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Textversion poddavsnitt #82 Så kan hållbarhet bli standard 

En podcast från Sveriges Kommuner och Regioner.  

“Genom det här verktyget så kan man också accelerera omställningen till hållbara 

städer.” 

Det här är Demokratiresan. 

— 

Anders Nordh: Välkommen till Demokratiresan. Du lyssnar nu till ett, i en serie av 

fyra avsnitt, på tema: “Hållbarhet blir standard”.  

Och dessa temaavsnitt är en del av den erfarenhetsspridning som görs under ett 

treårigt projekt som finansieras av både Viable Cities och Vinnova. Syftet med detta 

projekt är att kunna utveckla en metod för att skala upp och standardisera hållbara, 

innovativa lösningar för byggnader, transporter och utemiljö. Ta fram 

framgångsfaktorer för samverkan för att effektivt involvera rätt aktörer och lösningar 

i processen för att utveckla staden - både när det gäller nya och befintliga områden. I 

projektet deltar tre kommuner: Stockholm, Göteborg och Malmö, samt IVL, Svenska 

miljöinstitutet, Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Uppsala universitet, Sveriges 

kommuner och regioner (SKR) och Fastighetsägarna Stockholm. 

Anders: I det här avsnittet kommer vi att prata om hur hållbarhet kan bli standard vid 

stadsutveckling. Jag som leder samtalet heter Anders Nordh och finns på 

demokratisektionen på Sveriges Kommuner och Regioner. Med mig idag har jag Lisa 

Enarsson, projektledare i Stockholms stad. Välkommen, Lisa! 

Lisa: Tack så mycket! 

Anders: Och vi har också med oss Helena Ulfsparre som är miljöchef på 

Familjebostäder. Välkommen, Helena! 

Helena: Tack så mycket! 

Anders: Och mittemot mig sitter min kollega Christine Feuk. Välkommen, Christine! 



 

   2 (12) 
 

    

    

 

Christine: Tack så mycket, Anders! 

Anders: Då är jag ju jättenyfiken på att få höra lite mer om vilka roller ni har i det här 

projektet som pågått under ett antal år. Ska vi börja med dig, Lisa? 

Lisa: Jag är projektledare och har också initierat projektet utifrån att jag har jobbat 

med olika projekt, där jag sett att vi fått fram jättebra resultat men varit dåliga på att 

skala upp.  

Anders: Och du jobbar inom miljösidan på Stockholms stad, då eller? 

Lisa: Precis. Jag jobbar på miljöförvaltningen.  

Anders: Och Helena… 

Helena: Ja, jag har tillsammans med Lisa prövat det här digitala verktyget och testat 

det case vi har arbetat med. Det vill säga, vi har genomfört villaprojekt med solceller 

som vi nu skalat upp och prövat det här verktyget med för att se om vi skulle kunna 

använda det i andra sammanhang.  

Anders: Och Christine, du har haft en lite annan roll.  

Christine: Ja, så är det ju. När man lyssnar på vad du säger, Lisa, så är det ju det här - 

hur sprider vi sådana här projekt? Hur skalar vi upp inte bara vår egen organisation, 

utan sprider det till andra kommuner och regioner? Där har ju vi alla våra medlemmar 

och vi har idag ganska många kanaler för det,så det är vår ingång i det här projektet.  

Anders: Ofta när man ska göra såna här förändringar så handlar det om att också vara 

på något vis systematisk. Hur jobbar ni med de frågorna i ett sånt här arbete? Vad 

säger du, Lisa? 

Lisa: Ja, men alltså, det är ju det som är grunden till varför vi startat projektet - att vi 

inte tycker att vi har den systematiken inom organisationen, utan det är väldigt 

slumpartat vilken lösning som skalas upp och vilken som inte gör det. Så vi vill ju 

inom våra städer få till en struktur för att bli bättre på att skala upp. Men sen i själva 

projektet har vi också haft en väldigt bra process kring hur vi ska lösa den här frågan, 

helt enkelt. Det har varit intervjuer som har gjorts från KTH och IVL med alla oss 

städer, men också andra städer från Mälardalen som har varit med.  

Utifrån de intervjuerna, diskussionerna och de workshops vi haft har vi nu tagit fram 

ett verktyg som vi tror ska kunna hjälpa oss i städerna att få ett bra beslutsunderlag 

kring hur lösningar från olika projekt ska skalas upp. Eller inte, det kan ju också vara 

det - att man kommer fram till att det här var ingen lösning som var något bra. Men då 

behöver man ta beslut, så att det inte bara är slumpen eller någon engagerad 
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medarbetare som ser till att det blir uppskalat. Det är det vi vill komma åt - det ska 

inte vara personberoende, helt enkelt.  

Anders: Då tänker jag Helena, på Familjebostäder har ni då provat det här. Kan inte 

du berätta lite mer hur ni tagit till er och använt det här verktyget som Lisa nämnde? 

Helena: När jag prövade det här uppskalningsverktyget, så såg jag att det fanns delar 

med som vi kanske hade behövt ha med oss, när vi 2013 startade en större satsning på 

solceller. Vi märkte under det pilotprojektet att det var många delar som vi inte ens 

hade tänkt på kunde påverka utrullningen av solceller. Och det här verktyget pekar 

just på de här delarna som vi faktiskt nu vet är viktiga. Så jag tror det här 

uppskalningsverktyget kan bli ett bra hjälpmedel för att kunna tänka på uppskalningen 

redan i pilotprojektet.  

Anders: Kan du exemplifiera lite mer konkret för oss som inte är så jätteinsatta i de 

här frågorna, när du säger vad det är verktyget gör för att hjälpa er med 

uppskalningen? 

Helena: Den identifierar ju och pekar på bland annat att vi ska titta på lagstiftningen, 

hur lagstiftningen kan påverka det här pilotprojektet och begränsa. Det har ju vi märkt 

i utrulllningen av solcellssatsningarna på Familjebostäder att juridiken har varit ett 

stort hinder för oss för att få lönsamma solceller. Och det har ju vi fått börja jobba 

med i efterhand. Det hade ju varit ganska tacksamt för vår egen del om vi hade kunnat 

identifiera det redan från början. 

Anders: När du identifierar en sådan sak som är lagstiftningsrelaterad, jag menar, 

Familjebostäder löser ju inte lagstiftningen. Går du och knackar på hos Lisa då? Vart 

skickar du den frågan vidare?        

Helena: Jag skulle vilja säga så här, att det vi fick göra i efterhand det var att vi i 

Familjebostäder deltog i nånting som heter Solelskommissionen som pratade direkt 

med Näringsdepartementet om hur man skulle kunna ändra regelverket kring transport 

av solel mellan byggnader och fastigheter. Idag har vi ju en ändring också i 

lagstiftningen.  

Om vi hade kunnat peka på de aktörerna redan från början, då hade ju fler kunnat 

arbeta med den här frågan i samband med pilotprojektet, och inte bara vi. Det tror jag 

är något vi kan lära oss - försök identifiera vilka aktörer som påverkas och borde vara 

med och hjälpa till, så skulle antagligen den här ändringen kunna ske mycket fortare.  

Lisa: Det är ju det det handlar om, genom det här verktyget så kan man också 

accelerera omställningen till hållbara städer, istället för att det är ett projekt som 

genomför massa bra saker och sen så blir det också ett annat projekt som genomför en 

massa bra saker. Det går alldeles för långsamt om det ska vara från projekt till projekt, 



 

   4 (12) 
 

    

    

 

det ska ju gå från projekt till kanske tio projekt och sen flera. Så själva det här 

verktyget handlar just om att få en bild av vad det är vi behöver göra för att skala upp, 

och det kan vara väldigt olika beroende på vad det är för lösning.  

I solcellsfallet här var det ju en lagändring som behövdes och då är det ju att lobba på 

nationell nivå som vi behöver satsa på. Men hade vi haft det med oss i projektet 

“Hållbara Järva “ där vi satte upp solcellerna, då hade vi ju haft ett beslut på att det här 

är det vi behöver göra och den här personen ska se till att börja lobba på nationell 

nivå. Men jag tror också att det handlar om att peka ut en person som driver själva 

uppskalningen precis som man driver ett projekt.  

Anders: Om man tänker på Familjebostäder som har ett huvudsyfte med sin 

verksamhet - att tillhandahålla bostäder och sköta och driva fastigheter - medan staden 

då har ju väldigt många verksamheter där det här hållbarhetsperspektivet kan komma 

in. Har det här arbetssättet fått er att ta er an de här frågorna på nåt nytt sätt inom hela 

staden, så att säga? 

Lisa: Ja alltså, vi tror ju inte det räcker bara med att ta fram ett sånt här verktyg utan vi 

måste ju också fundera på hur ska processen vara i staden för att vi ska använda det 

också. Och nu har vi faktiskt påbörjat ett arbete där vi har en arbetsgrupp och en 

chefsgrupp som jobbar för samordning av F och I - forskning och innovationsfrågor. 

Då tänker vi oss att den arbetsgruppen ska vara dem som också efterfrågar att när man 

gjort ett pilotprojekt så ska man använda det här verktyget för att få fram ett 

beslutsunderlag som man då kan skicka till den här chefsgruppen.  

Den chefsgruppen består av chefer från olika förvaltningar som jobbar med 

stadsutveckling. De i sin tur kan då ta med det till sin förvaltning för att ta ett mer 

formellt beslut eller genomföra de åtgärder som behövs göras. Det kanske är någon 

mall som behöver förändras eller någon handbok som behöver få med nånting. Eller 

att det behövs ett politiskt beslut och då kanske man måste skicka det via nämnden 

upp till våra politiker. Det är ju de här förvaltningarna då som jobbar med 

stadsutveckling. Sen har vi ju bolagen och det blir ett annat forum som vi måste leta 

efter där, hur gör vi där? Det kanske är Stadshus AB som ska vara den här samlande 

punkten för bolagen när det är ett pilotprojekt som har fått fram bra lösningar som vi 

skulle vilja sprida till fler.  

Ett annat test som jag gjorde var om elsopningsbilar. Då pratade jag med 

trafikkontoret, de hade testat en elsopbil som de tyckte fungerade jättebra och som de 

nu håller på att titta på hur man skulle kunna skala upp. När vi gjorde testen så var en 

av reflektionerna den här samverkan, för från trafikkontorets sida tittar man på sin 

egen verksamhet. Men när vi diskuterar, när det är andra - bolagen, 

idrottsförvaltningen, det finns ju många som har asfaltsytor som behöver sopas. Alla 

de skulle ju egentligen vara intresserade av elsopningsbilar. Så genom det här 
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verktyget så lyfter man blicken och tänker inte bara i sitt eget spår, utan hur kan 

samhället i stort dra nytta av den här lösningen? 

Anders: Christine, nu tänker jag vända mig till dig lite grann för jag vet att vi har hört 

väldigt mycket om projekt, pilotprojekt, att få till samverkan och jag vet att det är 

något som intresserar dig väldigt mycket. Vi ser inom väldigt många områden 

svårigheten att gå från just projekt till linjeorganisationen - den verksamheten - hur 

tänker du kring det? 

Christine: Det är precis som du säger, när man hör när ni beskriver det här med 

projekt så tänker jag ju liksom att gå från projekt till det vi brukar säga - hur får man 

det att bli operativt, att sätta sig i verksamheten? För risken är att du driver ett projekt, 

som du säger Lisa, så har vi någon eldsjäl som driver det här. Sen så vill man kanske 

att den här personen driver ett annat projekt men då blir det ofta kvar i knäet på den 

här personen. Så länge den här personen finns så driver vi det vidare.  

Att få det här att bli operativt är ibland ganska klurigt. Så jag tror som ni beskriver det 

här, att ha en process i staden är jätteviktigt. Sen ser ju vi, också beroende naturligtvis 

på kommunstorlek, att ibland så behöver du kanske i en mindre kommun - det här är 

kanske en fråga som man ska lyfta till kommunens ledningsgrupp - att verkligen 

fundera ut i form av uppdrag som kommun och regioner att inte bara vara 

serviceaktörer och demokratiaktörer utan det långsiktiga samhällsuppdraget. Då 

hänger ju det här väldigt tydligt ihop. 

För ofta så är det så att du behöver ha en ledning som står bakom det här, det räcker 

inte med att ledningen säger att det är jättekul att ni driver de här projekten. De måste 

ställa frågor, de måste vara aktiva. Det är en sak att hitta verktyget och systematiken. 

Sen handlar det här väldigt mycket om organisationskultur också, att man får med sig 

människor på resan. Så det är flera olika delar som hänger ihop här. 

Anders: När man då ska bygga, så att säga nyproduktion och bygga hus, så finns det ju 

olika krav på hur man ska göra ur ett hållbarhetsperspektiv och Agenda 2030-tankar 

och allt sånt. Det kan ju vara väldigt höga krav i ett upphandlingsunderlag, och sen 

kanske inte alltid man följs upp på dem i själva den fortsatta processen när olika 

aktörer ska jämföras för att få ett uppdrag. Hur ser du på det som representerar ett 

allmännyttigt bolag i det här sammanhanget? Stöter man på det något vis eller känns 

det frustrerande om ni levererar högre krav för att få ner talen än vad man följs upp 

på? 

Lisa: Just i Stockholm följs vi upp väldigt mycket på det som vi bygger, vi har ju ett 

egenintresse som allmännyttigt bolag att bygga så bra som möjligt, för att vi ska ju 

behålla de här fastigheterna långsiktigt och får ju ta konsekvenserna om vi inte gör ett 

bra arbete. Så vi har ett väldigt högt egenintresse i att bygga hållbart och att göra rätt 

från början. Sen är det så att alla som bygger i Stockholm blir uppföljda på det som 
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byggs och det tror jag man är väl medveten om. Så det präglar, skulle jag säga, 

marknaden väldigt mycket just i Stockholm. Men ett medskick är ju att uppföljningen 

är A och O för att det ska bli bra. För vi kan inte bara ställa krav och sen inte göra 

uppföljning på att resultatet blir bra.  

Helena: Och jag tänker också att det här arbetet vi gör i “Hållbarhet blir standard”, 

med att titta på olika pilotprojekt, det kan ju också spela in i just det här med vilka 

krav vi kommer att ställa. Det kanske kommer förändras om vi kommer fram till att 

det här är en bra lösning som  vi borde göra i hela Stockholms stad. Då är ju det ett 

sätt att få det att hända i hela staden. Men då förstås också viktigt att vi följer upp att 

det blir så. Så det kan vara en av de här åtgärderna som finns i den här 

uppskalningsplanen.  

Anders: När man tänker på hållbarhetsplaner i stort så finns det ju också väldigt 

mycket intresse och säkert rätt mycket kunskap hos våra medborgare. Hyresgäster 

eller andra aktörer i samhället. Hur fångar ni upp det och tar tillvara den 

vardagskunskap som finns och det som de skulle kunna bidra med, som kanske har 

väldigt kreativa tankar och ideer kring hur man skulle kunna göra för att ha en ännu 

mer hållbar utveckling? 

Lisa: Det här verktyget som vi tagit fram, vi tog ju fram en första version först som vi 

testade med det här med solceller. Nu har vi en ny version som vi ska testa igen och 

en av de lösningarna vi ska testa är Järvadialogen, som Svenska bostäder har utvecklat 

med sina boende i Järva inför renovering. Där har de en väldigt bra process där de 

bjuder in alla boende som bor i de huset för att höra vad man behöver göra i den här 

fastigheten, utifrån de hyresgästernas synvinkel.  

Sen har man en liten grupp av hyresgäster som jobbar tillsammans med arkitekten och 

Svenska bostäder för att ta fram ett förslag, där också hyreshöjningen ingår i den 

diskussionen. Sen har man ett avslutande möte där alla bjuds in igen för att rösta - ska 

vi köra på det här eller behöver vi göra om? Om det röstas ner får man gå tillbaka och 

se vad som behöver förändras. Så där är ju den processen med boende för att få deras 

förslag, det är ju de som är experter på deras fastighet, det är ju de som bor där. Så att 

det är ju inte bara lösningar som solceller, det kan ju också vara en arbetsprocess, en 

dialogprocess, som vi skulle vilja skala upp. Så även Familjebostäder och 

Stockholmshem skulle kunna använda det, och privata fastighetsägare om de skulle 

vilja renovera.   

Anders: Ni pratar om standard och standardisering här. Det sätt som ni jobbar på 

utifrån att använda den här modellen och verktyget, ser det likadant ut i de tre städer 

som är med i det här projektet eller utvecklar man det på olika sätt? 

Lisa: Ja alltså, i namnet standard kan en del kanske tänka att det är en iso-standard vi 

ska ta fram och det är det inte. Det är snarare det här att det ska hända i hela staden. 
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Men hur det händer, det beror ju på plats och olika förutsättningar. Så även om det är 

en bra lösning som tagits fram är det snarare arbetssättet, hur man kom fram till den 

lösningen som man kanske kommer att återanvända någon annanstans.  

Sen är det jättestor skillnad på Stockholm, Göteborg och Malmö också, så att den här 

processen som jag pratade om som vi har utvecklat i Stockholm kommer inte vara 

samma process i Malmö och Göteborg, utan de tittar i sin organisation - hur skulle det 

kunna passa för oss att arbeta med det här verktyget? Malmö pratade om igår om att 

de har en organisation där Malmö stad jobbar tillsammans med Akademin, och att det 

kanske är den gruppen de kommer använda för att använda verktyget och 

beslutsunderlaget.  

Anders: Christine, hur ser du på möjligheterna och potentialen för även mindre 

kommuner - Stockholm, Göteborg och Malmö är ju våra största kommuner i landet, 

och sen har vi mediankommunen på 16 000-17 000 invånare. Funkar det även i en 

liten organisation? 

Christine: Ja, men det tycker jag. Jag tror att det i alla sammanhang, oavsett vilka vi 

frågor vi pratar om, är bra att det finns kommuner som kan gå före och som kan testa 

och utveckla för de mindre kommunerna har inte alltid resurserna. Det är ju ofta så att 

de knackar på hos oss och säger att “Har ni inte ett verktyg? Har ni inte en metod vi 

kan använda?” Sen är det ju precis som du säger, Lisa, att man behöver göra sina 

anpassningar ibland.  

Det är kanske så att man behöver skala ner det här verktyget lite så att vi kanske ska 

använda just den här delen, men jag ser bara en fördel med att det utvecklas ett 

verktyg som fler kan testa och se: “Hur funkar det hos oss?”. Sen gäller det också som 

du sa, Lisa, det här att våra organisationer ser olika ut bara om man tittar på de tre 

största städerna som man skulle kunna tänka sig att “Här funkar det likadant.” Men 

vårt sätt att styra ser olika ut, vilket gör att man måste ta verktyg och titta på “Hur det 

ser ut hos oss och var är det vi behöver göra våra justeringar?” 

Anders: Och för er som lyssnar kan vi väl bara nämna då att det finns ett avsnitt i den 

här serien som tar också upp verktyget på ett djupare plan. Om ni vill lyssna på det så 

har vi ett avsnitt specifikt för det. Lisa, du var inne också på det är med hur man får de 

här synergieffekterna i många förvaltningar och verksamheter. Stockholm är ju 

naturligtvis väldigt stort - man pratar om stuprör eller silos. Hur gör ni för att hitta de 

här överbryggningsmöjligheterna och lärandet mellan olika verksamheter? 

Lisa: Ja, men det är väl det som vi har sett saknas en del, så vi tror faktiskt med den 

här processen vi håller på att arbeta fram där vi har exploateringskontoret, 

stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret och miljöförvaltningen i både en arbetsgrupp 

och en chefsgrupp som jobbar med forsknings- och innovationsfrågor, att det arbetet 

eller processen kommer hjälpa oss få en bättre samsyn och bättre överförande av 
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lärandet vi gör i olika projekt. Så att det inte blir så som det ibland kan uppfattas att 

miljöförvaltningen gör en massa pilotprojekt som vi sen ska trycka på de andra 

förvaltningarna. Så vill vi inte ha det, utan vi vill ha med oss dem från början.  

Det är ju också en väldigt viktig framgångsfaktor som vi kommit fram till och som 

finns med i den här vägledningen som är kopplad till det här verktyget - att ha med sig 

dem som är målgruppen redan i början av ett pilotprojekt. Man måste börja tänka 

uppskalning redan när man börjar pilotprojektet så att man har med sig dem som sen 

kommer implementera det och jobba med det i större skala så att de kan vara med och 

ge input, så att det inte blir en lösning som inte fungerar sen. 

Anders: Vad har varit de största “aha-upplevelserna” för dig, Helena, som jobbar i ett 

kommunalt bolag kring de här frågorna? Är det något särskilt så där liksom, “Aha, 

varför har vi inte gjort det där förut?”, eller något sådant? 

Helena: Ja - det som jag tycker har varit intressant - det är ju att i själva pilotprojekten 

så har vi ju haft kanske väldigt mycket ögon på att det är tekniken som är utmaningen 

för oss att lösa, och det är ju den vi har haft minst problem med. Det har varit andra 

faktorer som påverkat mycket, mycket mer som vi kanske inte ens har tänkt på. Jag 

tror att ett sånt här synsätt, att tänka på uppskalningen i samband med pilotprojektet, 

är bra för då får man lite hjälp med vilka andra delar som kommer kunna påverka.  

För att syftet med ett pilotprojekt är ju inte att göra pilotprojektet i sig, utan det är att 

vi ska kunna göra det storskaligt, för det är ju då vi får den här kopplingen till våra 

strategiska mål. Så att tänka storskaligt i det småskaliga är ju väldigt svårt, och där 

tror jag att ett sånt här verktyg kan hjälpa till att göra det lite när vi sen ska växla upp 

och göra det här större.  

Lisa: Där är det ju väldigt viktigt att man redan i början i pilotprojektet tänker: “Vad 

har vi för strategiska mål som vi ska nå?” så att det man utvecklar bidrar till det och 

sen när man skalar upp så kan man bidra till högre grad. 

Anders: Vad kan kommunen lära sig av ett bolag när det gäller uppskalningsdelen? Är 

de bättre på det än kommunen? 

Lisa: Jag tror att bolag och privata företag är mycket bättre på det, som jag har förstått 

nu heter effekthemtagning, så det ska vi börja använda också. Att man verkligen tar 

med sig effekten från pilotprojektet och använder det i hela organisationen. Så jag tror 

vi kan lära mycket av både privata företag och bolagen vad gäller det.  

Christine: Det är lite roligt att du säger det för jag satt och tänkte just på en sån här 

bild som du och jag, Anders, brukar prata om ibland. Just med effekter, alltså det som 

ligger efter projektet, det är oftast där den stora nyttan finns, och det är den vi inte 

hämtar hem. Så jag tror att, och du var lite inne på hur man sprider det här, jag tror 
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också att bara visa på de här exemplen: “Vad är det vi har hittat?”, att prata med andra 

och börja i organisationen säga att: “Det är är nyttan och effekten vi har hämtat hem 

här.” - “Okej”, säger någon annan, “Det är klart att då måste vi också prova”. Så att 

visa på de goda exemplen är en enkel men ganska smart resa att göra. 

Lisa: Och det blir ju resurseffektivt då också. Man slösar ju resurser om man gör 

pilotprojekt, kommer fram till en massa bra resultat och så använder man det inte 

något vidare. 

Anders: För det är ju det som är nyckeln i allt projektarbete; att projektägaren kan ju 

inte vara ansvarig för den förändring som ska ske i verksamheten. Det måste ju vara 

de äger verksamheten som är ansvariga. Projektägaren kan ju leverera ett resultat från 

tester och försök men sen är det ju de verksamhetsansvariga som måste göra 

effekthemtagningen, så att säga.  

Lisa: Ja, precis. Det här verktyget kan man ju se som en brygga mellan piloten och att 

testa massa saker, till förvaltningen. Så att man bryggar över det och skickar över det 

till förvaltningsskedet, helt enkelt. Och jag tänker också att när man driver projekt, så 

är det ofta om det är externfinansierat, så finns det ju krav på att man utvärderar och så 

där. Så min uppfattning är att utvärdering oftast görs.  

Men nu tror jag att i de här intervjuerna så har man kommit fram till att det är många 

som inte gör en utvärdering heller. En utvärdering är ju jätteviktig och det skickar man 

ju in då till den externa finansiären. Men det är efter utvärderingen är gjord, det är då 

man kan se: “Jaha, men med den här utvärderingen - hur gör vi nu så att det blir 

verklighet?” Så, det är som du säger Christine, att det är efter pilotprojektet är 

avslutat, det är då man kan göra den här effekthemtagningen.  

Christine: Mm. Och där tror jag också att det är en viktig del i hur man gör 

utvärderingen. För ibland jag också så fokuserad på själva projektet, på budgeten och 

tiden. Att liksom våga att kanske ibland ta steget och titta på: “Vad händer i 

verksamheten?”. Det är det som är det intressanta. Det som är tråkigt idag, det finns 

nån sån där generell siffra på att av alla projekt som genomförs i både offentlig och 

privat regi, så säger man att 70 % når aldrig målen. Tänk vilken potential vi har där, 

med resurser som vi verkligen skulle kunna använda till att hitta nya hållbara 

lösningar. 

Anders: Om man nu blir intresserad av det här och vill veta mer, finns det nånstans 

man kan läsa och ta till sig mer information om det här arbetet? 

Lisa: Vi har en hemsida som IVL håller i, så om man går in på ivl.se och söker på 

“Hållbarhet blir standard” så kan man få mer information där.  
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Anders: Och hur länge jobbar ni i det här, så att säga, projektarbetet som är finansierat 

av Vinnova? 

Lisa: Ja, vi avslutar i september 2023 så vi kommer ha en avslutningskonferens där i 

augusti. Jag tror vi bestämde 24 augusti, faktiskt.  

Christine: Det låter bekant, det datumet.  

Anders: Så ni kommer fortsätta och det kommer då sannolikt komma fram ännu mer 

erfarenheter under det här sista året, så att säga? 

Lisa: Absolut. Och sen, är det någon som är intresserad av att testa verktyget så är det 

bara att höra av sig. För det är inga hemligheter. Vi kan skicka över det i nuvarande 

form. Det är inte säkert det blir det slutliga formen, men vi känner att det tog ett 

väldigt långt steg framåt i vår uppdatering efter den första testen. Det har blivit 

mycket enklare att använda. Tidigare var det väldigt många flikar i Excelbladet och 

många frågor som var dubblerade. Nu är det ett Excelblad och själva verktyget är 

generiska frågor som gör att man själv tänker efter, och beroende på vad det är för 

lösning så blir det olika svar. 

Anders: Jag måste bara återknyta till dig, Helena, som då representerar allmännyttan i 

det här sammanhanget. Det finns ju fler allmännyttiga bolag - samarbetar ni kring de 

här frågorna med dem på något vis? Jag tänker, krokar arm och ser att här skulle man i 

alla fall kunna lära väldigt mycket av varandra. 

Helena: Ja, absolut. Vi kan väl säga att inom Stockholms stad så jobbar vi ju i princip 

nästan samtliga projekt på något sätt tillsammans. Så det gör vi, absolut. Sen är det ju i 

samband med de här intresseorganisationerna vi tillhör, som Sveriges allmännytta, där 

når vi ju ut i resten av Sverige också. Så att det här sprids. Det som vi gör och arbetar 

med, det sprider vi så gott vi kan. Jag tror ju att det här verktyget kommer kunna 

hjälpa oss bli ännu bättre på det. Och jag tänker även att när vi gör våra pilotprojekt att 

vi även tar med oss att referensgruppen kanske inte bara ska vara ska vara en 

referensgrupp inom bolaget, utan vi ska ha referensgrupper som är kopplade till 

externa parter som vi ser kommer kunna påverka projektets resultat eller 

uppskalningsmöjlighet. Det är nånting som jag har tänkt att jag ska kunna ta med mig.  

Anders: Avslutningsvis, om man tänker sig något eller några år framåt - var hoppas ni 

vara då i det här arbetet? 

Lisa: Jag hoppas att vi då har fått en bra process där vi använder verktyget. Att när vi 

genomför pilotprojekt att det är självklart att man avslutar med att också gå igenom 

verktyget, göra ett beslutsunderlag som gör beslut om planerna för uppskalning. Eller, 

besluta om att “Det här var inget bra, vi ska inte skala upp det”. Och också att när vi 

utformar pilotprojekt, precis som Helena sa, att man ser till att ha med sig dem som 
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kan påverka uppskalningen och dem som kommer att jobba med att genomföra de 

lösningar som pilotprojekten tar fram. 

Helena: Det är precis det jag tänker också. Och jag tror att när jag tittar tillbaka på de 

pilotprojekt vi har arbetat med - det är ju allt från energilager och det är solceller, 

bland annat - där tror jag att den uppskalningsmöjligheten den ligger ju i att vi har 

med flera aktörer som faktiskt kommer både kunna förbättra pilotprojektet och göra 

det möjligt att sprida resultatet när projektet är klart. För att idag stannar det i samband 

med att pilotprojektet slutredovisas. Då stannar det där.  

Lisa: Ja, jag har också förstått att både Viable Cities och Vinnova som varit med och 

finansierat det här, de är lite intresserade av att själva använda verktyget. Så att när de 

ger ut bidrag skulle det här verktyget kunna vara något de ber dem som får bidraget att 

genomföra; att använda.  

Anders: Christine, vad ser du framför dig? 

Christine: Vi hoppas väl att fler kommuner testar det. Det tror jag. För jag tror, om 

man tittar på utmaningarna som kommuner och regioner står inför så måste vi vara 

jättenoga med de resurser vi har, vi måste använda de så effektivt som möjligt. Då 

behöver vi också bra beslutsunderlag ibland. För det är ju också en sak vi ibland får 

höra: “Hur kan vi få bättre beslutsunderlag?”. Att verkligen kunna göra bra 

prioriteringar, kanske inte bara ha ett perspektiv utan kunna öppna upp och se fler 

perspektiv.  

Så jag hoppas verkligen att det är kommuner som vågar testa det här, hoppa på och 

testa. Man kan gå ihop några kommuner och säga: “Vi skulle kunna testa det här ihop 

och hjälpa varandra”. Så jag tror att det finns många möjligheter. Naturligtvis 

spännande att Vinnova och Viable Cities säger att de är intresserade också, för det 

kommer också göra att andra kommuner kommer stöta på det när de söker bidrag.  

Anders: Och de får bli de avslutande orden för det här avsnittet av Demokratiresan. 

Jag riktar ett varmt tack till er som deltagit: Lisa Enarsson från Stockholms stad… 

Lisa: Det var roligt att vara med! 

Anders: …och Helena Ulfsparre från Familjebostäder… 

Helena: Tack så mycket! 

Anders: …och Christine Feuk från Sveriges Kommuner och Regioner… 

Christine: Tack så mycket, Anders! 
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Anders: Och jag som har lett samtalet idag heter Anders Nordh. På återhörande i nya 

avsnitt av Demokratiresan! 

— 

Demokratiresan. 

En podcast från Sveriges Kommuner och Regioner.  

 

 


