström (Tyréns/KTH) medverkade i plenum på 

temat: Stadsutveckling och social hållbarhet. Sarah Isaksson (Tyréns) talare på temat 

Kvinnor i Vårberg, Stockholm City Conference Center, 24–25 oktober 2018 
http://buildingsustainability18.se/ 

▪ WorldGBC Congress conference, Toronto. Presentation av Citylab, 6-7 juni 2018 

▪ Business Arena. Nordens ledande mötesplats för aktörer inom fastighets- och 

samhällsbyggnadssektorn. Sarah Bragée (Tyréns) föreläste om digitalisering som ett 

verktyg mot utanförskap i Umeå, 21 februari 2018  

▪ Plattformsdagarna – under ledning av Boverket, Trafikverket, Naturvårdsverket, 

Tillväxtverket och Energimyndigheten. Sarah Isaksson (Tyréns) deltog på temat Kvinnor i 

Vårberg, Göteborg, 6–7 december 2017  

▪ Making Effect Research in Architecture – den största konferensen om arkitekturforskning 

som gemensamt producerats av de fyra Arkitekturskolorna i Sverige. Björn Hellström 

Isaksson föreläste om Decode på temat Komplexa forskningsprojekt, ArkDes och KTH 

Arkitekturskolan, 14–16 september 2017 https://www.arch.kth.se/nyhetark/making-effect-research-in-architecture-

workshops-vernissage-och-forelasningar-1.748965 

▪ Building Sustainability 2016 - Nordens ledande konferens om hållbart samhällsbyggande. 

Session om Citylab samt spridning av Citylab och Decode i mässutrymme, december 2016 

▪ Internationell konferens om deltagande designarbete. Bo Westerlund (Konstfack) 

presenterade ett bidrag om Decode-workshoppar i Upplands Väsby på temat participatory 

design Conference 2016 i Aarhus, Danmark, 15-19 augusti 2016 

 

Seminarier 

▪ Miljöpartiets Riksdagskansli. Sweden Green Building Council och Decode genom Björn 

Hellström (Tyréns/KTH) presenterade Citylab och Decode för politiker och 

tjänstepersoner, 4 april 2018 

http://www.decodeprojektet.se/publicerat/slutsymposium-filmer/
http://buildingsustainability18.se/
https://www.arch.kth.se/nyhetark/making-effect-research-in-architecture-workshops-vernissage-och-forelasningar-1.748965
https://www.arch.kth.se/nyhetark/making-effect-research-in-architecture-workshops-vernissage-och-forelasningar-1.748965


    

 

28 (43) 

VINNOVA – UDI – S3    Datum: 2019-03-26 

DECODE   Dia.nr: 2016-03724 

 

 

▪ Storsthlms strategiska nätverksmöte. Stockholmsregionens tjugosex kommuner. Björn 

Hellström (Tyréns/KTH) föreläste om Decode, plats KTH Openlab, Stockholm, 8 mars 

2018 

▪ Naturvårdsverket – om myndighetens arbete med omvärldsanalys och roll inom hållbar 

stadsutveckling. Mari Kågström (Tyréns) och Björn Hellström (Tyréns/KTH) presenterade 

Decode, 12 oktober 2018 

▪ Boverket – med hänsyn till Boverkets roll som nationell myndighetspartner. Björn 

Hellström (Tyréns/KTH) och Mari Kågström (Tyréns/SLU) presenterade Decode i 

Karlskrona, 14 juni 2017 

▪ Näringsdepartementet/Regeringskansliet – om de strategiska Innovationsprogrammet 

Smarta Städer. Björn Hellström (Tyréns/KTH) presenterade Decode, 10 februari 2017 

▪ Almedalen. Maria Borup (Tyréns) och Fredrik Drotte (stadsutvecklingschef, Upplands 

Väsby) presenterade Decode i Teaterskeppet. Ämnet var 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 

▪ Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Björn Hellström (Tyréns/Konstfack) presenterade 

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

Seminariet utgjorde en del av IVA-projektet Framtidens goda stad, 24 maj 2016 

▪ Johanneberg Science Park. Maria Borup (Tyréns) presenterade Decode vid seminariet 

Hållbart samhällsbyggande kräver nytänk. Temat för Borups presentation var Bättre 

samhällsplanering - Till nytta för vem? 19 maj 2016  

▪ Varbergs kommun. Seminarium med tjänstepersoner i Varbergs kommun på temat 

Inkludering och exkludering - två sidor av samma mynt? Nihad Bunar (Stockholms 

universitet) föreläste om ensamkommande barn och samverkan mellan institutionella 

nätverk, 11 april 2016 

▪ Göteborg Citylab Action. Björn Hellström (Tyréns/Konstfack) föreläste om social 

hållbarhet vid Sweden Green Building Councils tvådagarsseminarium, tolv 

stadsutvecklingsprojekt medverkade, 9 mars 2016 

▪ Statens Konstråd. Jonna Bornemark (Södertörns högskola) presenterade Decode vid 

Statens Konstråds internutbildning, 25 februari 2016 

▪ Utbildningsdepartementet. Maja Frögård (Konstfack) presenterade Decode för Helene 

Hellmark Knutsson, minister för högre utbildning och forskning, 18 februari 2016 

▪ Upplands Länsstyrelse. Björn Hellström (Tyréns/Konstfack) presenterade Citylab Action 

vid ett seminarium för tre länsstyrelser: Uppland, Gästrikland och Västmanland, 17 

februari 2016 

▪ Stockholms Exploateringskontor och Innovationsplattformen Hållbara Stockholm. Björn 

Hellström (Tyréns/Konstfack) presenterade Decode, 5 februari 2016 

▪ Stadshuset i Södertälje. Seminariet Nya mötesplatser i det offentliga rummet i Södertälje, 

Bo Westerlund (Konstfack) presenterade Decode, 19 januari 2016  
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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 

▪ Karolinska Institutet - internationellt seminarium. Bo Westerlund (Konstfack) presenterade 

Design in academic health care, 10 december 2015 

▪ Varberg. Konferensen Om kulturens roll i stadsutveckling i Varberg. Jonna Bornemark 

(Södertörns högskola) föreläste om kulturbegreppet och att 1% av varje 

stadsbyggnadsbudget borde vara förbehållet medborgardriven och föreningsdriven 

kulturverksamhet när nya platser skapas, 23 november 2015 

▪ Sveriges Arkitekter – plattformen Agenda Livsmiljö. Björn Hellström (Tyréns/Konstfack) 

representerade Decode på Sveriges Arkitekters arkitekturfrukost, där Agenda Livsmiljös 

förslag diskuterades utifrån ett forsknings-, kommun- och näringslivsperspektiv, 11 

november 2015 

▪ Nordiska Tekniska Vägföreningen – seminarium. Maria Borup (Tyréns) presenterade 

Decode, Stockholm, 21 oktober 2105 

▪ Almedalen 2015. Madeleine Eneskjöld (Tyréns) representerade Decode 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 (Tyréns) presenterade Decode i 

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

stadsutvecklingsprocessen? 30 juni 2015 

▪ Sven Tyréns stiftelse. Jonna Bornemark (Södertörns högskola) medverkade i en paneldebatt 

med temat Developing Sustainable Cities, Sven Tyréns stiftelses FoU-dag, 15 april 2015 

▪ Färgfabrikens forskningsforum. Björn Hellström (Tyréns/Konstfack) 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 

▪ Sveriges Arkitekter. Decode medverkade genom Bo Westerlund (Konstfack) och Björn 

Hellström (Tyréns/Konstfack) vid seminariet Tjänstdesign för hållbar livsmiljö (Pehr-

Mikael Sällström, SAR, modererade), Konstfack, 18 februari 2015 

▪ Upplands Väsby. Maria Borup (Tyréns) presenterade Decode för Upplands Väsbys Miljö- 

och planutskott, 21 januari 2015 

▪ Building Sustainability SGBC14 – Konferens. Björn Hellström (Tyréns/Konstfack) 

presenterade forskningsprojektet Decode, Stockholm Waterfront, 10-11 november 2014 

▪ Näringsdepartementet. Björn Hellström (Tyréns/Konstfack) presenterade Decode för 

Mehmet Kaplan, politiskt sakkunnige Susanne Håkansson och tre tjänstepersoner från 

Näringsdepartement på Konstfack, 30 oktober 2014 
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Webbinarier 

▪ Citylab Network – webbinarie. Sweden Green Building Council’s Youtube-sida. Björn 

Hellström (Tyréns/KTH) presentation av Decode, 16 mars 2017 
http://www.decodeprojektet.se/aktuellt/decode-paa-webinarie-citylab-network/ 

▪ Citylab Network SGBC– ett tiotal webbinarier per år har genomförts under 2016-2019 med 

olika talare och ämnen inom hållbar stadsutveckling.  

 

Dagstidningar och tidskrifter 

▪ SB Samhällsbyggarna – artikel Allt är inte 

möjligt, men inget är heller förutbestämt. Martin 

Westin och Alexander Hellquist 

(Swedesd/Uppsala universitet), 19 november 

2018 
 http://samhallsbyggaren.se/wp/experterna/allt-ar-inte-mojligt-men-inget-

ar-heller-forutbestamt-om-medborgardialogens-maktdilemman/ 

▪ SB Samhällsbyggarna – artikel Kan vi planera 

för drömmar och självförtroenden?. Sarah 

Isaksson (Tyréns), 17 augusti 2018  
 http://www.samhallsbyggarna.org/nyheter/2017/08/vi-presenterar-talare-

till-sbdagarna2017/ 

▪ Arkitekten – artikel Så fördelas pengarna till 

arkitekturforskningen. Artikel och intervju med 

Decode-forskare med anledning av att Decode 

var det projekt som tilldelats mest medel för 

forskning, utveckling och innovation inom 

arkitekturområdet i hela Sverige under 2014-

2017, 11 december 2017 https://arkitekten.se/nyheter/sa-fordelas-pengarna-till-arkitekturforskning/ 

▪ Byggindustrin – intervju med Sarah Bragée (Tyréns), om den omfattande 

webbundersökning/enkät som Decode genomförde 2016. Enkäten är baserad på en 

kartläggning kring hur planprocesser genomförs inom ramen för stadsutvecklingen, med 

fokus på den kommunala tjänstemannens roll och möjligheter till inflytande. Nr. 18, 2016 

▪ Fastighetsnytt – Sarah Bragée (Tyréns) har skrivit krönikor om Decode i Fastighetsnytt: 

”Höga klackar eller allvädersstövlar” om möjligheterna med samverkan mellan stad och 

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

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

som behandlade Decodes enkät, se ovan (januari 2016).  

▪ Tidningen Hyresgästen. Intervju med Björn Hellström (Tyréns/Konstfack) med rubriken 

En stadsdel som rymmer och lyssnar på alla, januari 2016 

▪ Vårt land. Intervju med Björn Hellström (Tyréns/Konstfack) 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 

  

http://www.decodeprojektet.se/aktuellt/decode-paa-webinarie-citylab-network/
http://samhallsbyggaren.se/wp/experterna/allt-ar-inte-mojligt-men-inget-ar-heller-forutbestamt-om-medborgardialogens-maktdilemman/
http://samhallsbyggaren.se/wp/experterna/allt-ar-inte-mojligt-men-inget-ar-heller-forutbestamt-om-medborgardialogens-maktdilemman/
http://www.samhallsbyggarna.org/nyheter/2017/08/vi-presenterar-talare-till-sbdagarna2017/
http://www.samhallsbyggarna.org/nyheter/2017/08/vi-presenterar-talare-till-sbdagarna2017/
https://arkitekten.se/nyheter/sa-fordelas-pengarna-till-arkitekturforskning/
http://www.vl.no/nyhet/drankere-fikk-designe-parken-1.378160
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▪ Dagens Nyheter. Intervju med Björn Hellström (Tyréns/Konstfack) i Dagens Nyheter 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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nätverk 

▪ Citylab Network SGBC. Två fysiska nätverksträffar per år 2016-2018 har genomförts med 

olika talare och ämnen.  

▪ Nätverket ”Socialt blandat boende – prisrimliga bostäder”. En pågående seminarieserie. 

Decode och Tyréns, under ledning av Björn Hellström (Tyréns/KTH), har arrangerat tre 

seminarier (maj 2017-nov 2018), som handlat om hur man kan skapa en lokal 

bostadsmarknad med bostäder som har prisnivåer som kan efterfrågas av hushåll med låga 

inkomster. Följande parter medverkar: Näringsdepartementet, Regeringskansliet, Boverket, 

Stockholm Stad, Göteborgs Stad, Uppsala kommun, SGBC, KTH, Tyréns. 

▪ Nätverket ”Decode / Grön BoStad / Södertörnsmodellen / KTH Open lab / RISE”. 

Kontinuerliga nätverksträffar på temat hållbar stadsutveckling och forskning. Decode 

företräds av Jenny Andersson (Tyréns) och Björn Hellström (Tyréns/KTH). Nätverket 

initierads våren 2018 

 

Utställningar 

▪ Elsewhere – Visualiseringar av stadsutvecklingsprojekts inverkan på dialogen mellan 

medborgare och förtroendevalda. Sarah Degerhammar (KTH). Presenteration i form av ett 

konstnärligt körverk, samt även via en utställning och ett offentligt samtal i Upplands 

Väsbys bibliotek med stadsutvecklingschef Fredrik Drotte, 30 september 2016 

http://www.dn.se/arkiv/stockholm/a-lagarna-fick-designa-parkbanken/
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Radio 

▪ Sveriges Radio P1. Jonna Bornemark (Södertörns högskola) medverkade i Sveriges Radios 

program Filosofiska rummet. 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 

 

Bloggar 

▪ Tyréns stadsutvecklingsblogg – https://blogg.tyrens.se/stadsutvecklingsblogg/ 

 

Filmer 

▪ Citylab. Ett stort antal filmer har spelats in om Citylab, bestående av intervjuer med 

utvecklare och användare.  
 https://www.youtube.com/watch?v=2JcrpaqfKNc  

 https://www.youtube.com/watch?v=KupxGiIRRos&t=2s  

▪ Decodes avslutande symposium. 21 november 2018 

Sju filmer: http://www.decodeprojektet.se/publicerat/slutsymposium-filmer/ 

▪ Decodes forskare Jonna Bornemark (Södertörns högskola Centrum för praktisk kunskap) 

föreläser om stadsplanering utifrån filosofiska 

utgångspunkter med följande teman 

1. Icke-vetande och dialog  

2. Icke-vetande och olika perspektiv  

3. Byråkratens ansvar  

4. Konst-Byråkrati-samhälle  

5. Aristoteles kunskapsbegrepp  

6. Bli bättre på medborgardialog 

http://www.decodeprojektet.se/publicerat/filosofi-i-stadsplaneringen-filmer/ 

 

 

5.2. Interna kommunikationsaktiviteter 

▪ Forskarmöten. Decodes samtliga arbetspaketledare, forskare, inklusive Tyréns 

konsultgrupp, har träffats kontinuerligt varannan månad. Det främsta syftet var att stämma 

av, koordinera och kommunicera Decodes olika projektaktiviteter samt att planera framtida 

insatser, kopplade till projektets arbetspaket.  

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

Tyréns, även projektledare Björn Hellström, har mötts kontinuerligt cirka en gång i 

månaden. 

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/656021?programid=793
https://blogg.tyrens.se/stadsutvecklingsblogg/
https://www.youtube.com/watch?v=2JcrpaqfKNc
https://www.youtube.com/watch?v=KupxGiIRRos&t=2s
http://www.decodeprojektet.se/publicerat/slutsymposium-filmer/


    

 

33 (43) 

VINNOVA – UDI – S3    Datum: 2019-03-26 

DECODE   Dia.nr: 2016-03724 

 

 

▪ Tyréns styrgrupp. Består 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.  

▪ Advisory board. Decodes forskare och Tyréns konsulter har träffat projektets Advisory 

board-delegater två gånger per år. Delegaterna har bidragit med konstruktiv kritik av 

projektets strategier och insatser. 

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

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

utvecklingen av Citylab.  

▪ Projektets parter. Decodes forskare och konsulter har haft kontinuerliga möten på plats 

med respektive kommun och myndighet.  
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6. Utveckling och förändringar av konstellation 

6.1 Projektkonstellationen 

De parter som ingick projektavtal vid steg 3:s initiering är följande: 

▪ KTH – Arkitekturskolan och Institutionen för Samhällsplanering och miljö 

▪ Tyréns AB – processledning, tjänste- och affärsutveckling 

▪ SGBC, Sweden Green Building Council – utveckling av Citylab  

▪ Göteborgs universitet – Företagsekonomiska Institutionen 

▪ RISE – Certifiering 

▪ SCORE – Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor 

▪ Stockholms universitet – Barn- och ungdomsvetenskapliga Institutionen 

▪ Sveriges Lantbruksuniversitet – Institutionen för stad och land 

▪ Södertörns högskola – Centrum för praktisk kunskap 

▪ Boverket  

▪ Statens konstråd 

▪ Älvstranden Utveckling AB 

▪ Göteborg stad 

▪ Järfälla kommun 

▪ Norrtälje kommun 

▪ Stockholm stad 

▪ Sorsele kommun 

▪ Täby kommun 

▪ Upplands Väsby  

▪ Uppsala kommun 

Under projektets gång tillkom Uppsala universitet, Swedesd – Internationellt center för 

lärande för hållbar utveckling, med anledning av ett fördjupat samarbete med Uppsala 

kommun.  

Därutöver har Decode haft stöd av ett Advisory Board som bidragit med rådgivning och 

konstruktiv kritik av projektets olika insatser samt kommunicerat projektets idéer. Följande 

parter har medverkat:  

▪ Sveriges Kommuner & Landsting / IQ Samhällsbyggnad / Sveriges Arkitekter / Stiftelsen 

Arkus / Lunds Tekniska Högskola - Arkitektur. 

 

6.2 Fördjupande insatser 

Under steg 3 utvecklades ett fördjupat samarbete med följande fyra parter: Uppsala kommun, 

Boverket, Tyréns och SGBC.  
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▪ KTH och Tyréns har i samarbete med Boverket etablerat ett nätverk som arbetar med 

frågor om socialt blandat boende – prisrimliga bostäder. 770 000 hushåll eller 1,5 

miljoner personer lägger så mycket på sitt boende att de har svårt att klara en 

baskonsumtion (Boverket 2016:28). Prisrimliga bostäder handlar om att sträva mot en 

lokal bostadsmarknad med bostäder som har prisnivåer som kan efterfrågas av hushåll utan 

att inkomsten efter boendekostnader understiger nivån för baskonsumtionen. Regeringen 

har som ett led i Boverkets utredningsarbete kring prisrimliga bostäder lagt fram 

lagförslaget Ett gemensamt bostadsförsörjningsansvar (SOU 2018:35).  

Nätverksarbetet har resulterat i det pågående forskningsprojektet Testbädd SOU 2018:35, 

med KTH, Tyréns, Boverket och Uppsala som projektparter (se kap. 8.Nästa steg / Spinn-

off – fortsatt forskning). Nätverket driver även en seminarieserie om hur man kan arbeta 

konstruktivt med frågan om prisrimliga bostäder. Ett 30-tal representanter medverkar som 

företräder Regeringskansliet, Näringsdepartementet, Boverket, Delmos – Delegation mot 

segregation, Vinnova, Göteborg, Stockholm och Uppsala kommun, Sweden Green 

Building, bostadsbolag, m.fl. Tre seminarier har genomförts. Därutöver är ambitionen att 

söka forskningsmedel för fortsatt kunskapsutveckling.  

Testbädd SOU 2018:35 har – under ledning av Tyréns AB – utmynnat i skriften Kommunal 

bostadsförsörjning för personer med svag ställning på bostadsmarknaden – Checklista för 

att överbrygga gapet mellan tillgång och efterfrågan. Checklistans syfte är att fungera som 

stöd för hur kommunala förvaltningar ska organiseras och samverka för att kunna 

genomföra kvalitativa analyser och insatser i enlighet med de krav som ställs i SOU 

2018:35 om redovisning till berörda myndigheter. Därutöver ska en beräkningsmodell tas 

fram inom ramen för projektet. Beräkningsmodellen ska göra det möjligt att precisera hur 

stort gapet är mellan uppskattad boendekostnad och betalningsförmåga hos de 40 % med 

lägst inkomster. 

▪ Samarbetet med SGBC kan hänföras utvecklingen av Citylab. I maj 2017 beslutade SGBC 

att certifieringssystemet skulle sjösättas i skiftet 2017/2018. Därför intensifierades arbetet 

med Citylabs olika delar vilket medförde ett fördjupat stöd från Decode. Under samma 

period blev Decodes projektledare, Björn Hellström, engagerad av SGBC som 

projektledare för certifieringssystemet under sex månader. Arbetet bestod att en s.k. 

betatestning av certifieringssystemet med ett tiotal kommuner, därefter gick systemet ut på 

remiss till SGBC:s medlemsnätverk. En stor del av arbetet med Citylab handlade om att 

precisera de indikatorer som ska vara vägledande för en certifiering. För Decodes del 

gällde denna insats främst s.k. sociala indikatorer (ett av projektets resultatmål).  

Med anledning av den intensifierade insatsen med SGBC beslutade Decode att i samverkan 

med Tyréns AB medverka i Uppsala kommuns arbete med framtagandet av en 

handlingsplan för ett socialt hållbart Gottsunda; en stadsdel i Uppsala som av polisen är 

listat som ett s.k. särskilt utsatt område. Tio workshoppar genomfördes, främst på plats i 

Gottsunda. Vid workshoparna medverkade deltagare från olika kommunala verksamheter, 
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statliga myndigheter, fastighetsägare, civilsamhälle och andra lokala aktörer. 

Handlingsplanen antogs av kommunstyrelsen i Uppsala i februari 2018. 

Gottsunda handlingsplan bidrog till att belysa frågor av central betydelse för Citylab. I 

synnerhet med att identifiera sociala hållbarhetsmål, åtgärder, uppföljningsinsatser, 

indikatorer och metoder för processtyrning. Workshopparna bidrog med kunskapsunderlag 

till såväl Citylabs guide med certifiering som till Citylabs utbildnings- och 

nätverksprogram. Handlingsplanen – som antogs av kommunstyrelsen i Uppsala i februari 

2018 – utgör grunden för ett samlat och övergripande förbättringsarbete i Gottsunda, och 

ger stöd vid prioritering och utformning av framtida åtgärder och investeringar.  

Det fördjupade samarbetet med Uppsala avspeglas även i kommunens redovisning av tid 

och kostnader inom Decode. I det ursprungliga avtalet utgjorde egenfinansieringen tre 

miljoner kronor, men vid projektets slut redovisades nära tio miljoner kronor. En 

ytterligare effekt av samarbetet med Uppsala är utvecklingen av två nya forskningsprojekt 

(se kap 7).  
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7. Lärdomar och misslyckandeåtervinning 

Nu ”med facit i hand” – när projektet är slutfört 

– är det alldeles uppenbart hur många sakfrågor 

och utvecklingsvägar som Decode inte kände till 

då projektet initierades 2012. Då visste vi inte att 

ett flertal av de kommuner som projektet 

samarbetat med skulle ta emot en stor ström av 

flyktingar, bl.a. Varberg som tog emot cirka 180 

ensamkommande flyktingbarn i skiftet 2015–

2016. Vi skrev i projektplanen att ”den ökade takten av bostadsbyggande kan riskera att 

viktiga hållbarhetsfrågor försummas”, men hade då inte kännedom om den enorma 

efterfrågan och behov hos grupper med svag ställning på bostadsmarknaden som Decodes 

projektpartner Boverket uppmärksammade i rapporten Boende till rimlig kostnad (2016:11). 

Vi skrev även att ”målet är att utveckla stöd för lokala omställningsprocesser och hållbar 

stadsutveckling, anpassad för glesbygdens utmaningar”, men kunde inte förespegla oss den 

tilltagande polariseringen mellan stad och landsbygd.  

Strategiforskaren John Camillus beskriver problemhanteringen som “the science of muddling 

through”: Man kan inte förstå problemet om man inte har kunskap om sammanhanget; man 

förstår inte först och löser sedan, utan problemprecisering och problemlösning sker 

kontinuerligt och parallellt (Camillus, J.C. Strategy as a Wicked Problem. Harvard Business 

Review 2008). Urban utveckling förutsätter en realtidsorienterad och framåtriktad hantering, 

en process där man måste föreställa sig såväl samtida som framtida oklarheter. 

Decodes arbete har därför handlat mycket om att planera för det oförutsedda – att i en 

kontinuerlig process, i dialog med projektets parter, ständigt formulera och omformulera 

problem som lösningar, med målet att skapa en gradvis systemförståelse kring vad som 

underlättar och bromsar hållbar stadsutveckling. För såväl planerade som för befintliga 

bebyggelser behövs ofta innovativa lösningar för att ta sig an olika former av lokala 

utmaningar. Ett grundläggande villkor är att det finns en acceptans för att möta erforderliga 

behov av omställningar. Svårigheten ligger i hur ett nytt system kan integreras med 

formaliserade strukturer; en innovationsmiljö fordrar ett system som medger organisatoriska 

omställningar. Det finns därför fog för att problematisera en innovationsplan i de fall 

innovationen ses som given om man följer ett instrumentellt förfaringssätt. Mycket av 

Decodes arbete kring dessa frågor har införlivats inom ramen för Citylabs olika delar: Guide, 

Certifiering, Utbildning och Nätverk. 

”Misslyckandeåtervinning” – i Decodes efterföljd – handlar därför om att fortsätta 

förändringsarbetet med rådande ramverk av regler och värderingar med målet att nå en 

systemförändring som gör det möjligt för stadsutvecklingsprojekt att realisera sina 

hållbarhetsambitioner.  
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8. Nästa steg 

 8.1 Spinn-off – projektets resultat 

▪ Decode ska publicera antologin Stadsutveckling & Design för Motstridiga Önskemål – En 

bok om nödvändigheten av förändring i tanke och handling för sociala 

hållbarhetsprocesser via Arkus förlag (april/maj 2019). Antologin omfattar fjorton 

utförliga artiklar som utgår från forskarnas insatser med projektets kommunala parter. 

Antologin innefattar även ett förord och en reflekterande artikel som belyser Decodes 

arbeten ur ett bredare samhällsperspektiv. Publikationen vänder sig till aktörer inom 

samhällsbyggnadssektorn, myndighetssfären, akademin, nationella och lokala 

organisationer, och i synnerhet de som är intresserade av hållbar stadsutveckling.  

▪ Decode – med Tyréns som huvudman – ska publicera skriften Kommunal 

bostadsförsörjning för personer med svag ställning på bostadsmarknaden – Checklista för 

att överbrygga gapet mellan tillgång och efterfrågan. Tyréns, i samverkan med KTH-

Arkitekturskolan, Boverket och Uppsala kommun, maj 2019 

▪ De ämnen som avhandlas i de vetenskapliga artiklar som publicerats inom Decode kommer 

att förmedlas och vidareutvecklas inom akademin.  

▪ De resultat som ryms inom Citylab guide med certifiering (för planerings- och 

genomförandeskedet) tillämpas av kommunala aktörer, byggaktörer och förvaltningsbolag, 

m.fl. Under 2019 utvecklas även en guide med certifiering för förvaltningsskedet och 

hållbarhetsvärdering av områden, med bäring på Decodes insatser.  

▪ Tyréns – en av Decodes huvudaktörer – har preciserat tjänster som en del av företagets 

affärsstrategi. Tjänsterna gäller:  

□ processtöd för hållbar planering och genomförande av stadsutvecklingsprojekt  

□ framtagande av hållbarhetsprogram  

□ prisrimliga bostäder, stöd för bostadsetablering med lägenheter som har prisnivåer som 

kan efterfrågas av grupper med låga inkomster 

□ sociala hållbarhetskrav i markanvisningsprocessen 

□ aktörsanalys av insatsstyrning för att uppnå projektmål i stadsutvecklingsprojekt 

□ processtyrning i komplexa samverkansprojekt 

□ normkritisk planering  

□ erfarenhets- och kunskapsöverföring mellan stadsutvecklingsprojekts olika skeden. 

□ Citylab: fortsatt stöd till vidareutveckling av Citylab. Projektledare, Björn Hellström, är 

ledamot i Citylabs styrgrupp för utvecklingsprojekt. 

▪ Projektets resultat sprids via de rapporter, böcker, filmer, bloggar, fack- och 

dagspressartiklar, seminarier, workshops, m.m. som genomförts och producerats inom 

ramen för Decode, steg 2 och 3, bl.a. via Decodes hemsida www.decodeprojektet.se (se 5). 

http://www.decodeprojektet.se/
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▪ Därutöver tillämpas projektets resultat inom ramen för stadsutvecklingsprocessen av 

kommuner, konsultföretag inom samhällsbyggnadssektorn, byggaktörer, fastighetsbolag, 

m.fl. 

 

8.2 Spinn-off – fortsatt forskning 

Decode innefattar även tre sido-forskningsprojekt som initierats under 2018, genom att nya 

centrala frågor tagit form under projektets gång. De tre projekten gäller:  

▪ Interaktiv plattform för samhällssystemtjänster i översiktsplaneringen: processtyrning 

och samverkan – vilket gäller social och rumslig segregation med koppling till 

VINNOVAS pilotsatsning Tillgänglighetsdesign inom innovationsprogrammet Viable 

Cities. Projektparter är KTH (projektledare Ann Legeby), Tyréns, Boverket, Upplands 

Väsby och Sweden Green Building Council. Projektet kommer bl.a. komplettera Citylabs 

befintliga utbildningar och ge underlag till en Citylabutbildning för översiktsplanerare. 

▪ Hållbar landsbygdsutveckling på mikronivå – Spelplan för lokalsamhället och om 

konsten att gräva där man står – ett projekt inom ramen för VINNOVAS program UDI 

Agenda 2030, steg 1, beviljat 2018 (projektledare Björn Hellström, KTH).  

▪ Testbädd SOU 2018:35 – ett utvecklingsprojekt om bostadsförsörjning för grupper med 

svag ställning på bostadsmarknaden – projektet är grundat i Näringsdepartementets 

slutbetänkande av Utredningen om kommunal planering för bostäder (SOU 2018:35). 

Projektparter är KTH, Tyréns, Boverket och Uppsala (projektledare Björn Hellström, 

Tyréns/KTH) 

KTH och Tyréns har etablerat ett nätverk med ett 30-tal representanter som företräder 

Regeringskansliet, Näringsdepartementet, Boverket, Delmos – Delegation mot segregation, 

Vinnova, Göteborg, Stockholm och Uppsala kommun, Sweden Green Building, 

bostadsbolag, m.fl. Tre seminarier har genomförts. Nätverket planerar att genomföra 

seminarier kontinuerligt framöver för att arbeta konstruktivt med frågan om prisrimliga 

bostäder. Därutöver är ambitionen att söka forskningsmedel för fortsatt 

kunskapsutveckling.   
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9. Bilagor 

 

Bilaga 1 

Stadsutveckling & Design för Motstridiga Önskemål – 

En bok om nödvändigheten av förändring i tanke och 

handling för sociala hållbarhetsprocesser.  

Publiceras i maj 2019 

Fjorton artiklar om Decodes forskningsinsatser  

Förlag: Arkus, www.arkus.se 

 

 

 

 

 

Bilaga 2 

Citylab – Guide för hållbar stadsutveckling i 

planeringsskedet, certifiering. Sweden Green Building 

Council, januari 2018 

 
https://www.sgbc.se/app/uploads/2019/01/Citylab_Guide_planeringsskedet_2.1.pdf 
 

 

 

 

 

  

 

 

Bilaga 3 

Provupplaga Kommunal bostadsförsörjning för 

personer med svag ställning på bostadsmarknaden – 

Checklista för att överbrygga gapet mellan tillgång och 

efterfrågan. Bjarne Stenquist, Robin Svensén, Josefin 

Rhedin (Tyréns) och Björn Hellström (Tyréns/KTH), i 

samverkan med KTH-Arkitekturskolan, Boverket och 

Uppsala kommun, maj 2019 

▪ bilaga 3a nätversion (läsa på dator) 

▪ bilaga 3b utskriftsversion (booklet) 

  

http://www.arkus.se/
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Appendix – Decodes arbetsstyrka 

Forskare  
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Tyréns & fristående konsulter 

 

  

Ann-Kristin Belkert 
Fristående konsult, Actinate AB 

ann-kristin@actinate.se 
 

mailto:ann-kristin@actinate.se
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