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Textversion poddavsnitt #81 Ett verktyg för att lyckas skala 

upp hållbara lösningar vid stadsutveckling 

En podcast från Sveriges Kommuner och Regioner. 

 

“För uppskalning är inget som sker av sig självt bara för att det är en bra idé.” 

 

Det här är Demokratiresan. 

 

Välkommen till Demokratiresan. 

 

Du lyssnar nu till ett i en serie av fyra avsnitt på temat "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 kunna skala upp och standardisera 

hållbara innovativa lösningar för byggnader, transporter och utemiljö. Att ta fram 

faktorer 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 Nordh: I det här avsnittet ska vi prata om ett verktyg för att lyckas skala upp 

hållbara lösningar vid stadsutveckling. Jag har med mig flera personer som kan 

väldigt mycket om det här. Jag tänkte jag börjar med den person som sitter alldeles 

bredvid mig.  Det är Jonas Sondal som är projektledare på IVL. Välkommen, Jonas! 

 

Jonas: Tack så mycket!  
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Anders: Sedan har vi ett antal deltagare som vi har med oss på distans. Och vi börjar 

nere i söder där vi har Per-Arne Nilsson, som är senior strateg inom miljöområdet i 

Malmö stad. Är du med oss, Per-Arne?  

 

Per-Arne: Jajamänsan, det är jag. 

 

Anders: Och flyttar vi oss lite västerut så kommer vi till Göteborg, och där har vi 

Petter Kjellgren, som är miljösamordnare på Miljöförvaltningen i Göteborgs stad. Är 

du med oss också, Petter? 

 

Petter: Jajamänsan, jag hör dig bra. 

 

Anders: Och så har vi med oss också från Stockholm, Stina Stenquist, miljöstrateg på 

Trafikkontoret Stab här i Stockholm. Välkommen, Stina! 

 

Stina: Tack så mycket!  

 

Anders: Vi ska ju ägna den här stunden åt att prata om det här verktyget som ni har 

jobbat med att ta fram under det här projektet. Det handlar väldigt mycket om att skala 

upp hållbara lösningar. Jag tänkte börja med att vända mig till dig, Jonas. Det här med 

att skala upp hållbara lösningar - kan du sätta lite mer ord på det, så att vi som inte 

varit med i projektet förstår lite grann vad ni har pysslat med? 

 

Jonas: Absolut! Många städer i Sverige, varav Malmö, Göteborg, Stockholm, som är 

med här i dag och som är med i vårt projekt, när de arbetar med hållbar 

stadsutveckling, så testar de nya lösningar. Man behöver hitta nya lösningar på hur vi 

renar dagvattnet, hur vi arbetar med medborgardialoger,  hur vi arbetar med 

parkeringsfrågor, allt möjligt. Med syftet i slutändan att nå en hållbar utveckling, en 

hållbar stadsutveckling.  

 

Det många kommuner upplever är att man tar fram och testar många lösningar, och 

kommer fram till många idéer hur man kan göra. Men det är svårt sedan att komma till 

en uppskalning och se till att de här idéerna sprids. Dels från projekt till projekt inom 

den egna kommunen eller staden, men också att man kanske inte riktigt är bra på att 

snappa upp saker från andra städer och kommuner, både inom Sverige men också från 
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andra länder som har bra idéer och bra lösningar på hur vi kan arbeta med de här 

frågorna. 

 

Anders: Ska vi lyssna lite med våra kamrater runtom i landet vad de har gjort, och hur 

de har använt det här. Om vi ska börja i Göteborg, hos Petter. Vad har ni gjort just 

kring uppskalning hos er? 

 

Petter: Det finns ju många exempel på uppskalningar som man har gjort och såna som 

har fastnat. Men om vi konkretiserar med verktyget, så har det varit en ganska lång 

process, där vi har liksom värkt fram det här slutgiltiga verktyget som vi har nu. Det 

som vi egentligen har testat på innan är ju projekt som har genomförts, som vi sedan 

har testat verktyget på för att se om de hade haft nytta av det här i sitt 

förlängningsarbete på det projektet. Och det har ju varit en del av processen till att ta 

fram verktyget. Men där har vi fått med oss väldigt mycket, tycker jag. Och många bra 

synpunkter från alla tre kommuner, som har varit med.  

 

Anders: Hur har det gått hos er, Stina? Om du vill lägga till nånting från ert arbete? 

 

Stina: Vi har ju på trafikkontoret testat det här verktyget i några olika pilotprojekt, 

eller forskningsinnovationsprojekt. Det som jag har varit mest inne i är när vi har 

testat eldrivna sopningsmaskiner, och så har vi använt verktyget för att se hur vi ska 

kunna skala upp det. För vi har genomfört test och sett att det funkar väl. Men därifrån 

till att det kan etableras i hela staden är en lång process. Där har vi absolut haft stor 

användning av verktyget. En av de viktigaste lärdomarna som frågorna också gav 

ledning till, är att vi borde kunna involvera större delen av staden än bara 

trafikkontoret. Det finns ju fler som sopar än bara vi, som idrottsförvaltningen och 

kanske hamnen. Så vi har skapat en grupp med andra i staden för att lära oss 

tillsammans. Så slipper alla börja om från början. Jag tycker att det hjälper oss väldigt 

mycket framåt. Det är tufft att skala upp, det ska man inte underskatta. 

 

Anders: Hur har det gått i Malmö då, Per-Arne? 

 

Per-Arne: Jo, vi är ju också en del av den här processen, och har under en lång tid haft 

olika typer av utvecklingsområden, där vi kanske har gått lite längre än man normalt 

gör i stadsutvecklingsprocesserna. Det började väl egentligen med Bo 01 för drygt 

tjugo år sedan. Och sedan har vi fortsatt med andra områden. Just i det här projektet 

har vi fokuserat på ett av våra nuvarande test eller utvecklingsområden som heter Sege 

Park, där vi har testat det här verktyget, bland annat i ett parkeringshus i trä, där vi 
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testar lite olika innovativa lösningar. Kontentan av det blev väl att det behövs ett 

verktyg. Det kanske var lite för svåranvänt i de första testen, så då har IVL bearbetat 

och gjort det lite enklare att använda. Så nu ska vi testa det igen på ett annat case. Så 

vi arbetar framåt tillsammans i det här, för att försöka hitta hem i hur vi kan göra det 

på bästa sätt. 

 

Anders: Nu blir ju jag och säkert många av dem som lyssnar också mer nyfikna på lite 

mer konkret vad det här verktyget består av. Är det något som du kan hjälpa oss med 

att reda ut, Jonas? 

 

Jonas: Jo, men vi såg ju ganska tidigt, som vi var inne på, att kommunerna behöver 

nånting. Man vill ha nåt konkret att hålla sig i och stöd, när man arbetar med 

uppskalning. För man upplever att det här är svårt. Det vi har landat i är dels en 

vägledning som ger rekommendationer för egentligen hela processen, från att man 

initierar en idé och kör nåt litet test av till exempel såna här elsophämtningsbilar, till 

att man ska implementera det här i hur man ska göra den typen av upphandlingar i alla 

situationer. Det där är en hel process som man behöver vägledning i att jobba med, 

hur man ska tänka uppskalning redan från början.  

Sedan kommer det in konkreta verktyg som punkter också i den här processen. De här 

verktygen och vägledningen, vad de gör tillsammans, det är egentligen tre 

huvudsyften kan man säga. Dels är det att definiera vad vi menar med uppskalning i 

just det här sammanhanget. För det kan vara ganska olika saker, om det handlar om en 

väldigt teknisk lösning som man kan implementera samma lösning i i vilket 

sammanhang som helst. Eller hur vi ska välja vilken metod av medborgardialog vi ska 

ha, eller om det handlar om hur vi ska ställa krav i upphandlingar eller hur vi skriver 

markanvisningsavtal... Vad uppskalning betyder för de här olika typerna av hållbara 

lösningar, är väldigt olika. Så där behöver man verkligen definiera tydligt vad man 

menar, så att alla som är med och är involverade menar samma sak. Oftast tror vi att 

vi pratar om samma sak, men menar olika saker. 

  

Den andra punkten är att ge stöd i hur man ska samla information och utvärdera de här 

hållbara lösningarna, så att vi samlar rätt typ av information, och att man då tidigt i 

processen tar höjd för den information som man behöver ta reda på. Så att de här 

testerna man gör tar in information om kostnader och även kanske på samhällsnivå 

vad det blir för nyttor kring den här lösningen. Så att de som ska ta beslut om det här 

är nånting som staden ska jobba med, har rätt beslutsunderlag för att ta det beslutet.  

 

Och sedan det sista syftet  är att stödja att jobba aktivt med uppskalning. För 

uppskalning är inget som sker av sig självt bara för att det är en bra idé. Det är 
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uppenbarligen därför det är så svårt. Så då behöver man jobba, likt man jobbar ofta 

med hållbarhetsfrågor, med att få beslut på plats, "Är det här nånting som vi ska 

göra?" Och se till att det tillsätts resurser, och att någon har utpekat ansvar och 

tillräckligt med resurser för att arbeta med det. Så det är liksom alla de tre delarna som 

det här ska ge stöd till helt enkelt.  

 

Anders: Är det då byggt så att det är frågor som leder en framåt i processen, eller? 

 

Jonas: Ja, det är dels i den här vägledningen en beskrivande text och 

rekommendationer i punktform och lite schematiska bilder över hur en process kan se 

ut. Och sedan kan de här verktygen vara lite olika. Vi kan ha en matris till exempel 

som är ett slags stöd för en diskussionsövning för att prata om de här typerna av 

hållbara lösningar. Men också, som du är inne på, ett frågebatteri som man kan ställa 

sig själv för att se om det här är... "Har vi koll på allt vi behöver ha koll på?" - olika 

delar av processen. Det är också egentligen ett stöd för samverkan. För samverkan 

överlag och att involvera, som Stina var inne på, olika förvaltningar i en kommun som 

är en nyckel här. Då kan det här vara ett stöd att samlas kring för att skapa 

förutsättningar för en sån samverkan. 

 

Anders: Om man kopplar tillbaka till dig, Stina, som hade ett konkret exempel... Om 

vi håller fast vid de här elsopbilarna.  Hur har du konkret använt det här arbetet som 

ett stöd i det arbetet med att göra en uppskalning, och att få fler förvaltningar och 

enheter att testa och prova elsopbilar?  

 

Stina: Vi är mitt inne i den processen nu. Och det vi har testat, det är då en eldriven 

sopningsmaskin - alltså en sån som sopar våra gator. Och det gör vi då på väldigt 

många ställen i hela stan. Men inte bara vi, utan då skulle också fler kunna använda 

dem. Men det handlar ju precis om... Dels ska det... Att få ett test att fungera kan vara 

svårt det också, för det finns inte så många såna på marknaden.  Men att få hela 

laddinfrastrukturen för de här arbetsmaskinerna att fungera, och vi vill ju helst att alla 

arbetsmaskiner ska vara eldrivna så småningom. I alla fall i innerstan har vi som mål 

nu att 2030 så ska innerstan vara utsläppsfri. Och det innebär ju att vi ska ha eldrivet.  

Det handlar både om att få till laddinfrastrukturen och att få till upphandlingskraven 

och att få titta på vad tillverkarna har. Och vad har de som vi brukar handla upp av? 

Den typiska organisationen som vi handlar upp av, vad har de? Det är så många delar i 

det här.  Och hur kan vi ställa...? Vi tittar också på om vi kan ha flexibilitet i 

upphandlingen, så att vi kan höja kanske andelen eldrivet till exempel på sikt. Och det 

tycker jag verktyget fångar, den här komplexiteten.  
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En sak som är viktigt i verktyget som vi inför nästa test i uppskalningen... Nu har vi 

testat det en gång, nu behöver vi testa också i vinterväglag, att de här 

arbetsmaskinerna funkar i vinterfunktion. Man behöver ju skala testet på det sättet.  

Det blir många test innan vi har det i hela stan och vet att det fungerar. Så det tycker 

jag att det här verktyget fångar, den här komplexiteten i det. Sedan är det i omgång två 

av verktyget, då kommer vi säkert trimma det ännu mer, ju mer vi kan testa och se. Så 

att det får utvecklas även framåt, tänker jag.  

 

Anders: En stor sån utmaning i ett sånt arbete, Per-Arne, det är ju att samverka, som 

många lyft. Att lyfta sig upp ur förvaltningarnas stuprör eller silos, eller vad vi kan 

säga, att hitta de här nyttoeffekterna... Hur jobbar ni med det i Malmö? 

 

Per-Arne: Man kan väl säga så här, ungefär som Jonas sa, att det här verktyget är ju ett 

verktyg i en - egentligen borde man kanske prata om en verktygslåda för 

stadsutvecklingsprocesser, där man då försöker hitta nya lösningar. Det är ju rätt så 

komplexa processer. Där krävs samverkan mellan olika förvaltningar, och absolut att 

man har större samverkan, men det är ju också samverkan med andra typer av aktörer. 

Som i det här projektet också, att ta vara på forskares erfarenheter och kunskaper för 

att använda deras valideringar till fortsatt utveckling. Och där tror jag att det behövs 

göras mycket, och det här är väl ett bidrag till den här lite större processen.  

 

Sedan kan man väl också tillägga, tycker jag, att när man gör nya saker, så lär man sig 

mycket. Man gör misstag eller det händer saker som man ska ta med sig om och när 

man försöker göra det nästa gång. Det är viktigt kanske att inte döma ut projekt bara 

för att det har varit svårigheter på vägen. För det ligger ju lite i sakens natur att man 

måste vara uthållig och lära sig att göra det bättre nästa gång.  Det är först då man 

egentligen kan få den här stora uppväxlingen så småningom. Att det blir standard, om 

man nu vill uttrycka det på det sättet. 

 

Anders: Petter, du nämnde att ni i Göteborg har tittat lite grann i backspegeln på 

genomförda projekt. Hur har det här hjälpt er att kunna bli bättre när ni ska satsa på 

nya saker? 

 

Petter: Det är väl grunden, som jag ser det, så långt vi har kommit nu är att vi har en 

väldigt bra systematik så som verktyget är uppbyggt. Så du fångar med dig många av 

de här, som Jonas beskrev här innan, den här komplexiteten som man får med sig. Om 

man kan få in det som en rutin i samband med att man startar upp nya projekt, så att 

man har det här i bakhuvudet och använder sig av verktyget och frågeställningarna 

under arbetets gång, så tror jag att man kommer ha mycket nytta av det här. 
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Men därtill, ungefär som Per-Arne sa, så är det här en del bland många andra delar. Så 

det som är utmaningen framåt är ju att integrera in det i processerna. Det är inte det att 

staden inte har strategier och uppföljningar och sånt där, utan det gäller ju att hitta var 

det här är riktigt skarpt.  

 

Som jag ser det, så rätt använt kan man ha mycket nytta av det. Men det gäller att göra 

det känt. Det gäller att sprida det, och det gäller att pröva det flera gånger. När vi väl 

är framme så tror jag att vi har nåt riktigt bra. Men vi är fortfarande på... Vi testar oss 

fram fortfarande. 

 

Jonas: Jag tror att ni är inne på nånting där. Det gäller att våga en hel del. Min 

upplevelse är att när man stöter på lite hinder i arbetet med uppskalningen, så räds 

man lite och känner "Det här kanske inte var en så bra idé". "Det här går emot, och vi 

behöver ändra den här lagen för att verkligen kunna göra det här på bästa sätt."  

 

Men jag tror att hela klimatkrisen innebär en så pass stor omställning av hur vi arbetar 

med stadsutvecklingen för att få den hållbar. Så om vi inte röjer några hinder för den 

här typen av hållbara lösningar, då är inte den hållbara lösningen tillräckligt radikal 

för den transformation som vi behöver göra. Jag tycker att man ska använda de här 

hållbara lösningarna som ett medel för att också ändra på systemet, som det nånstans 

är fel på. 

 

Stina: När vi hamnar i såna fall, för det hamnar vi i hela tiden, att vi helst vi göra om 

lagstiftningen, så tänker jag att vi måste ha två vägar. Vi kan ha en där vi försöker 

påverka och förändra lagstiftningen, men det tar ju alltid väldigt lång tid. Sedan 

behöver vi ha en annan väg där vi gör som nu: "Hur får vi ändå igenom det under 

gång?" Så att vi inte bara väntar på att det ändras. 

 

Jonas: Nej, verkligen! 

 

Anders: Det ni är inne på lite grann är också, hur får man ett sånt här 

förändringsarbete att gå från projekt till att bli en del av linjeorganisationen? För 

projekt, och det vi ju alla som varit med, projekt kommer och de ska inte leva för 

evigt. Och då kan ju de stå och falla med entusiastiska medarbetare eller 

förtroendevalda som driver en fråga och som sedan försvinner av olika skäl.  
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Hur ser ni på den utmaningen? Och kanske också, det handlar ju väldigt mycket om 

vilken kultur vi har i vår organisation. Det är sådant som det ofta tar mycket tid att 

åstadkomma förändringar kring. 

 

Jonas: Jag tror att det är viktigt att se vad som är en del av projekt och vad som ska 

hända sedan. Ett projekt ser man ju gärna att det är slut så fort man har genomfört ett 

test eller man har genomfört en etapp av ett stadsutvecklingsprojekt eller nånting. Men 

det gäller att ha personer som fortsätter jobba med frågorna, fast kanske som en del av 

nästa projekt eller som får en uppgift som en del av sitt arbete i linjen på nåt sätt, att ta 

vara på de här lärdomarna från projekten.  

 

Anders: Varsågod, Stina! 

 

Stina: För oss i alla fall... Nu använder vi den här hållbarhetsprestandametoden på 

redan gjorda test. Men vi vill också använda den för att se till att vi utför rätt rätt typ 

av pilotprojekt och utformar dem på rätt sätt. En viktig del är... Det är inte alltid så att 

vi utformar det på rätt sätt, men att det fyller ett tydligt behov i organisationen, och 

som också cheferna tycker är ett prioriterat behov. Då är det mycket lättare att få 

igenom det hela vägen, så att det inte bara blir en pilot som sedan stannar. 

 

Ibland får vi pilotprojekt som kommer... Nån har kommit på en bra idé internt inom 

organisationen, eller det kommer utifrån från nån forskare som frågar. Det kan också 

vara bra, men det behöver... De vi lägger mycket energi på behöver vara... Det finns 

tydliga behov och vi har fått ett mål av politiken som vi inte kommer klara med 

befintliga arbetsmetoder. Vi måste hitta på nya lösningar. Och då är det mycket lättare 

att få det här. Jag tycker att cheferna behöver involveras tidigt, och man behöver ha 

resurser och tankar om uppskalning tidigt. Och då kan det här vara ett verktyg redan i 

utformningen av det. 

 

Anders: Per-Arne? 

 

Per-Arne: Man brukar ju prata om factfulness, det här med att vara faktabaserad. Och 

tyvärr är det väl så att ibland i såna här komplexa processer som hållbar 

stadsutveckling, att det finns uppfattningar. En del har fått en uppfattning att det här 

var bra, men en annan har fått en uppfattning att en viss lösning var dålig. Det här är 

ju ett sätt att vara mer faktabaserad i sitt utvecklingsarbete. Egentligen är det ju lite 

som Jonas sa, att till exempel i  omställningen till ett klimatsmart samhälle, så 

kommer vi behöva jättemycket olika saker. Och det kommer vara en ständig 
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förbättringsprocess som behöver göras. Men det är viktigt att kunna skörda det under 

gång också, så att det blir bättre och bättre och bättre. Så att man också tar kål på 

myter om att man inte tar vara på erfarenheterna. Det här är väl ett sätt att göra det. 

 

Anders: Hur öppnar ni dörren mot era kommunmedborgare då, som kanske också 

sitter på väldigt bra idéer...? Och hur man kan utveckla en hållbar stad utifrån sina 

vardagskunskaper? Det finns ju väldigt många experter ute i vårt samhälle, som inte 

jobbar inom staden eller kommunen. Vad tänker du kring det, Jonas? 

 

Jonas: Det är helt klart en väldigt viktig del av det här. Och det är där vi måste arbeta 

med medborgardialog, och när vi pratar samverkan så är det inte bara samverkan 

mellan de olika förvaltningarna. Utan det kan vara samverkan med 

hyresgästföreningar och företagen också, fastighetsbolag och så. Det är en jätteviktig 

del av det här. 

 

Per-Arne: Byggbranschen brukar ju ibland bli beskylld för att vara lite konservativ 

och inte så innovativ. Men jag tycker ju inte riktigt det stämmer. Men däremot har 

man ju ibland lite olika koncept hur man utvecklar och bygger fastighet till exempel, 

som kan se lite olika ut. Så jag tror att i den relationen så kan ju det här vara ett 

jätteviktigt verktyg också, att kunna titta på olika saker och få lite mer fakta utifrån 

det.  

 

Anders: Är det nånting som har slagit er med häpnad eller gjort er positivt överraskade 

när ni har testat det här i era organisationer? Nåt som ni skulle vilja dela med er där? 

Petter? 

 

Petter: De som vi har testat, vi har ju testat bland annat på en ny innovativ förskola 

som man försökt göra väldigt klimatsmart. Man har försökt tänka på allt. Och vad de 

tyckte, var väldigt intressant, är att kopplingen mot stadens egna hållbarhetsmål eller 

klimatmål, att man har dem som en referens och stämmer av ditt projekt. "Stämmer 

det här överens?" För att om du kan få det så att det är tydligt kopplat till stadens 

övriga mål, så är det mycket lättare att få med sig förvaltningsledningar och politiker. 

"Ja men, det här stämmer ju. Det här ska vi köra."  

Då blir ju verktyget i sig en bra återkoppling, att man får med sig de värderingsdelarna 

som stämmer ihop med stadens hela arbete. Så det fick vi bra feedback på.  
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Stina: När vi har testat det, när vi tittar på arbetsmaskiner som är eldrivna, så fungerar 

de väldigt väl. När vi får dem på plats och får laddningen att funka. Vi har inte stött på 

några problem i hur de funkar. Det hade vi kanske trott att det skulle vara. Men sedan 

behöver utvärderingen kompletteras. Men själva testen fungerar väl. Och sen har vi 

haft test i tunnlar, och där tyckte de att det fungerar bättre. I och med att det är eldrivet 

så kan man prata under gång. Innan har man varit tvungen att stanna när de 

inspekterar saker, eller vill prata om nånting. De hör inte varandra.  

 

Anders: Nu har vi ett år kvar ungefär på projekttiden, om jag har förstått det hela rätt. 

Vad kommer ni jobba vidare med under resten av 2022 och 2023 innan det avslutas 

med en fortsatt utveckling?  

 

Jonas: Just nu håller kommunerna här under hösten 2022 på att testa de här verktygen 

och vägledningen på flera av de piloter och tester som de har i sina kommuner. I det 

arbetet så kommer det in också att nånstans anpassa det här till just den egna 

organisationen. Var nånstans ska det här in? När ska vi använda det här och så? Och 

det är ju lite av det vi varit inne på här också. Så de tankarna har ju redan börjat, men 

det där ska ju förfinas.  

 

Det vi tar fram inom projektet blir nåt slags generiska rekommendationer, men sedan 

handlar det om att implementera det här i den organisation man är i. Samtidigt 

parallellt med det, så håller vi också på med de vetenskapliga leveranserna i form av 

vetenskapliga artiklar. Vi ska också göra en leverans gentemot den akademiska 

världen och få en spridning via det helt enkelt.  

 

Anders: När man försöker sprida såna här satsningar och projekt, de som inte har varit 

med i ert arbete och som man hoppas ska börja använda de här, de funderar ofta och 

ställer frågan: "Hur mycket extra tid tar det där, då? Hur jobbigt är det? Hur många 

behöver vara med?" Har ni nåt att ge dem som en uppmuntran till att verkligen också 

hänga på och testa? 

 

Stina: Som vi har lagt upp arbetet, så är det i princip... Vi har ju tagit mål som vi ändå 

ska uppfylla och tester som politikerna har gett oss i uppdrag att göra. Så då har det 

inte tagit, vi har inte lagt nån extra tid på det. Då tar vi ordinarie personal som redan 

jobbar med de här sakerna. Det är väl i såna fall min tid, att jag har varit inne och 

stöttat i själva processen i verktyget.  
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Men vi har inte skapat någon extra mötesserie eller grupp eller på det sättet, utan 

tryckt in det i det vanliga arbetet och använt det. På det sättet, och så som vi jobbar, så 

blir det inte så mycket tid. Men det är inte så att uppskalningen blir klar, vi kan inte 

säga att den blir klar om ett halvår, utan den kommer ju pågå till 2030. Det är ett 

långsiktigt arbete.  

 

Anders: Har ni liknande erfarenheter i Göteborg och Malmö? 

 

Per-Arne: Det togs ju fram en första version som vi testade, och där vi kanske tyckte 

att den behövde utvecklas lite ytterligare. Det blev lite omständligt, tyckte vi, 

användbarheten. Och det är ju det som IVL har gjort. Nu har man gjort en version 2 av 

den här som vi inte har testat ännu, men som vi ska göra om nån vecka. Det gäller ju 

också att få ett verktyg som dels är bra, men som också är så enkelt som möjligt att 

använda för oss som ska bruka den i kommunerna. Det är väl den processen som 

pågår här. 

 

Sedan handlar det ju också om hur man samlar ihop det som man får ut av det här. Där 

har vi tyckt att det varit viktigt, och också haft krav på oss i Malmö från en del av våra 

stadsutvecklingsprocesser, att på nåt sätt hitta format och publicera det här. Vi har 

jobbat bland annat med att ta fram antologier där forskare har fått vara med och skriva 

saker. Där brukar man ha med praktiker och människor som har deltagit på olika sätt. 

Det är ju en sak som vi tycker är viktigt att man verkligen skördar olika delar i det, 

och använder det i sina fortsatta stadsutvecklingsprocesser i städerna. 

 

Petter: Jag håller med Per-Arne i huvudsak. Fast vi är också i det skedet nu att vi ska 

testa den här 2.0-versionen nu. Om det faller, så blir det ju en begränsad grupp som 

gör de här testerna. Att därifrån få in det, och göra det känt och att få in det i stadens 

olika processer och strategier, det är ju den stora utmaningen. Det är nånting som vi 

kommer försöka påbörja det kommande året och i slutdelen av processen, eller av 

projektet. 

 

Det är ju egentligen, fram till nu har det varit vår verkstad, och sedan ska det bli 

stadens verkstad. Och förhoppningsvis kan man göra det här tillgängligt i hela Sverige 

via SKR och så vidare. Så att fler kan ha nytta av dem. Då krävs det nog, tror jag, att 

många får kännedom om det, och att vi har goda exempel. De goda exemplen kan vi 

ju inte få innan vi har testat det. 
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Anders: Jonas, om vi skulle ta och runda av det här samtalet. Jag skulle vilja be dig 

berätta lite grann om... Var hittar man mer information nu när man har lyssnat på det 

här och kanske några av de andra avsnitten i den här temaserien, och blir intresserad 

att testa det här hemma i sin kommun? Eller i sitt kommunala bolag eller nån annan 

organisation...? Var får man veta mer? Och var finns det här verktyget nånstans?  

 

Jonas: Lättast är nog egentligen att googla "Hållbarhet blir standard" så ska det nog 

dyka upp rätt hemsida. Det är en del egentligen av IVL:s hemsida, där vi lägger upp 

information om det här projektet.  

 

Anders: Och verktyget, det är en sån version att nån annan kan komma och ta del av 

det, och testa det också? 

 

Jonas: Ja, precis! Som sagt, det är en generisk öppen metod, och sedan så får man lite 

grann omforma det och hitta rätt sammanhang i just sin organisation för det. Men det 

går absolut att använda i andra sammanhang. 

 

Anders: Då får vi hoppas att det här får spridning runtom i landet. Och så får vi se i 

slutet av 2023 vad som har hänt, om det har kommit ut på flera håll i andra kommuner 

och städer runtom. 

 

Ett stort tack till er som har medverkat i dagens samtal! Per-Arne Nilsson från Malmö 

stad. 

 

Per-Arne: Tack! 

 

Anders: Och Petter Kjellgren i Göteborg! 

 

Petter: Tack så mycket! 

 

Anders: Och Stina Stenquist på Stockholm stads trafikkontor! 

 

Stina: Ja, tack! 

 



 

   13 (13) 
 

    

    

 

Anders: Och också till dig Jonas Sondal som finns på Svenska miljöinstitutet. 

 

Jonas: Tack! 

 

Anders: Det här var ett avsnitt på temat "Hållbarhet blir standard", och jag som har lett 

samtalet i dag heter Anders Nordh. På återhörande i nya avsnitt av Demokratiresan. 

 

- - - 

 

Demokratiresan 

 

En podcast från Sveriges Kommuner och Regioner.  

 

 

 

 

 

 

 


