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Textversion poddavsnitt #79 Varför är det utmanande att få 

hållbarhet att bli standard 

En podcast från Sveriges kommuner och regioner.  

“Ja men, den här frågan - vad betyder uppskalning? Hur gör man? Varför sker det 

inte? Den är ju oerhört intressant. 

Det här är Demokratiresan. 

— 

Nils Munthe: Välkommen till Demokratiresan. Du lyssnar nu till ett, i en serie av fyra 

avsnitt, på temat: “Hållbarhet blir standard”.  

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 samt 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. 

I detta avsnitt kommer vi att prata om varför det är utmanande att få hållbarhet att bli 

standard. Jag som leder samtalet heter Nils Munthe och jag finns på SKR:s 

demokratisektion. Med mig för att prata om detta har jag Lisa Enarsson, du är 

projektledare på Stockholms stad. 

Lisa: Japp.  

Nils: Jag har också med mig Åsa Romson, senior expert och forskare på svenska 

miljöinstitutet IVL… 

Åsa: Ja. 
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Nils: …och jag har också med mig Katarina Luhr, miljö- och klimatborgarråd i 

Stockholms stad.  

Katarina: Jajjämen. 

Nils: Välkommen du också. Låt oss börja med dig, Lisa, som är projektledare för 

projektledare för projektet “Hållbarhet blir standard”. Vad är det här för typ av 

projekt? 

Lisa: Projektet är finansierat av både Viable Citys, som en förstudie, och sen Vinnova. 

Egentligen kan man tänka sig att med namnet “Hållbarhet blir standard” så kanske 

man tänker sig ISO-standard. Men det är inte riktigt det vi är ute efter utan det vi 

tänker oss är att vi vill bli bättre på att ta hand om goda resultat som kommer fram 

genom pilotprojekt så att man använder det i hela staden, istället för att det ska bara 

utvecklas i specifika projekt eller stadsdelar. Det tycker vi känns viktigt. De som 

jobbar i projektet jobbar med stadsutveckling så vi har koncentrerat oss på innovativa 

lösningar - för byggnader, utemiljöer och mobilitet. De som deltar i projektet är 

städerna Stockholm, Malmö och Göteborg. Sedan så är det Fastighetsägarna 

Stockholm, IVL Svenska miljöinstitutet - där vi har Åsa med oss, sen är det KTH och 

Uppsala universitet och så Sveriges kommuner och regioner. Städerna och 

fastighetsägarna vi utgör kärnan och har erfarenhet med oss. Sen har vi då IVL och 

KTH som har intervjuat oss för att tillsammans med oss utveckla ett verktyg och en 

vägledning för hur vi ska bli bättre på att använda oss av resultatet. 

Nils: Vad har ni sett för utmaningar som gjorde att ni gick samman, kanske framför 

allt ni i städerna, för att börja jobba med det här projektet? 

Lisa: Ja precis, jag har egentligen initierat det här projektet för jag har jobbat i stora 

projekt som Hållbara Järva och Grow Smarter-projektet, som ju båda har jättebra 

resultat och vi har gjort jättebra utvärderingar och allting. Men ändå, när de är slut, så 

blir det inte så att det automatiskt händer överallt. Det är det, det känns som vi 

behöver en process och en struktur för att det ska hända. Som det är nu så är det mer 

att det är slump eller tack vare en engagerad person som gör att man använder sig av 

hållbara lösningar som kommer fram i pilotprojekt i högre grad. 

Nils: Jag känner igen det från andra utvecklingsprojekt, att det är de där eldsjälarna 

som är viktiga för att det ska hända något. Alla kämpar lite för att kunna sprida… Men 

jag tänkte också på när du sa hållbarhet – vad lägger ni in i det begreppet i det här 

arbetet? Vilka dimensioner jobbar ni med främst? 

Lisa: Ja, egentligen är det alla hållbarhetsperspektiv. Så det är ekologisk, ekonomisk 

och social hållbarhet som vi tänker. Finansiärerna är ju väldigt inne på klimatfrågan så 

där har vi extra fokus.  
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Nils: Kan du säga något om vilka typer av innovationer som ni har sett och som 

kommit fram i de här olika projekten? 

Lisa: Det är högt och lågt, kan jag säga. Det kan både vara väldigt tekniska lösningar 

som att vi har tittat på en elsopningsmaskin till mer en metod. I Hållbara Järva tog vi 

fram en dialog som kallas för Järvadialogen, där Svenska Bostäder jobbar med dem 

som bor i fastigheten; hyresgästerna. Där de får vara med i processen tillsammans med 

Svenska Bostäder och arkitekten för att utveckla hur renoveringen ska gå till och ta 

fram ett förslag. Sen får alla hyresgäster vara med och rösta kring det förslaget. Det är 

ju en metod så det kan egentligen vara vad som helst. Själva verktyget som vi har 

utvecklat är väldigt generiskt, det är fler frågor man kan ställa sig då. Så är det svaren 

som blir olika beroende på vad det är för sorts lösning.  

Nils: Om jag vänder mig till dig då, Katarina. Du är miljö- och klimatborgarråd, alltså 

förtroendevald politiker. Varför är det angeläget ur din horisont eller från din position 

att arbeta med det här projektet? 

Katarina: Jag är ju då miljö- och klimatborgarråd och har väldigt många 

hållbarhetsfrågor på mitt bord – allt från att göra vattnet renare, att minska 

klimatutsläppen och till att klimatanpassa staden. De flesta av de här frågorna är 

ganska akuta – vi behöver göra saker nu, vi behöver göra ganska stora saker som 

också kostar mycket pengar. Där behöver vi ju titta på då: “Vad har vi för lyckade 

resultat i alla de här projekten som vi har i städerna?” Vi har ju hemskt mycket roliga, 

innovativa projekt. Alla är inte bra, men väldigt många bra resultat kommer ut ur dem 

här. Där gäller det att vi snabbt kan skala upp de saker som kommer ur projekten som 

faktiskt fungerar. Vi har inte råd att uppfinna hjulet om och om igen, vi har väldigt 

stora saker vi behöver göra ganska fort. Det är viktigt att vi lyckas plocka ut russinen 

ur kakan och sprider de goda exemplen. Inte bara i min stad utan stad när vi haft ett 

projekt utan att man sprider vidare att här har vi faktiskt ett sätt att spara pengar eller 

att involvera de boende på ett bättre sätt. Det finns hemskt många goda exempel. Jag 

håller helt med Lisa om att vissa saker som vi har visat går ganska snabbt att sprida 

över staden och alla gillar det, sen är det andra saker kommer bort. Så jag tycker det är 

det är ett jättespännande och faktiskt väldigt angeläget projekt att jobba vidare med.  

Nils: Åsa, Lisa nämnde tidigare ordet verktyg här. Ni har jobbat med att skapa ett 

sådant verktyg. Frågan är: vad betyder uppskalning, hur kan ett verktyg se ut och 

vilket stöd har ett verktyg i det arbetet? 

Åsa: Det som har varit roligt i det här projektet - eller är roligt - och som vi fortsätter 

fundera på i det här projektet ännu mer alla som jobbar i det här projektet och de som 

kommer i kontakt med det, inte minst tjänstepersonerna i städerna. Det har jag känt 

hela resan under projektet att vi har blivit mer så här: “Vad betyder uppskalning, hur 

gör man? Varför sker det inte?” Den är ju oerhört intressant och, som Katarina visar 

på, ganska akut; en ganska viktig del av det här. Någonstans har vi nog många trott, 
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som jobbar i klimat- och miljöarbetet och sett alla de här projekten under många år 

testats fram och också kommer fram till bra lösningar, att man tänker att bra lösningar 

automatiskt tas om hand. Men det här visar ju på att det inte görs, det betyder att det 

finns hinder för strukturer och uppskalning som vi måste arbeta med och som jag 

tycker att det varit jättespännande att prata med kommuntjänstepersoner och andra 

kring: “Hur gör ni och vad tror du från din position att man kan göra? Vilka frågor ska 

man ställa sig för de här goda exemplen?”  

Det kan både vara, som Katarina sa, mellan kommunerna, men också mycket inom 

kommuner. Särskilt de stora städerna har mycket stuprör inom förvaltningarna för att 

kunna vara effektiva men det pekar också på kommunikationen mellan 

förvaltningarna. På vilket sätt måste sätt måste resultatet från ett pilotprojekt 

transporteras och kommuniceras vidare för att det verkligen ska förstås på en annan 

förvaltning? Det kan ju vara från en miljöförvaltning kanske som ofta varit den här 

typen av idékläckare eller testare och fått tillgång till medel för att göra små piloter, 

det har liksom varit okej. Men sen när man liksom: “Jaha, det här ifrågasätter ju hur vi 

gör när vi ska bygga ut den här stadsdelen eller när vi ska göra det här större 

renoveringsprojektet”, det är en helt annan fråga som städerna måste börja dra i. Det 

har de också gjort i det här projektet och det tycker jag är väldigt spännande. Sen att 

göra det till ett verktyg som fungerar för fler kommuner, det är inte så lätt, men vi har 

försökt utifrån de intervjuerna som gjorts att få ihop en frågelista med olika steg för att 

komma vidare och faktiskt jobba i sin egen organisation för att klara av det här.  

Nils: Så det är ett antal områden eller svåra frågor man behöver prata om internt med 

parterna här? 

Åsa: Ja, precis. Både vad gäller att identifiera lösningen och sen att identifiera vad 

uppskalning betyder i det här fallet. Det är naturligtvis olika saker om man ska sprida 

lösningen i form av en ny elektrisk – istället för fossildriven – sopmaskin, jämfört med 

att jobba med en dialogprocess eller som Malmö nu vill testa att jobba med avatarer, 

alltså att man göra olika klimatscenarier utifrån vem som är medborgaren om tio-tjugo 

år och så där. Det är olika koncept. En del kanske ska skalas upp först i ett steg till, det 

vill säga att man prövar det i en större skala än man gjort tidigare. Andra kanske 

handlar om att man ska skriva om någon handbok på trafikkontoret för att få 

standardbesluten att bli annorlunda. Ett tredje kanske handlar om att samla städerna 

för att tydliggöra för lagstiftaren nationellt att se till att här måste vi få en 

regeländring, så det som idag är det klimat- och miljöbästa och också utvecklats som 

en bra effekt för medborgare och kommuner också ska bli det som premieras i 

lagstiftningshänseende. Så det är helt olika lösningar i vad som är uppskalning. 

Nils: Det kan vara väldigt olika då. Om jag frågar dig först, Lisa, och sen kanske dig, 

Katarina - när ni pratar om det och träffar de andra städerna, har ni liknande 

utmaningar inom det här området som dem? 
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Lisa: Ja, både hos oss i Stockholm och i Göteborg och Malmö. Den här strukturen 

finns inte riktigt. Även om vi nu tar fram ett bra verktyg - och det är också en 

vägledning som är kopplad till - så behöver man tänka på uppskalning redan när man 

startar ett pilotprojekt, vilket vi kanske inte riktigt har gjort förut. Så att man ser till att 

involvera de personerna som sen ska ta emot och implementera den lösningen som 

man tar fram. Så verktyget och vägledningen är jätteviktigt, men sen håller vi just nu 

på att titta på processen. Det kan vara väldigt olika i olika städer, vilken process man 

behöver för att använda sig av det här verktyget. I Stockholm har vi precis påbörjat ett 

arbete med ett process- och innovationsnätverk där vi bildat en arbetsgrupp och 

chefsgrupp för samverkan mellan de tekniska kontoren så att miljöförvaltningen, 

trafikkontoret, exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret finns med. Då får vi 

den här överbryggningen mellan förvaltningarna. Då tänker vi oss att den här 

arbetsgruppen ska kunna vara den som ser till att pilotprojekten verkligen funderar när 

man är klar: “Vad är det som vi behöver skala upp och hur ska vi göra det?”. Så att, 

verktyget kommer fungera som ett beslutsunderlag. Det här beslutsunderlaget kommer 

man att föra vidare till chefsgruppen som i sin tur då funderar: “Ja men, vad behöver 

vi göra på respektive förvaltning för att kunna skala upp det?”, så tar de med sig det 

till varje förvaltning. Så har vi tänkt i Stockholm. I Malmö har de inte en sån grupp, 

där har de tänkt arbeta tillsammans med Akademin som kanske kommer fungera som 

en sån grupp. Och i Göteborg har de en samverkan mellan byggbolagen som 

eventuellt blir deras del. Vi är i en process nu kring hur själva processen ser ut.  

Nils: När du träffar dina kommunalrådskollegor i andra kommuner, har ni samma bild 

av utmaningarna? 

Katarina: Vi har inte alltid samma bild men jag tror vi har liknande utmaningar. Jag 

tycker vi var inne på det lite i början, det här med att man ofta har drivande personer 

som lyckas genomföra vissa saker. Det innebär att de olika kommunerna har olika 

succéprojekt som de har lyckats göra, på grund av att de har haft olika personer som 

har varit drivande i just den frågan. Det tycker jag visar ganska tydligt att det är svårt 

att skala upp allt som är bra, utan det blir liksom en sak av det man tar fram som 

kommer fram, för att det råkar sitta någon just där. Där ser ju vi i Stockholm då, som 

är en väldigt stor organisation, att det kan ju vara så att Sisab som sköter 

skolfastigheter lyckas jättebra med en sån här åtgärd medan alla de andra som 

förvaltar fastigheter sitter och gör ingenting. För att de har en bra person som tycker 

att det där måste plockas upp och göras. Det behöver vi skala upp så att alla våra 

fastighetsbolag kanske vidtar samma energieffektiviserande åtgärder om det är så att 

man kan göra det. Där ser jag att Stockholm har en utmaning som en så enormt stor 

organisation, att det är lite svårare att alla ska vara med på tåget samtidigt. Men, 

liknande utmaningar har vi i alla kommuner.  

Nils: Ja, kanske ännu viktigare att ta vara på det som är bra då och sprida det inom de 

stora organisationerna. 
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Lisa: Jag tänker också att det inte behöver vara något man utvecklat själv i sin egen 

stad. Som det här projektet då, Grow Smarter, samarbetade vi ju med Barcelona och 

Köln. I Köln gjorde de ett fantastiskt arbete när det gäller mobilitetsstationer. Jag 

tänker att man också skulle kunna använda det här verktyget. Vi har testat just 

mobilitetsstationer som en utav de smarta, hållbara lösningar som man skulle kunna 

skala upp i Stockholm. Så man använder någon annans projekt och gör en plan för hur 

man skulle kunna skala upp det i Stockholm.  

Nils: Åsa, du har pratat med fler kommuner som inte deltar i projektet. Ser de samma 

bild och samma behov av ett sånt här verktyg? 

Åsa: Initialt gjordes det en förstudie där fler Mälardalskommuner var med och där 

sattes fokus på just det här mellankommunala lärandet och det har vi ju sett - om vi 

ska titta generellt i Sverige och de europeiska nätverken - hur otroligt viktigt det har 

varit för att visa på att det är möjligt att genomföra att få bra service till medborgarna, 

hitta nya effektivare transportmöjligheter, bättre stadsbyggnad och mer attraktiva och 

hållbara utomhusmiljöer som klarar ett förändrat klimat. Att visa att det är möjligt är 

första steget, men det räcker inte. Precis som det pekades på här är nu klimatfrågan 

och de medhängande miljöfrågorna så akuta att nu måste det göras mycket. Då är det 

inte bara att hitta på nya saker utan då börjar fler och fler kommuner bli ganska så 

desperata efter att klara av att veta vad man ska göra, där det inte handlar om att testa 

utan att de ska genomföra det. Då ser jag ett väldigt stort behov av att ett sånt här 

innovationsprojekt, som det har varit, liksom klickar in och faktiskt kan leverera bra 

verktyg men också kunskap och erfarenhet av hur man gör när man går från steget att 

ha ett pilotarbete som är väldigt innovativt och kommer fram till idéer och kan testa 

och visa på hur det går - till att göra om det till ett omställningsarbete där man 

använder resultaten. 

Det var kul att höra att det är fler kommuner i Sverige och jag tror att där många haft 

bra pilotprojekt på många olika områden så är det ingen stad - inte ens de tre stora har 

gjort alla smarta lösningar som vi sett kommit fram i en svensk kontext - och därför 

finns det någonting för alla att lära sig av men vi har väldigt få verktyg. Där kan man 

säga att vi delvis sitter fast i ett regelverk också där kommunerna ju ska fokusera på 

sitt eget arbete och där tror jag det är viktigt för en organisation som Sveriges 

Kommuner och Regioner att vara med i utvecklingen då av vår demokrati så vi 

verkligen har förvaltningar som har mandat också, att ta in goda erfarenheter från 

andra förvaltningar. Just mellan kommunsektorerna ser vi ofta att samarbetet är 

väldigt viktigt för att man vet att man spelar på samma plattform. Alltså att få ett råd 

eller få en erfarenhet från en annan kommuns tjänstepersoner - det spelar högt, det är 

väldigt kvalitativt - jämfört med att hela tiden översätta det här till konsulter eller 

liknande som inte talar samma språk eller inte heller är lika ärliga med vad det är som 

är det svåra att genomföra. För i omställningsprocesser finns det mycket som är svårt, 

det måste man också lära sig.  
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Nils: Ja, jag sitter och funderar på precis det. Du nämnde lagstiftning som ett hinder, 

men vilka andra aspekter är typiska som gör det svårt? 

Åsa: Den kulturella aspekten i hur man organiserar en kommun i olika förvaltningar 

som har fastlagda spår är någonting som kan vara ett potentiellt hinder om man inte 

har bra samverkansprocesser och ett tydligt mandat från cheferna i förvaltningarna att 

hela tiden jobba med ett förbättringsarbete utifrån hela kommunens mandat. Att man 

inte bara tittar på nyckeltalen för just den förvaltningen, utan att man tar ett 

gemensamt ansvar för hela den kommunala utvecklingen som ju sätts med mål. Där 

har vi väldigt ambitiösa politiker på många ställen i svenska kommuner som 

formulerar det, men det här måste brytas ner. Lite för ofta tycker jag att det blir att det 

blir en förvaltning som tar på sig att göra några delar av den här hållbarhetskakan och 

de andra förvaltningarna känner att: “Det här behöver inte vi jobba med, det gör någon 

annan.” Men så fungerar det inte nu, när vi ska göra omställningen i hela samhället. 

Lisa: Vi har också lärt oss av KTH och Uppsala universitet som har ställt en massa 

frågor om samverkan: “Vad är det som är ett problem när vi som jobbar mer med den 

experimentella logiken i pilotprojekt ska föra över saker till den del som mer jobbar 

förvaltande och som har den ordinarie verksamheten?” I ett av de här avsnitten 

kommer ni få höra mer om det och mer fördjupande från forskarna själva. Men där har 

vi identifierat att vi behöver få en brygga mellan de här två och det är det vi hoppas att 

det här verktyget kan hjälpa oss med. Därför är det också bra att i den här 

chefsgruppen i Stockholms stad så är det samma chefer som också jobbar med 

ledstången – ett verktyg som använts i vår stadsutveckling – så det är de som jobbar i 

linjen med det ordinarie arbetet som också kommer vara med och hjälpa oss att skala 

upp, vilket jag tror är en bra lösning.  

Nils: Och vilken är eran roll som förtroendevalda politiker i att få till den här 

omställningen eller de här innovativa lösningarna verkligen sprids? Vad säger du? 

Katarina: Jag har tänkt tidigare att det är viktiga är att lägga bra budgetunderlag runt 

de här, att det är vår stora roll som politiker. Men jag tror om man tittar på många av 

de resultat som kommer ut i våra innovativa projekt så är det ganska detaljerat och 

tekniskt. Det innebär att man behöver en struktur för att ta vidare det här på 

tjänstemannanivå. Jag funderade ganska mycket på det här, att varför stannar saker? 

Vi har jättefina projekt som visar att vi sparar både pengar och energi, till exempel. 

Hur kommer det sig att det inte tas vidare direkt? Det är ofta så att vi som politiker får 

en rapport av ett projekt. Vad som är resultatet och vad som har hänt – och så tycker 

man: “Så fint.” Men det finns liksom inget beslutsunderlag att ta det vidare. Det skulle 

ju räcka att man bakar in det i en rapport och säger att: “Vi föreslår att vi går vidare 

med de här tre punkterna som fungerade väldigt bra”. Och så säger alla ja till det i så 

fall, att det blir en push framåt. Det tycker jag är någonting som finns nu i det här 

underlaget i projektet. Men precis som Åsa sa tidigare så har man trott att alla de här 
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goda exemplen – där vi sparar pengar, hälsa, miljö och folkhälsa – att det är väl klart 

att det plockas in direkt. Men det måste ske någon form av direktiv från politiken. Där 

tror jag att alla måste förstå lite - vad är de bra resultaten? Att man är tydlig med det, 

för många politiker är ju fritidspolitiker. De sitter och har tusen handlingar och kan 

inte riktigt reda ut det där själv. Alla andra politiker kanske sitter och tycker att: “Det 

är ju för detaljerat, det är väl klart att det går in av sig själv.” 

Så jag tror den tydligheten från början när man rapporterar vad ett projekt har haft för 

utfall, att man redan där har ett förslag hur man tar det vidare. Det tror jag är en viktig 

grej att ta med sig. Sen tror jag också att vi politiker behöver följa upp: “Har det hänt 

något med det här?” Att man inte tappar bollen efter man fått rapporten där alla satt 

och klappade händerna och var glada och tyckte att: “Det här var fint.” Utan att man 

hela tiden frågar vad som hände med det. För vi har ju ändå investerat mycket pengar i 

de här projekten från början så det är väldigt synd om man sen tappar bollar. Tanken 

är ju att allt bra som kommer ut ur det här ska kunna användas och det gör det inte 

idag.  

Nils: Lisa, har ni sett några saker redan som man kan skicka med till andra som 

lyssnar på det här avsnittet? Du nämnde tidigare att tänka skalbarhet redan från början, 

till exempel. har ni några andra lärdomar? 

Lisa: En annan sak som också det här verktyget tar upp är, precis som Katarina säger, 

att man måste komma fram till vad det är som ska vidare. Men jag tror också att man 

måste utse en projektledare för själva uppskalningen faktiskt. Att någon är ansvarig 

för att det blir av. Så i den här planen för uppskalning så känns det viktigt att man har 

någon person som tar tag i det, man har kommit fram till vad det är för åtgärder man 

behöver göra. Det kan vara att vi behöver informera på olika sätt till olika nivåer, det 

kan vara det här med förändrad lagstiftning – då behöver man utse någon som sitter 

med och lobbar på nationell nivå eller kanske EU-nivå, till exempel. Det kan vara att 

det ska in i någon mall eller i någon handbok, det finns väldigt mycket olika åtgärder 

som det skulle kunna vara. Det viktiga tror jag då är att det finns någon som är 

ansvarig för uppskalning sker och då behöver man också resurser för att kunna utse 

någon som har tid och möjlighet att utföra det. Det kan också vara ett politiskt beslut 

som behövs och då behöver vi ta fram ett förslag till beslut till politikerna så att de kan 

ta beslut om att det här ska göras. 

Nils: Avslutningsvis så tänkte jag höra: projektet pågår till hösten 2023 - vad ser ni 

framför er resten av tiden här som ni arbetar? Åsa, om vi börjar med dig. 

Åsa: Nu ska vi försöka samla ihop alla de tankar vi haft och som vuxit fram, skall vi 

säga. Det har ju varit ett projekt som från början har sett ut som att vi skulle göra en 

sak, där man sedan upptäckt att: “Det här var ju svårt på riktigt.” Och så har man 

klurat. Där känns det viktigt att det kommer fram produkter nu som går att 

sammanfatta och inte minst att sprida till fler kommuner. Sen tror jag att hela den här 
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frågan om att fokusera mer vad det breda hållbarhetsarbetet i - inte bara nya 

pilotprojekt - utan att ta hand om nya kunskaper som man har och inte använda den 

här frustrationen som finns idag att saker och ting går långsamt, att utsläppen inte 

minskar, att den sociala hållbarheten inte förbättras utan vi har stor otrygghet. Att inte 

låta den blir förlamande utan snarare titta på att vi har goda exempel. Men de kommer 

inte skalas upp av sig själv, för det har man nog tidigare lite grann trott – att bara om 

man kan visa på någonting som är bra så kommer det att hända. Så jag skulle gärna se 

en liten omfördelning från det här fokuset på piloter till just genomförande 

uppskalning.  

Nils: Lisa då, om du får samma fråga – vad ser du framför dig det här kommande året? 

Lisa: Jag tror fortfarande att vi behöver fortsätta med piloter, bara se till att det också 

blir uppskalat. Då tror jag den här vägledningen – om vi kommer börja använda den 

på ett bättre sätt – då ser vi till att när vi startar piloter att man redan från början 

tänker: Hur ska uppskalningen ske? Vilka är det som ska ta emot den? Så att de finns 

med. Vad är det för utvärdering vi behöver göra för att kunna underlätta att man 

verkligen har ett bra beslutsunderlag för uppskalning? Och att man sen då genomför 

det här verktyget där man tittar igenom eller svarar på de här olika frågorna: Vem är 

det som har mandat? Vad behöver vi för resurser? Vem ska ansvara för att 

uppskalningen sker? Sen det här samarbetet mellan de tekniska förvaltningarna känns 

väldigt viktigt i den delen. Men sen är det ju vissa lösningar där kanske inte de är 

mottagare utan bostadsbolagen, till exempel. Då kanske det är Stadshus AB som ska 

vara det forumet som tar emot den. Men vi testar nu med den här chefsgruppen. Vi har 

testat verktyget i en omgång och sen har vi uppdaterat det nu, så nu har vi ett verktyg 

vi verkligen tror kommer fungera. Så nu när vi testar det igen med nya lösningar så 

kommer vi att skicka de beslutsunderlagen vidare till dem vi tänker är den ordinarie 

processen. Så det ska bli jättespännande att se om det funkar! 

Nils: Ja, vi får bjuda in er här igen om ett år så får du berätta hur allt har gått. 

Lisa: Precis! 

Nils: Katarina, du får samma fråga – vad ser du framför dig det året? 

Katarina: Det jag skulle hoppas på, det är att se att stadens olika bolag och 

förvaltningar går i lite samma riktning och samma takt. För just nu är det lite så att de 

har en spretig verksamhet. De jobbar för att uppfylla stadens mål men de gör det på 

lite olika sätt. Jag skulle gärna vilja se att man ser det som en fin present egentligen, 

att man får ta emot en metod som någon annan använder som funkar bra och tycka att: 

“Vad bra, nu har jag ytterligare ett bra verktyg som jag kan börja jobba med!”  

Så det skulle jag tycka var väldigt roligt att se, att alla plockar saker där de jobbar på 

samma sätt istället för att alla sitter och jobbar i sina egna verksamheter på ganska så 
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olika sätt. Som jag sagt nu många gånger, det är så oerhört många saker vi behöver 

göra så det finns fortfarande väldigt mycket rum för den personliga innovationsviljan 

och sättet att jobba framåt med att hitta på egna lösningar. Men just det här att man ser 

det som en gåva istället för ett litet problem, att man får fler nya uppgifter man inte 

jobbat med förut. Att det här är ett sätt att hjälpa till för att man ska kunna gå mycket 

fortare framåt. 

Nils: Det blir ett bra slutord, tycker jag. Det här var ett avsnitt på temat “Hållbarhet 

blir standard” och jag som lett samtalet idag heter Nils Munthe. Med mig för att prata 

om det här har jag haft Lisa Enarsson som är projektledare på Stockholms stad, stort 

tack! 

Lisa: Tack! 

Nils: Åsa Romson, senior expert och forskare på Svenska miljöinstitutet. Tack! 

Åsa: Tackar! 

Nils: Och Katarina Luhr, miljö- och klimatborgarråd i Stockholms stad. 

Katarina: Tack, tack! 

Nils: På återhörande i kommande avsnitt av Demokratiresan. 

— 

Demokratiresan.  

 

En podcast från Sveriges Kommuner och Regioner.  

 

 

 


