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Abstract 
With a starting point in the three projects Mitt Gröna Kvarter, Hållbar Stadsutveckling i 

Kvillebäcken and Kongahälla that all received financial support from Delegationen för Hållbara 

städer [The Delegation for Sustainable Cities], I have studied what experiences actors in those 

organizations have from the internal communication. The study also addresses how those involved 

perceive the impact of the process surrounding the financial support scheme and the impact of the 

written application on the reception of and work on the proposed measures. 

By asking the question: How do actors in the projects studied perceive the internal 

communication process? I show how the organization’s structure and their methods of work affect 

the conditions for a rewarding communicative process. My empirical material has led me to 

identify five conclusions that are recurring and all have an influential role. I therefore see it as 

essential; that discussions involves a learning process; that opportunities exist to contribute on 

equal terms; that the players can agree on common formulations of problems; that the presentation 

of material is transparent; that the consistency of behaviour and communication prevails. 
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Sammanfattning 
Med utgångspunkt i de tre projekten Mitt Gröna Kvarter, Hållbar Stadsutveckling i Kvillebäcken 

och Kongahälla som alla fått ekonomiskt stöd från Delegationen för Hållbara Städer har jag 

studerat vilka upplevelser aktörer inom de berörda projekten har av den interna 

kommunikationen. Studien berör även hur de inblandade uppfattar påverkan från den process som 

det ekonomiska stödprogrammet omfattas av samt vilken påverkan den skrivna ansökan har på 

mottagandet av och arbetet med föreslagna åtgärder. 

Genom att ställa mitt material frågan: Hur upplever aktörerna i de studerade projekten det interna 

kommunikativa arbetet? har jag avsett att visa hur projektens struktur och arbetssätt påverkat 

förutsättningarna för en givande kommunikativ process. Mitt empiriska material har lett mig till att 

identifiera fem slutsatser som är återkommande och av tongivande betydelse. Jag har kommit fram 

till att det därför är väsentligt; att diskussioner innebär en läroprocess; att det finns möjligheter att 

bidra på lika villkor; att aktörer kan enas i gemensamma problemformuleringar; att redovisningen 

av material är transparent; att konsekvens i handlingar och kommunikation råder. 

Nyckelord: Delegationen för hållbara städer, kommunikation, förutsättningar, Göteborg, Kungälv, 

Örebro 
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Att svenska städer och kommuner skall ha höga ambitioner inom frågor gällande miljö och hållbar 

utveckling kan idag knappast ses som något annat än en självklarhet. Att några av dessa väljer att 

gå i bräschen för utvecklingen genom att genomföra spjutspetsprojekt där ny miljöteknik, nya 

gränsöverskridande arbetsformer och nya ekonomiska lösningar testas är således en välkommen 

och nödvändig utveckling. Vad är det egentligen som motiverar en satsning, ofta en kostsam 

sådan, på åtgärder och metoder som ligger i framkant? Det självklara svaret för den insatte i 

klimatpolitik och stadsbyggnadsfrågor vore snarare en retorisk fråga: vad motiverar att inte göra 

detta? Så ser dock inte verkligheten ut då en framgångsrik process kräver mod, vilja och ett 

engagemang.  

Delegationen för Hållbara Städer har haft som syfte att premiera utvalda projekt som innehar en 

ambition och vilja att hålla en hög svansföring i hållbara stadsbyggnadsfrågor. Projekten är 

samtidigt arbeten där samverkan och kommunikation står högt på agendan och även har en vital 

roll i processen och resultatet. En viktig aspekt är att dessa projekt skall fungera som pilotprojekt 

vilka bör generera kunskap och insikter om de använda arbetssätten. Det är i den kommunikativa 

problematik som framkommer i interaktionen mellan användandet av banbrytande metoder och 

mottagandet av dessa som min studie tar avstamp. 

En del av projekten som tilldelats stöd har som primärt syfte att vara en del i marknadsföring av 

staden medan andra har ekonomiska motiv. Oavsett motiv så uppstår det en intressant spänning 

då projektet blir ett av dessa utvalda stödprojekt. Hur väl inarbetad är denna ambition och vilka 

förutsättningar finns för att lyckas med samarbetet och kommunikationen i dessa projekt. Det är i 

de mer informella resurserna och förutsättningarna för gynnsamma kommunikativa processer som 

mitt intresse föreligger. Dessa syns sällan i redogörelser och granskningar men har en stor inverkan 

på arbetet och resultatet. En central fråga i studien är därför hur projektens struktur och arbetssätt 

påverkar förutsättningarna för en givande kommunikativ process.  
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1.1  Studiens upplägg 
Följande avsnitt syftar till att initiera läsaren till upplägget av studien och för att således förenkla 

läsbarheten. 

1.1.1 Syfte & frågeställningar 

Genom att studera tre av de projektorganisationer som fått ekonomiskt stöd av Delegationen för 

Hållbara Städer ur ett planeringsteoretiskt perspektiv bidrar studien till en fördjupad insikt om hur 

aktörers uppfattningar påverkas av de inom projekten valda kommunikativa arbetssätten. Jag 

undersöker hur formella och informella förutsättningar skiljer sig åt och synliggör hur dessa 

skillnader inverkar på arbetsgången. Genom att använda förutsättningarna som ett verktyg 

illustrerar jag likheter och skillnader i processerna och vilka effekter det får på genomförandet. Jag 

undersöker även vilken påverkan de processer, som kommer av deltagandet i det ekonomiska 

stödprogrammet, har på det kommunikativa arbetet. 

Ovanstående stycke har således gett studiens grundläggande frågeställning: Hur upplever 

aktörerna i de studerade projekten det interna kommunikativa arbetet? Syftet med denna 

frågeställning är att skapa en större förståelse för hur struktur och arbetssätt inom pilotprojekten 

påverkar möjligheterna att föra en givande kommunikativ process. 

1.1.2 Disposition 

Upplägget av dokumentet syftar till att göra resultatet så enkelt som möjligt för läsaren att ta till sig. 

Jag börjar med en inledning för att sätta min forskningsfråga i en större kontext. Med metodkapitlet 

avser jag att dels förklara den inneboende problematiken i fallstudiebaserad forskning men också 

att ge en redogörelse för det material som använts, vad som motiverat dessa val och hur de kan 

vara problematiska. Därefter presenterar jag mina teoretiska utgångspunkter som ligger till grund 

för analysen. Den empiriska delen inleds med en generell del där jag presenterar en redogörelse 

för Delegationen för hållbara städers uppdrag och en beskrivning av ansökningsförfarandet för 

ekonomiskt stöd. Därefter redovisas i den fallspecifika delen resultatet av mina fallstudier i form av 

materialinsamling och genomförda intervjustudier. Under dessa fall summeras även viktiga 

iakttagelser i den fyrfältare som presenteras under de teoretiska utgångspunkterna. Analysen är 

strukturerad så att den relaterar det empiriska materialet till teorikapitlet men problematiserar även 

utifrån metodologiska aspekter och utökar det teoretiska underlaget vid behov. Under slutsatser 

försöker jag på ett tydligt sätt återkoppla till de två frågeställningar jag presenterat ovan och 

sammanställer de för frågeställningarna relevanta slutsatser som jag dragit av arbetet.  
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1.1.3 Avgränsningar 

Rumsligt är min studie avgränsad till de tre valda projekten, den fysiska miljö dessa verkar i och 

deras omgivande organisationer. Gemensamt för de tre är att samtliga blev tilldelade stöd från 

Delegationen för Hållbara Städer efter 2010 års ansökningsprocess. Anledningen till valet av 

studieobjekt från detta år är att de projekt som fick stöd 2009 redan har studerats till en hög 

utsträckning. Urvalet har även skett utifrån ett tillgänglighetsperspektiv för mig som forskare då 

dessa projekt har varit praktiska att koordinera intervjuer med. 

De projekt jag valt är organiserade på markant skilda sätt och involverar olika typer av aktörer. 

Detta minskar jämförbarheten exemplen sinsemellan men jag har samtidigt sett det som en styrka 

att få ett bredare organisatoriskt spektrum till grund för min diskussion. På så vis kan jag diskutera 

hur dessa skillnader påverkar processen. Samtidigt minskar det möjligheten att kunna jämföra 

vikten av vissa individuella roller och vissa skeenden. 

Även om de valda projekten fått beslut om stöd samtidigt befinner de sig i skilda skeden av 

processen. Detta är en naturlig följd av de olika projektens natur men också, som fallet är i ett 

projekt, resultatet av ett överklagande av en plan. Denna skillnad ger ett djup i studien genom att 

analysen får ett brett fokus. 

Metodologiskt har jag valt att avgränsa mig till att intervjua ett fåtal respondenter, tre till fyra, inom 

varje projekt. Den begränsade mängden intervjuer beror på att kvalitativa intervjuer är 

tidskrävande att anordna och bearbeta. Baserat på de fördelar som de kvalitativa intervjuerna ger 

mig i möjligheterna att analysera aktörernas uppfattningar så anser jag dock att detta lett till ett mer 

givande resultat än om exempelvis ett större antal informantintervjuer genomförts.  

Tidsmässigt är studien avgränsad till den period som studerade projekt pågått. Då det anses 

relevant diskuteras även åtgärder eller skeden som ligger utanför denna tidsram. Då projekten är 

under ett fortlöpande stadium så blir det naturligt att studien fokuserar på nuläget och de val och 

åtgärder som lett fram till detta. Ett mindre fokus hamnar således på framtiden och vad 

slutresultatet kommer att mynna ut i då detta blir av mer spekulativ karaktär. 
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1.2 Metodologisk ansats och genomförande 
Detta avsnitt syftar till att ge läsaren en uppfattning om de valda arbetssätten för genomförandet av 

studien samt vilka metodteoretiska grunder dessa arbetssätt vilar på och vilka potentiella fallgropar 

som bör betraktas i arbetet. 

1.2.1 Fallstudie 

Min uppsats grundar sig på de genomförda kvalitativa fallstudierna. De utgör den övervägande 

och klart viktigaste delen av det empiriska material jag insamlat. Jag har i studien valt ett utgå från 

explorativt arbetssätt vilket i praktiken innebär att jag i större utsträckning utgår från empiri snarare 

än teori. Men för att kunna skapa mening i fallstudier är teorier viktiga. Flyvbjerg framhåller dock i 

Five misunderstandings about case-study research (2006) vikten av att man som forskare inte blir 

bunden av en avgränsad teoribildning och menar att det finns ett behov av tväranalys. Genom att 

använda ett flertal teoretiska infallsvinklar har jag kunnat triangulera den information som 

insamlats. Den stora fördelen med fallstudien är just att man kan gå på djupet i verkliga situationer 

och direkt testa teoretiska synsätt i förhållande till fenomen. Det går även att triangulera kunskap 

som nås genom att visa på ett resultat som uppnåtts med olika metoder (Baxter and Eyles, 1997), 

något jag åstadkommit genom att jämföra intervjuer mot olika typer av skrivet material. Genom att 

använda mig av flera källor ökar reliabiliteten i den kunskap som nås. Utifrån detta har jag valt att 

studera tre fall som alla har gemensamt att de tilldelats stöd av Delegationen för Hållbara Städer.  

Den förförståelse, det vill säga de tidigare erfarenheter, kunskaper och värderingar man som 

forskare har med sig sedan tidigare styr alltid resultatet av forskningen (Gustavsson, 2003). Enligt 

Flyvbjerg (1999) råder gällande fallstudiebaserad forskning i hög grad en missuppfattning om att 

forskarens förförståelse skapar bias åt verifiering av forskningsresultat, alltså att man som forskare 

genom sitt resultat bekräftar den egna förförståelsen. Bias mot verifiering av forskningsresultat 

existerar inom den mesta forskningen men påstås vara överrepresenterad inom fallstudiebaserad 

forskning. Anledningen anses vara att det inom denna forskning förekommer fler subjektiva och 

godtyckliga bedömningar än i annan forskning. Tvärtemot detta menar Flyvbjerg (1999) att 

forskare som använder sig av fallstudier ofta rapporterar att deras förutfattade meningar och 

föreställningar var felaktiga, vilket gör att resultatet landar i falsifieringar istället för verifieringar. I 

mitt arbete med studien kan jag se spår av båda dessa meningar. På sätt och vis kan kritik riktas 

mot ett bias mot verifiering då urvalet av fallstudier till viss del grundat sig på att jag funnit 

aspekter inom dem intressanta för mitt syfte. Samtidigt kan sägas att jag, precis som Flyvbjerg 

(1999) menar, har landat i falsifiering i fall där mina förutfattade meningar visat sig vara 

ogrundade. 
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En fallstudies styrkor och svagheter ligger mycket i känsligheten i min roll som forskare och 

förmågan att insamla och analysera information. Som forskare är jag själv det främsta 

arbetsinstrumentet och är till stor del utelämnad åt den egna förmågan under stora delar av 

forskningsarbetet (Merriam, 1994). Samtidigt ligger det en styrka i att jag som forskare genom 

fallstudieforskningen genomgår en lärandeprocess och utvecklar förmågan att analysera fall 

(Karlsson, 1999). 

Det är samtidigt viktigt att erkänna de eventuella problem fallstudiebaserad forskning kan skapa. 

Stake (1995) exemplifierar med att fallstudier ofta leder till nya frågor, resultaten ofta har liten 

praktisk användbarhet och att studierna är kostsamma. Att det skapas nya frågor är något jag kan 

finna i min studie. Sådana frågor utgör dock ingen konflikt med min studie utan ger snarare en 

ytterligare betydelse till analysen där dessa problematiseras. Samtidigt ser jag även att det ligger en 

styrka i att utifrån ett jämförande synsätt hitta nya infallsvinklar och nya problem vilka 

nödvändigtvis inte besvaras i denna studie.  

1.2.3 Förklaringsmodell 

Forskning utgår generellt sett från en induktiv eller deduktiv förklaringsmodell. Då min studie utgår 

från tre kvalitativa fallstudier och varken enbart är teoriprövande eller teorigenererande har jag 

svårt att sälla mig till varken den rena induktionen, där rikligt med empiriskt material formar 

grunden till en teoriansats, eller deduktionen, där man utifrån en förutbestämd teoretisk hypotes 

påvisar likheter eller avvikelser med empirin. Även om jag från påbörjandet av min studie haft 

antaganden om gemensamma samband av de valda fallen grundar sig studien inte på denna sorts 

teoriprövande ansats. Empirin som nås i de specifika fallen har en viktig del i förståelsen av 

problematiken och därför är denna inte given på förhand. På grund av detta blir studien av 

explorativ karaktär och försöker således fånga upp så många avgörande aspekter som möjligt.  

Förklaringsmodellen kan därför liknas vid ett växelspel mellan de två grenarna, så kallad 

abduktion. Det kan beskrivas som att: ”medan den induktiva metoden är beroende av ett överflöd 

av fakta är den abduktiva grundad på ofullständiga fakta i kombination med någon form av 

drivande föreställning.” (Johansson, 2002, s.24). På detta sätt försöker jag täcka in både det 

empiriska materialets härledningar från teorierna samt möjligheterna att se samband i det 

empiriska materialet. 

1.2.3 Material, intervjuer och urval 

Det material som använts till studien utgörs både av muntliga och skriftliga källor samt även visst 

opublicerat material såsom enstaka mötesanteckningar och dokument. Materialet har insamlats 

genom olika kvalitativa metoder vilket syftat till att säkerställa informationen och för att hitta det 

viktigaste för att kunna genomföra en tillfredsställande analys. Av de tryckta källor som använts så 
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utgörs merparten av offentliga handlingar och är allmänt tillgängliga. Detta gäller exempelvis 

ansökningshandlingarna och myndigheternas handlingar om de gällande projekten. 

Vid kvalitativa fallstudier är intervjuer den huvudsakliga källan för att skapa förståelse av den 

studerade företeelsen (Merriam, 1994). Intervjuerna som genomförts inom ramen för studien har 

varit av kvalitativ typ och behandlat intervjuobjektets subjektiva uppfattningar gällande det 

studerade fallet. Urvalet har skett genom kontakter med nyckelpersoner inom organisationerna 

som sedan rekommenderat lämpliga aktörer att kontakta. De olika projektens organisationer ser 

väsentligt olika ut och berör olika många och olika typer av aktörer. Därför har jag i så stor 

utsträckning som möjligt sökt åsikter som kan representera olika synpunkter. Att jag i det första 

fallet även valt att inkludera boende som en aktör trots att de egentligen inte är del av den 

genomförande organisationen upplever jag som motiverat då arbetet i detta fall har som mål att i 

stor utsträckning involvera de boende. 

Jag har i min empiriska redogörelse valt att anonymisera de intervjuade källorna. Den observante 

märker dock ganska snabbt att med den information som givits så borde det inte vara alltför svårt 

att lista ut vilka många av dessa individer är. Anledningen till denna till synes halvhjärtade 

anonymisering är att jag inte vill att ett personnamn skall skymma det faktum att samtliga 

intervjuade har deltagit i egenskap av representant för sin grupp. Samtidigt har samtliga källor 

medgivit att bli citerade med namn så det finns inte någon reell anledning att sträcka sig så långt 

som att utelämna titlar helt och hållet då detta kraftigt försvårar läsbarheten i den empiriska 

berättelsen. Vetenskapsrådet (“Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning”, 2012) anger i sina forskningsetiska principer för samhällsvetenskaplig forskning det 

som särskilt viktigt att försvåra identifieringen av enskilda människor eller grupper som i ett eller 

annat avseende kan anses svaga. I enlighet med denna princip har jag varit extra medveten i 

användningen av uppgifter från den boende i fallet Mitt Gröna Kvarter. Det är den enda individ i 

studien som inte har en yrkesroll att vila sina åsikter på och får därför anses som extra utsatt.  

Jag har vid tillfällen valt att, i textavsnitt där ett intervjuobjekt uttrycker en åsikt, använda det 

demonstrativa pronomenet denne. Detta har gjorts för att förenkla läsbarheten och för att undvika 

onödiga upprepningar av personens titel. Pronomenet denne utpekar, trots sin manliga ändelse, ett 

könsneutralt bestämt subjekt och fyller därför även en funktion ur anonymiseringssynpunkt.  

I fallet Mitt Gröna Kvarter i Örebro har jag genom kontaktpersonen för projektorganisationen fått 

hjälp med att välja ut och samordna lämpliga intervjuobjekt. De fyra personer som intervjuats i 

Örebro är: 

• Representant för Örebrobostäder 

• Rådgivare på Cesam (Stiftelsen Centrum för Samhällsarbete och Mobilisering) 
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• Verksamhetsutvecklare på Hyresgästföreningen 

• Boende på Visgatan i Vivalla 

För att få en förståelse av de intervjuades roller i processen så bör representanten för 

Örebrobostäder och rådgivaren på Cesam ses som drivande aktörer. Samtidigt som 

verksamhetsutvecklaren på Hyresgästföreningen och den boende på Visgatan bör ses som 

reagerande på beslut och handlingar som tagits av de förstnämnda. 

I Kvillebäcken i Göteborg har jag genom kontaktpersonen för projektet blivit rekommenderad 

lämpliga aktörer men på egen hand kontaktat dessa och samordnat intervjuer. De fyra som 

intervjuats i Göteborg är: 

• Miljösamordnare på Älvstranden Utveckling AB 

• Tidigare medarbetare på Stadsledningskontoret på Göteborgs Stad 

• Projektledare för Kvillebäcken på Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag 

• Tidigare tjänsteman på Fastighetskontoret Göteborg Stad 

Till skillnad från tidigare fall så kan i Kvillebäcken inte samma distinktion göras mellan aktiva och 

reaktiva individer utan samtliga intervjuade har haft någon form av aktiv roll i processen. En 

åtskillnad är att representanterna för Stadsledningskontoret och Älvstranden är de som haft mandat 

att sätta agendan för utvecklingssteg och får således en mer processdrivande roll.  

I Kongahälla i Kungälv har urvalet också gjorts efter den ansvariga kontaktpersonens 

rekommendationer och sedan har kontakterna samordnats efter möjligheter till intervju. De tre 

som intervjuats i Kungälv är: 

• Projektledare för Kongahälla på Kungälvs kommun 

• Miljö- och energiplanerare på Kungälvs kommun 

• Projektledare på KF Fastigheter 

I Kongahälla har likt i fallet Kvillebäcken samtliga av de intervjuade haft en aktiv roll i 

genomförandet. Samtidigt så får sägas att de kommunanställda i och med det kommunala 

planeringsmonopolet får en särställning i beslutandefrågan. Därför ses de kommunanställda främst 

som drivande av processen och KFs representant som en reaktiv aktör. 

Utöver personer involverade i de berörda projekten har även två tjänstemän från Delegationen för 

Hållbara Städer intervjuats. Dessa intervjuer har syftat till att fördjupa bilden av Delegationens 

arbete och interaktion med projekten. 

Att uppnå full objektivitet gällande en intervju, vare sig det handlar om datainsamling eller 

behandling är i praktiken omöjligt. Flowerdew & Martin (2005) menar att eftersom vi är mänskliga 
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varelser så påverkas vi i alla situationer av vårt humör och känslor vare sig vi vill det eller inte. 

Därför har jag ämnat att hela tiden ha ett medvetande om detta i arbetet. Gustavsson (2003) 

beskriver samtalet, eller samtalsintervjun, som ett insamlande av subjektiv data i syfte att försöka 

förstå och få en bild av intervjuobjektets verklighet. Samtalet kan liknas med att fiska efter de 

faktiska tankarna. 

De utförda intervjuerna landar i ett mellanting mellan intervjuer och samtal då jag dels sökt 

objektiv information om vissa ämnen men till störst del letat efter de personliga åsikterna hos 

intervjuobjekten. Då syftet med mina intervjuer varit att få respondentens bild och uppfattning så 

har samtalet lämpat sig då det är en bra källa till en mer subjektiv bild av verkligheten och där 

resonemang får en friare och mer naturligt uttryckt struktur. Samtalet öppnar också för oväntade 

svar där intervjuobjektets svar kan följas upp genom följdfrågor (Esaiasson, 2002). Steinar Kvale 

framhåller att ”en stor fördel med kvalitativa intervjuer är deras öppenhet” (2007, s.82). Den 

öppna intervjun har således förenklat för möjligheterna att, i de fall då det varit motiverat, ställa 

mer detaljerade frågor. 

Utifrån studiens syfte har en intervjuguide utformats som legat till grund för huvuddragen i 

intervjuerna (Gustavsson, 2003). Denna guide har haft en öppen karaktär med avsikten att få breda 

och inte alltför styrda svar. Intervjuguiden har varit i stort sett lika för de olika fallen med endast 

vissa få lokala skillnader. Det får ses som viktigt att samma utgångspunkter använts för att kunna 

dra några givande slutsatser av de svar som fåtts. Valet av plats har i mitt fall grundat sig på 

tidsmässiga möjligheter för intervjupersonerna, det har inneburit att merparten av genomförda 

intervjuer skett på intervjuobjektens kontor. Enstaka intervjuer har genomförts på restaurang samt 

över telefon. Platser och situationer som är valda av intervjuobjektet själv har lämpat sig väl för att 

få personerna att känna sig mer avslappnade och öppna då detta är bekanta miljöer för personerna 

(Flowerdew and Martin, 2005). 

Samtliga intervjuer har dokumenterats genom antingen inspelningar eller anteckningar och har 

sedan nedtecknats i ett mellanting mellan referat och transkribering. Viktiga passager och citat har 

dokumenterats ordagrant medan övergripande resonemang återges i en mer öppen text. 

Transkriberingen anser jag som underlättande för analysen då svar som kan ha upplevts oklara 

under intervjun tydligare framträder vid en grundlig genomarbetning av materialet. 

1.3 Krit ik 

1.3.1 Reliabilitet 

Förenklat kan reliabilitet förklaras som möjligheten att återupprepa resultatet från studien vid 

upprepade mätningar (Gustavsson, 2003). Det kan uttryckas som stabiliteten i undersökningen. 
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Inom kvalitativa studier är det väldigt osannolikt att samma undersökning ger exakt samma resultat 

vid upprepning. Det är därför viktigt som forskare att vara transparent med och diskutera 

urvalsförfarandet för att få en hög trovärdighet av det erhållna resultatet (Baxter and Eyles, 1997). 

Då mitt urvalsförfarande grundar sig i stor utsträckning på kontaktpersonernas uppgifter om vilka 

som haft betydande roller i processen så finns det en uppenbar risk att en annan representation i 

intervjuer skulle ge annorlunda svar på grund av personliga erfarenheter. Denna problematik är 

dock svår att undkomma när urvalet är begränsat. Likafullt upplevs reproducerbarheten rent 

metodologiskt vara stor då viljan och öppenheten att diskutera dessa frågor varit stor.  

En risk med den kvalitativa metoden är också att den kan ge upphov till missuppfattningar och 

feltolkningar som baserar sig på exempelvis den förförståelse man som forskare har av frågan. 

Möjligheten finns alltid att någon annan hade tolkat informationen annorlunda. Det är därför 

viktigt att redovisa tydligt för de egna ställningstagandena och tolkningarna som görs utifrån det 

insamlade materialet. Att på så sätt kunna följa ett analytiskt resonemang höjer trovärdigheten i 

studien. Även genom att tydligt åtskilja empiri och analys åt ger ett större utrymme för läsaren att 

bedöma rimligheten i de tolkningar som görs.  

1.3.2 Validitet 

Studiens validitet, det vill säga att studien den mäter det som avses, beror i hög grad på det gjorda 

urvalet av fallstudier och huruvida dessa är av relevant art. Mitt urval av fall motiverar sig genom 

att de tillhör gruppen av projekt som fått stöd av Delegationen för Hållbara Städer och att dessa 

projekt därför skall fungera som pilotprojekt vilka delvis syftar till att generera kunskap om de 

använda arbetssätten. Att fallen är av olika karaktär och innehåller olika typer av aktörer ser jag 

som en styrka för att bredda eventuella insikter. Inom explorativa fallstudier kan den interna 

validiteten främst handla om att identifiera och intervjua nyckelrespondenter inom de valda fallen.  

1.3.3 Källkrit ik 

Då min empiri i huvudsak utgörs av intervjuer diskuteras här problematik inom urvalsförfarandet 

och kritik emot detta. Vid intervjustudier är det första problemet att avgöra vem som ska intervjuas. 

Valet har gjorts efter hur mycket de kan bidra med till förståelsen av det studerade fallet. 

Tillvägagångssättet för att få tag i intervjupersonerna till studien har grundat sig på 

kontaktinformation via Delegationen och på så sätt har en nyckelperson tillfrågats om vilka 

deltagande aktörer som kan tänkas ha lämplig information (Merriam, 1994). Jag har i de olika 

fallen inte lyckats täcka in samtliga nyckelaktörer men jag har i så stor utsträckning som möjligt 

försökt hitta representanter för deras respektive organisationer. 

I fallet Mitt Gröna Kvarter kan urvalet av intervjupersoner kritiseras då kontaktpersonen från 

Örebrobostäder potentiellt kunnat välja de åsikter som passar in i den bild som 
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projektorganisationen önskar förmedla. I fallet i fråga så tror jag snarare att de valda personerna 

har förmedlat en mer kritisk bild än vad som är representativt. Jag har dock inte upplevt denna 

kritik som ett icke balanserat problem. Att identifiera andra personer på egen hand utöver dessa 

hade inneburit en allt för tidskrävande uppgift och med största sannolikhet inte resulterat i en 

markant skillnad. 

Urvalet i Kvillebäcken har problematiserats av två anledningar: för det första för att Göteborg Stad 

som ansvarade för genomförandet av ansökan har lämnat över rollen som kontaktorganisation 

gentemot Delegationen till det kommunala bolaget Älvstranden AB som är de som genomför 

byggnationen. Det andra som komplicerar är att enligt den breda definition jag haft är antalet 

aktörer som kan räknas som delaktiga i Kvillebäcken omfattande vilket gör att urvalet av åsikter 

resulterat i en relativt liten andel av helheten. Jag upplever ändå att jag kunnat fånga kärnan av 

åsikter och upplever att dessa gett mig tillräcklig grund för min analys. 

I Kongahälla har problematiken med intervjuerna handlat om att det skett personalomsättningar i 

organisationen sedan ansökningsförfarandet. Jag har dock valt att införliva denna problematik i 

min analys. Här påverkas även fallstudien av det faktum att man på grund av ett överklagande av 

processen inte kommit särskilt långt i arbetet vilket gör att fallstudien utelämnar en väsentlig del av 

detta arbete. 

Angående tid kan även sägas att den är en problematiserande faktor i och med det att studien kan 

upplevas som inaktuell i sin kontext redan vid framställandet då samtliga studerade fall är 

pågående och således ständigt förändras. Jag gör dock inga anspråk på att spegla en heltäckande 

bild av projekten och deras respektive processer utan det är just de situationer och åsikter som 

varit rådande fram till och med studiens genomförande som varit i fokus för studien. Som nämnts i 

fallet Kongahälla är problematiken med att studera ett fall som pågår över en lång tidsperiod även 

att de nyckelpersoner som är inblandade i fallet ofta byts ut. Även i de andra fallen har detta varit 

gällande men denna aspekt är mer eller mindre ofrånkomlig och eftersom just hanteringen av 

personalomsättning är en viktig förutsättning för ett lyckat genomförande har jag valt att involvera 

det i min problematisering. 

Avslutningsvis kan sägas att en övergripande svårighet har varit jämförbarheten mellan de olika 

fallen. Framförallt i bemärkelsen att de olika fallen involverar ett flertal olika aktörer och således 

ger upphov till ett stort antal olika processer inom projektens ramar. Var gränsen skall dras för 

vilken omfattning som kan anses lämplig har gjorts efter det material jag kunnat inbringa. 

Följaktligen kan studien göras väldigt omfattande om materialurvalet utökas ytterligare. Det är en 

problematik som är svår att åtgärda vid användandet ett explorativt arbetssätt då en översikt av vad 

som kan anses väsentligt ej går att förutsäga med exakthet och ej heller är önskvärt. 
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I alla processer som involverar ett flertal aktörer är samspelet mellan människor centralt. Samspelet 

har ofta en underskattad betydelse för slutresultaten och detta kan bero på att det är svårt att sätta 

fingret på vad exakt det innebär och vilken betydelse det får för resultatet. Hur olika situationer 

hanteras och hur olika perspektiv synliggörs i processer kan vara avgörande för ett projekts 

framgång eller misslyckande. Det är i dessa mellanmänskliga interaktioner och de förutsättningar 

som de samtidigt skapar och är ett resultat av som den teoretiska diskussionen tar sin 

utgångspunkt. 

Den planeringsteoretiska inriktning som sammantaget brukar kallas kommunikativ behandlar oftast 

samverkansprocesser i ett offentligt institutionellt sammanhang. Enligt denna så är värderingar 

ständigt inneboende och planeringen har ett tydligt fokus på processen snarare än tydliga mål. Det 

är i kontrasten mellan värdet i en inkluderande process och de tydliga mål som formulerats i 

ansökan om ekonomiskt stöd som jag ser en intresseväckande spänning.  

Detta kapitel ger en introduktion dels till framväxten av den kommunikativa planeringsteorin och 

dess fokus på dialogprocesser. Senare i det analytiska kapitlet så utgår jag från dessa ståndpunkter 

men utvecklar och problematiserar vissa begrepp utifrån fallstudierna. Nedan presenteras även 

den modell som jag nyttjar för att analysera och summera de studerade fallen med det 

övergripande syftet att synliggöra relevanta förutsättningar för en givande kommunikativ process. 

Även en introduktion till hållbarhetsbegreppet och dess innebörd introduceras 

2.1 En ny realitet för kommunikativa processer 
Under 1900-talets andra hälft ledde nya planeringsteorier till stora förändringar inom 

planeringsfältet, planerarens roll och metoder omdefinierades. Uppfattningen under stora delar av 

efterkrigstiden grundade sig på att planerare hade den expertis som krävdes för att, ur ett 

uppifrånperspektiv, kunna omsätta information insamlad i fält till goda resultat. De skulle rationellt 

väga olika intressen och behov utifrån ett objektivt perspektiv och därefter fatta rationella beslut 

som gynnade majoriteten (Nyström, 2003; Tornberg, 2009). Mot slutet av 1900-talet växte den 

tyske sociologen och filosofen Jürgen Habermas socialkonstruktivistiskt grundade teorier om 

kommunikativ rationalitet fram. Enligt dessa präglar våra erfarenheter vår bild av verkligheten 

vilken därför inte kan förstås som objektiv (Habermas et al., 1996; Healey, 1997). Denna 

förändring har lett till en ökad komplexitet inom stadsplaneringen: 

”Most planning thought and practice of the past twenty-five years in Europe has moved 

beyond a simplified view of cities, in which place qualities connectivities were 

understood through the physical form of buildings and urban structure. It is widely 

recognised that the development of urban areas, understood in socio-economic and 
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environmental terms, cannot be ’planned’ by government action in a linear way, from 

intention to plan, to action, to outcome as planned.” (Healey, 2007, s.3) 

Den sammantagna omdaningen inom 1900-talets planeringspraxis härleder Tornberg (2009) till ett 

antal parallella och interagerande utvecklingstendenser. Ökade krav på medborgarinflytande, 

globalisering och liberalisering av den offentliga ekonomin samt framväxten och 

implementeringen av begreppet hållbar utveckling ses samtliga som starkt bidragande till 

förändrade förutsättningar inom planeringen. Fredriksson (2011) kallar resultatet av denna 

omdaning för en ’new reality’ [sv: ny verklighet’] för planeringen. Bland förändringarna i denna 

’nya verklighet’ är en övergång från government [sv: reger-a/-ing] till governance [sv: 

samhällsstyrning], en ökad tillväxtorientering, ökad konkurrens på alla geografiska nivåer och ett 

ökat fokus på platsers attraktivitet och marknadsmässiga dragningskraft. Dessa förändringar leder 

till ett involverande av nya aktörer där gränser för ansvar blir otydliga och därmed otydliggörs 

också var den egentliga makten ligger. Det väsentliga för kommunikativa processer inom 

begreppet governance är att det föranleder ett fokus på nya styrmekanismer. Stoker utrycker det 

som att: ”Effekterna av governance skiljer sig därför inte från government. Det är snarare en fråga 

om processer.” [egen översättning] (1998, s.17). 

Då fler aktörer involverats i processer har ett behov av att hantera samspelet mellan dessa skapats. 

Utvecklingen som kommit som att prägla de samverkansprocesser som frekvent brukas har inom 

planeringsteorin kallats för en ’communicative turn’ [sv: kommunikativ vändning] (Healey, 1997). 

Healey beskriver planeringsteorins förändring under 1900-talet som en utveckling från en tidigare 

rådande uppfattning att kunskap hade en objektiv existens i den externa världen, det var bara en 

fråga om att hitta verktygen för att upptäcka den, till en syn på kunskap som en produkt av en 

social, interaktiv process. Enligt den kommunikativa planeringsansatsen bör en plan vara resultatet 

av en bred demokratisk diskurs som omfattar planerare, beslutsfattare, byggentreprenörer, 

folkrörelse och allmänheten. Planering blir således sociala processer där deltagarna ständigt 

konstruerar tankesätt, värderingar och beteende. Slutresultatet avslöjar därmed både de 

överensstämmande och meningsskiljande åsikter som förekommer under processen. Även om den 

kommunikativa planeringsansatsen syftar till att nå en bredare samstämmighet så erkänner Healey 

(1996) att det kommer att finnas vinnare och förlorare i detta. Dock framhålls att i en sann 

inkluderande dialog så åsidosätts särintressen för att ta in andra parters argument i ambitionen att 

nå konsensus. 

Då kommunikativ planering betonar en omfattande grad av interaktion och stegvisa framsteg som 

sker i ett vidsträckt institutionellt sammanhang och eftersom det övergripande målet är att de 

medverkande skall vara samstämmiga är det enligt Khakee (2000) lämpligt att vid en utvärdering 

enligt dessa principer ställa frågor som besvarar hur man bäst: organiserar en fungerande diskurs, 
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involverar alla berörda aktörer, främjar en inlärningsprocess som är befriande och påskyndar 

framsteg samt hur man ökar det politiska, sociala och intellektuella kapitalet. 

Den kommunikativa planeringen lägger stor vikt vid vilka platser möten sker och vilken påverkan 

det får på planeringen. Det är i möten med andras realiteter, mellan aktörer, diskurser, möjligheter 

och hot på den offentliga arenan som individens klarhet över verkligheten uppstår. Utifrån detta 

synsätt beskrivs de kommunikativa möjligheterna utifrån en tredelning av den offentliga scenen, 

forum-arena-domstol. Ett forum i denna bemärkelse är en plats för öppen dialog och syftar till att 

skapa mening genom kommunikation. Arenan är en mer organiserad mötesplats där processen 

följer en agenda. Då forum och arenor båda är styrda av normer, diskurser och värderingar har 

domstolarna en viktig roll i att möjliggöra formaliserade platser för utmaning av tagna beslut och 

på så vis vara en plats för konflikthantering. Ett exempel är samrådet där det finns ett reglerat 

utrymme för polemiska diskussioner och omprövningar av ståndpunkter. Det leder till en process 

där de samhälleliga och organisatoriska normerna kontinuerligt utmanas och prövas på nytt. 

(Healey, 1997; Velásquez, 2005; Fredriksson, 2011; Metzger 2011)  

Även om indelningen i forum-arena-domstol är rättfram så behöver processer inte nödvändigtvis 

följa i den linjära ordningen utan är snarare en rörig kamp: ”It is a messy, back-and-forth process, 

with multiple layers of contestation and struggle” (Healey, 2007, s.182). Bryson och Crosby 

(1993a) menar att offentliga eller privata organisationer med makt och vilja att skapa planer, lösa 

problem eller implementera utvecklingsförslag mycket väl kan skapa de platser – de forum och 

arenor – där dialogen kan ske. Samtidigt så leder ofta skapandet av nya arbetsformer och 

plattformar inte sällan till en kamp mellan de nya institutionella arbetssätten och de tidigare 

nyttjade arbetsformerna inom organisationen (Cars et al., 2002). I relation till detta menar Bryson 

och Crosby (1993b) att vid skapandet och brukandet av forum, arenor, och domstolar så är det 

också viktigt att vara medveten om att det krävs olika former av ledarskap för de olika 

plattformarna; visionärt ledarskap i forum, politiskt (strategiskt) ledarskap i arenor och etiskt 

ledarskap i domstolar.  

2.2 Legitimitet och förankring 
Ett centralt begrepp inom den kommunikativa planeringen är legitimitet. Enligt 

Nationalencyklopedin (“legitimitet”, 2012) definieras ordet som ”lagligt berättigande”. Det kan 

beskrivas som en process genomförd i enlighet med rådande lagstiftning för demokratiska 

processer. Ett sådant stelt synsätt var rådande inom den rationella planeringen där legitimiteten 

hämtades ur den representativa demokratins formella institutioner (Tornberg, 2009). Inom den 

kommunikativa planeringstraditionen så har, i kontrast till detta synsätt, en stor vikt lagts vid att 
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uppnå en demokratisk legitimitet genom exempelvis möjlighet till deltagande på ett för alla parter 

acceptabelt sätt. 

“Collaborative approaches are argued to secure legitimacy for these policies, by giving 

citizens and civil society organisations direct access to previously remote decision 

making processes, as equal ‘stakeholders’” (Connelly et al., 2006, s.268) 

Relaterat till innebörden av legitimitet är begreppet förankring. Att förankra innebär att anknyta 

förslag eller åtgärder på ett pålitligt sätt, något som enligt Sørensen och Torfing (2005) är av större 

vikt än legitimitet inom governance-processer. Detta då den demokratiska legitimiteten i mångt 

och mycket förminskas inom processer involverande ett flertal aktörer. Därför ligger det en 

utmaning i att kunna skapa processer som inte bara syftar till att hitta lösningar på problem utan 

även involverar lösningar för tvärsektoriella projekt som också skapar tillit och förtroende (Booher, 

2004). Inom den kommunikativa planeringsteorin är begreppet problematiskt då det implicit 

förutsätter en tydlig hierarki inom åsiktsframställandet. Det är i situationer då det råder en platt 

struktur och det finns ambitioner att genomföra förutsättningslösa diskussioner som begreppet har 

en inneboende problematik. Förankringsbegreppet är en metafor som blir problematisk därför att: 

”Förankring innebär envägskommunikation från subjekt till objekt, medan dialog innebär 

intersubjektiv kommunikation mellan likvärdiga parter.” (Velásquez, 2005, s.12). Velásquez pekar 

även på att det ligger en fara i begreppsförskjutningar då sådana påverkar vad man försöker 

åstadkomma i processer, exempelvis kan en dialog där målet är likvärdiga möjligheter att uttrycka 

åsikter således förskjutas till att handla om en förankringsprocess där man söker anhängare till en 

förutbestämd bild eller åsikt. 

2.3 Synliggörande av förutsättningar 
Alla projekt har specifika förutsättningar både gällande den fysiska utformningen men även i 

mening att de innehåller olika aktörer, har olika målsättningar och involverar individer med vitt 

skilda egenskaper. Utöver dessa projektspecifika förutsättningar så spelar den samhälleliga kontext 

projekten befinner sig i stor roll. Dessa strukturella förutsättningar kan utgöras av lagstiftning, 

ekonomiska konjunkturskiftningar, planer på annan administrativ nivå etc.  

Samtidigt påverkas planeringsprocesser alltid av hur de deltagande aktörerna förhåller sig till 

formella respektive informella förutsättningar. Denna typ av indelning skiljer sig såklart även inom 

roller i projekt mellan de olika deltagande aktörerna. Det kan vara att det finns formella 

policydokument, budgetar eller organisationsstrukturer att förhålla sig till men även informella 

förutsättningar som organisationskultur, diskussionsklimat eller språkbruk spelar stor roll för utfallet 

av processerna.  
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Uppdelningen av förutsättningar i två emotstående begreppspar, det vill säga projektspecifika 

kontra strukturella respektive formella kontra informella, presenteras av Tornberg (2009) som en 

modell för att synliggöra skillnader och likheter i förutsättningar för samverkansarbete (se figur 1). 

Jag har valt att använda denna modell då den på ett givande sätt skapar möjligheter att strukturera 

mitt empiriska material. Jag använder mig av denna modell främst som ett analytiskt redskap för 

det empiriska materialet men den har även fyllt ett syfte under insamlandet av material. 

 

Figur 1. Kategorisering av förutsättningar för en samordnad planering (Tornberg and Cars, 2008, s.9) 

Tornberg och Cars (2008) använder denna figur som utgångspunkt för en karaktärisering i fyra 

kategorier av förutsättningarna för samordnad planering. Vad som faller under de olika 

kategorierna varierar självklart från fall till fall. I den för min studie relevanta kontexten av projekt 

delvis finansierat av ekonomiskt stöd rymmer det övre vänstra fältet (1) de formella planerna, 

ansökningshandlingarna och de aktörer som deltar. I det nedre vänstra fältet (2) återfinns till 

exempel lagar som reglerar planer och det ekonomiska stödet. Det nedre högra fältet (3) kan i 

denna kontext rymma organisationsstrukturer och olika perspektiv mellan yrkesgrupper. Det övre 

högra fältet (4) rymmer till exempel åsikter om ansökan och relationer mellan deltagande parter. 
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Modellen syftar inte till att vara ett verktyg för att dra normativa slutsatser utan används för att 

tydliggöra de förutsättningar som är inneboende i de studerade fallen. Det är särskilt angeläget att 

vara försiktig med den typen av slutsatser i denna studie då de studerade fallen skiljer sig markant 

åt. Tornberg (2009) presenterar ett antal kontrollfrågor för att identifiera de för ett positivt 

samverkansarbete relevanta planeringsförutsättningarna. Dessa frågor (se figur 2) har beaktats vid 

mitt utformande av mallen för de intervjuer som genomförts. 

 

Figur 2. Kontrollfrågor för identifiering av relevanta förutsättningar (Tornberg, 2009, s.102) 

De formella förutsättningarna är väsentliga för vilken riktning projekten har. Det är dock främst i 

de informella förutsättningarna som nyanserna mellan fallen står att finna och därför den mest 

talande aspekten att analysera. Det belyser också att det finns en stor potential att genom 

kommunikativa processer utveckla förståelse för problematik som kan uppstå under arbetets gång. 

2.4 Hållbarhetsbegreppet 
Ungefär lika många gånger som begreppet hållbar utveckling använts, lika många gånger har det 

också beskrivits på ett nytt sätt. Det är ett begrepp som blivit så frekvent använt inom 

stadsbyggnadsdiskursen att det till viss del tappat sin betydelse. Det kan i vissa avseenden vara 

mer givande att definiera hållbarhetsbegreppet på ett lokalt plan samtidigt som de globala 
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aspekterna självfallet även spelar in där. Beroende på dess vida omfattning har jag inga ambitioner 

att ge en allmängiltig definition av begreppet utan avser istället att försöka titta på hur begreppet 

behandlas inom stadsutvecklingen. 

De tre dimensionerna av hållbarhet som vanligtvis vävs in i begreppet kan, beroende på vem man 

frågar, ha olika innebörd men kanske framförallt olika prioritet. Det vanligast förekommande är att 

den ekologiska dimensionen får en överordnad roll. Förklaringen till detta kan motiveras med att 

ett gott tillstånd i naturmiljön är nödvändig för vår framtida existens och således är en förutsättning 

för de andra. En annan väsentlig anledning till denna hackordning ligger i att när hållbarhetsfrågan 

lyftes fram som ett globalt problem, ofta tillskrivet Romklubben (Meadows and Club of Rome., 

1972), så åsyftades hushållandet med begränsade naturresurser. Sedermera har de ekonomiska 

och sociala aspekterna inlemmats i allt större begreppet. Framförallt betonades i denna rapport 

helhetstänkandet. En problematik inom den ekologiska dimensionen, nämnt bland annat av Cars 

(2011), är den potentiella konflikten mellan lokalt och globalt. En åtgärd som ger positiva globala 

effekter - exempelvis ett vindkraftverk som bidrar till utsläppsminskningar från i jämförels 

”smutsigare” energikällor - kan i vissa fall leda till en försämrad närmiljö – exempelvis störningar i 

för häckande fåglar. 

Ekonomisk hållbarhet kan även den definieras på ett flertal sätt men brukar ofta i ett nationellt 

perspektiv omfattas av en tonvikt på tillväxt och sunda finanser. Den ekonomiska aspekten har 

också en viktig roll som möjliggörare av åtgärder inom hållbar utveckling. Regeringen menar i sin 

hållbarhetsstrategi att en: ”god ekonomi är grunden för social rättvisa och skydd av miljön” 

(Miljödepartementet, 2006, s.7). En hållbar ekonomi innebär också en adaptiv struktur som kan 

klara av stora yttre ekonomiska fluktuationer. I riksdagens strategi för hållbara städer (Riksdagen, 

2011) nämns så kallade short circuit-ekonomier som en del i en utveckling mot detta. Det innebär 

att ett större fokus läggs på en utveckling av lokalförsörjande ekonomier där varor och tjänster kan 

levereras på såväl lokal, regional som global nivå. Vid projektstrukturer får den ekonomiska 

dimensionen ofta inbegripa skäliga kostnader och möjligheter till försörjning och intäkter. 

Den sociala hållbarhetstanken grundar sig på en tanke om social rättvisa (Syssner, 2011), därmed 

är den inte heller politiskt oproblematisk. Möjligen som ett resultat av denna politiskhet är den 

platsspecifika innebörden av den sociala dimensionen av hållbarhetsbegreppet ofta oprecis vilket 

ger upphov till vitt skilda definieringar utav de med tolkningsföreträde. Cars (2011) illustrerar 

spektrumet av vanligt förekommande begrepp med exempelvis social sammanhållning och 

integration, deltagande och delaktighet samt att staden skall vara en arena för social och kulturell 

interaktion. Möjligtvis kan det vara så att alla dessa begrepp bör beaktas inom den sociala 

hållbarheten men det är otydligheten i vilka reella effekter som förväntas som skapar oreda i 

begreppsfloran.  
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Den centrala nyttan med att synliggöra ett helhetsperspektiv lyftes ursprungligen fram av den 

genom den så kallade Brundtlandrapporten (Världskommissonen för miljö och utveckling, 1987) 

som även var den källa som populariserade begreppet Hållbar Utveckling. De tre ovan nämnda 

fälten utgör huvudtemana för hållbarhetsbegreppet. Göran Cars (2011) menar att det 

slentrianmässigt ofta hävdas att hållbarhet uppnås i de tillfällen där dessa tre dimensioner 

överlappar varandra. Det innebär, enligt denna förenklade syn, att för att en åtgärd skall vara 

hållbar så måste den ha tydligt positiva effekter inom alla tre dimensionerna. Detta är sällan 

utfallet för de flesta projekt och det behöver heller inte vara en svaghet. Cars (2011) anser att dessa 

prioriteringsbeslut bör föranleda att större krav ställs på att motivera på vilka grunder som ligger till 

för ett bortväljande av en dimension. En tydligare klarhet i detta skulle kunna ge bättre 

förutsättningar för att minimera de negativa effekterna på denna dimension alternativt kompensera 

genom andra åtgärder. 
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Kapitlet syftar till att ge en introduktion till Delegationen för Hållbara Städers uppdrag och den 

process som omger ansökan och tilldelning av ekonomiskt stöd. 

3.2 Delegationen för Hållbara Städer 
För att påskynda utvecklingen mot ett mer hållbart stadsbyggande tillsattes 2008 av regeringen 

Delegationen för hållbara städer [framöver även refererad till som Delegationen]. Delegationen har 

jobbat under ett relativt kort mandat som är tidsbegränsat till utgången av 2012. Delegationen har 

arbetat i enlighet med två huvudsakliga uppgifter, den ena är att verka för en arena som bidrar till 

en ökad kunskap om hållbart stadsbyggande och där erfarenheter kan delas och lösningar 

debatteras. Man skall i samarbete med kommuner, marknadsaktörer och andra parter arbeta för att 

inspirera till ett stadsbyggande där förbättrad miljö, ekonomisk tillväxt, social sammanhållning och 

minimerad klimatpåverkan eftersträvas (Delegationen för hållbara städer, 2010a). 

Delegationen för Hållbara Städer vill inte begränsa sig genom att ge en egen definition av 

hållbarhetsbegreppet men menar att: ”(…) en hållbar stadsutveckling innebär ett helhetsperspektiv 

där såväl ekonomisk, som social och miljömässig hållbarhet ingår.” (Delegationen för hållbara 

städer, 2010, s.11). En av tjänstemannen på Delegationen (2012a) anger att myndigheten fungerar 

mer som en dammsugare gällande definitioner av hållbarhet och att de i sin slutrapportering av 

stödet utgår från och redovisar vad ansökningarna visar exempel på. Detta öppna förhållningssätt 

ger på ett sätt möjligheter för vitt skilda verksamheter att inlemma hållbara idéer i arbetet och att 

på ett förutsättningslöst sätt skapa kreativa lösningar. Samtidigt ger en öppenhet ett mått av 

otydlighet och kan således göra det svårt att konkretisera strategier och uppnå samverkan mellan 

flera aktörer. Ambitionen med strategin är att ge en öppen plattform för diskussion om vad som 

innefattas i hållbarhetsbegreppet: 

”Delegationen vill bidra till att hålla diskussionen om en hållbar stadsutveckling levande, 

d v s vad som ingår, vad som bör prioriteras i olika fall samt hur olika aspekter kan 

integreras, hur konflikter mellan olika mål kan hanteras och hur synergieffekter kan 

uppnås.”(Delegationen för hållbara städer, 2010a) 

Delegationen har valt denna strategi inom sitt uppdrag att vara en nationell arena för att kunna 

behandla alla frågor som berör hållbar stadsutveckling. Samtidigt har Delegationen inom ramen 

för det ekonomiska stöd som utdelas valt att fokusera på åtgärder som: ”(…) främjar hållbar 

stadsutveckling i syfte att väsentligen minska utsläppen av växthusgaser.” (SFS 2008:1407 §1). I 

den uppföljning som Riksdagen gjort av Delegationens arbete så framhålls de positiva aspekterna 

av den odefinierade hållbarheten av de flesta remissinstanser. Dock betonas att det bland de som 

ansökt om bidrag funnits ”en viss osäkerhet om vad som avses med hållbar stadsutveckling och 

hur de olika dimensionerna i hållbarhet ska viktas.” (Riksdagen, 2010, s. 21). Samtidigt måste just 
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denna viktning utföras inom de olika projekten då hållbarhetsarbete bör byggas på de 

förutsättningar och möjligheter som finns för just det specifika området. 

3.3 Ekonomiskt stöd och ansökningsförfarandet 
I portalparagrafen till den lagtext som reglerar verksamheten anges Delegationens andra 

huvuduppgift, att fatta beslut gällande det ekonomiska stöd som skall tilldelas hållbara 

stadsbyggnadsprojekt. 

1 § Enligt denna förordning får, om det finns medel, statligt stöd ges för investeringar för 

åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling i syfte att väsentligen minska utsläppen av 

växthusgaser. (SFS 2008:1407) 

Detta stöd delas ut inom två huvudkategorier: ekonomiskt stöd till större investeringsprojekt samt 

stöd till planeringsprojekt såsom förstudier eller informationsinsatser. Gemensamt för de båda 

kategorierna är att de projekt som får stöd skall kunna tjäna som ”förebilder för en integrerad 

hållbar stadsplanering och tillämpad miljöteknik samt underlätta spridning av kunskap om sådana 

stadsmiljöer inom Sverige och till andra länder.” (Delegationen för hållbara städer, 2010b, s.2). 

Projekten skall alltså, utöver de lokala effekter det har, kunna visa på potentialen i valda lösningar 

och tjäna som demonstrationsobjekt för dessa.  

Stödet uppgick 2009-2010 till 340 miljoner kronor. Enskilda projekt kan endast söka stöd för 30 % 

av den uppskattade egna projektkostnaden. Delegationen förordar även att stödet koncentreras till 

ett fåtal ansökningar så att effekterna av åtgärder blir stora och uppenbara. Det framhålls även att 

kostnadseffektivitet gällande utsläppsminskningar fäller avgörandet i fall att de ekonomiska medlen 

inte räcker till (Delegationen för hållbara städer, 2010b). En av tjänstemännen på Delegationen 

(2012a) tydliggör dock att det var inte bara de bästa projekten rent siffermässigt som valdes ut. 

Snarare valdes de projekt som visade på den bästa helheten och som involverade samtliga 

dimensioner. Den andra tjänstemannen på Delegationen (2012b) menar samtidigt att den 

ekonomiska dimensionen inte uppmärksammats i någon större utsträckning. Detta mer holistiska 

synsätt kan diskuteras ur en utvärderingssynpunkt gällande svårigheterna att mäta effekterna av ett 

så pass brett stöd. En av tjänstemännen (2012a) menar att det inte finns något sätt att matematiskt 

mäta effekterna av stödet men samtidigt att det: ” (…)behöver ju inte vara ett dåligt stöd bara för 

att det är svårt att utvärdera.”. De är båda av samma mening angående mätbarheten i stödet och 

menar att främst den sociala dimensionen är ett vitt begrepp och att det kan bli svårt att ta på 

konkret. Om man ska hitta en gränsdragning för vad som kan anses rimliga åtgärder så: ”ska det 

åtminstone vara beskrivbart.” (Tjänsteman på Delegationen, 2012b). Denne menar att om stödet 

skulle sjösatts idag [vår 2012] så skulle skrivningen kanske sett annorlunda ut.  
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Gällande ansökningsförfarandet är det formaliserat i en tiosidig ansökningsblankett [se Bilaga 1-3]. 

I denna framhålls att ansökan tydligt bör specificera vad det sökta ekonomiska stödet har för reell 

påverkan på projektets planerade åtgärder, vilka inte skulle kunna genomföras utan det sökta 

stödet. Ansökningsblanketten har även en tonvikt på åtgärder som främjar extern samverkan, 

integration inom planeringen och kommunikation av resultat. (Delegationen för hållbara städer, 

2010c). I 2010 års ansökningsprocess, som är relevant för samtliga av mina studerade projekt, 

inkom 33 ansökningar gällande investeringsprojekt. Av dessa valdes 8 ut för en fördjupad 

prövning. I Delegationens utvärdering av sitt arbete 2008-2010 så summerar man erfarenheterna 

från ansökningsproceduren och kommenterar bland annat följande: 

”De investeringsprojekt som fått stöd uppfyller bäst syftet med förordningen, ger 

väsentliga klimateffekter, har ett helhetsperspektiv med alla tre 

hållbarhetsdimensionerna, miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet, och omfattar 

flera åtgärdsområden inom stadsdel, bostadsområde eller kvarter. (…) Valet att stödja 

olika typer av projekt innebär ökade möjligheter till uppmärksamhet och 

spridningseffekter.” (Delegationen för hållbara städer, 2010a, s. 54) 

De ekonomiska medlen är begränsade till fyra år vilket innebär att de projekt som tilldelats stöd år 

2010 har tills utgången av 2014 på sig att genomföra de sökta åtgärderna för att få stödet utbetalat. 

Denna tidsbegränsning är inte möjlig att ändra på, något som i fallet Kongahälla önskats men dock 

avslagits. Delegationen för hållbara städer avslutar sitt uppdrag i december 2012 och för 2012 

kunde ekonomiskt stöd endast sökas för planeringsprojekt (Delegationen för hållbara städer, 

2012). Den fortsatta uppföljningen efter Delegationens avslutande sköts av Boverket. 
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4.1 Mitt Gröna Kvarter - Örebrobostäder 
För att nå ett hållbart fastighetsbestånd krävs enligt miljöminister Lena Ek en ”framsynt planering” 

(Ek, 2012). Eftersom de områden som byggs i dagsläget kommer att finnas kvar länge så räcker det 

inte med att nöja sig med medelmåttiga förbättringar i byggnadernas energiförbrukning och 

resursförbrukning. Att det stora flertalet av de hus vi bor i idag kommer att finnas kvar ett bra tag 

gör att även om nybyggda hus har goda miljöegenskaper så är dess effekter på det totala beståndet 

marginella (Svane, 2004). Denna insikt medför att ska de uppsatta utsläppsminskningarna uppnås 

så kräver det att stora insatser görs för att förbättra kvaliteten på redan existerande byggnader. 

Örebrobostäders projekt Mitt Gröna Kvarter i stadsdelen Vivalla i Örebro syftar till just detta, att 

förbättra kvaliteten på ett redan existerande fastighetsbestånd byggt inom ramarna för det så 

kallade miljonprogrammet. Ett stort fokus läggs också på att genomföra denna omvandlingsprocess 

i nära samarbete med de boende i området. Just potentialen i att kunna dra erfarenheter av ett 

projekt som delar problematik med så många områden nämns i motiveringen till beslutet om 

ekonomiskt stöd. Min främsta motivation till att närmare studera Mitt Gröna Projekt är ett intresse 

för renoveringsprojekt som involverar de boende och den process det medför.  

4.1.1 Projektet i korthet 

Projektet Mitt Gröna Kvarter är initierat av det kommunala Bostadsbolaget Örebrobostäder och 

innefattar omfattande ombyggnation av 123 lägenheter på Visgatan i bostadsområdet Vivalla i 

Örebro. Mitt Gröna Kvarter skall fungera som ett pilotprojekt för en potentiell renovering av hela 

området Vivalla innehållande totalt 2400 lägenheter. Projektet syftar till att energieffektivisera och 

strukturera om området samt att skapa en 

förnyelse i dialog med de boende. 

Örebrobostäder är den huvudsakliga 

utföraren men man har även anlitat 

stiftelsen Cesam för att kvalitetssäkra 

arbetet med delaktighet hos hyresgästerna.  

4.1.2 Ansökningshandlingar  

I ansökan till Delegationen förtydligas innebörden av projektnamnet Mitt Gröna Kvarter. I ansökan 

framhålls att Mitt åsyftar att projektet skall skapa en stark samhörighets- och hemkänsla hos de 

boende.  

”Genom pedagogiska metoder och visualisering uppnås en läroprocess där effekten blir 

att hyresgästerna får en större förståelse och kunskap om sin egen miljöpåverkan. Det 

leder i sin tur till en känsla av tillhörighet och ansvar.” (Delegationen för hållbara städer, 

2010, s. 4) 
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I ansökan läggs ett tydligt fokus på de sociala aspekterna och kvalitativa värden av de föreslagna 

åtgärderna. Ordet Gröna syftar på fysiska kvalitetsförbättringar i grönområden och 

effektiviseringsåtgärder i drift och förvaltning men även på mer flyktiga resultat som att 

hyresgästerna skall uppleva att de genom sitt boende bidrar till hållbar utveckling. Kvarter innebär 

att identiteten av kvarteret skall tydliggöras och möjligheter till ökad sammanhållning främjas. 

”Målet nås genom att skapa unika kännetecken för kvarteret, förtydliga skillnaderna 

mellan offentligt, halvoffentligt och privat samt genom ett delaktighetsarbete där 

hyresgästen ges goda möjligheter att fördjupa sina sociala kontakter med sina grannar.” 

(Delegationen för hållbara städer, 2010, s. 4) 

Några exempel på åtgärder som syftar till uppfyllande av de olika hållbarhetsmålen är bland 

annat; innovativa lösningar för minskad energi- och vattenförbrukning, ett ökat klimat- och 

miljöengagemang bland boende, en minskad boendesegregation genom ökad attraktivitet samt 

lägre drift- och underhållskostnader för ökat kvarboende och rimliga hyror. (Örebrobostäder, 

2010) 

Inom stadsplaneringskriteriet så anges att projektet ligger i linje med Örebro stads mål att bli en 

stad fri från fossila bränslen till 2050. Därför ska området integreras med närliggande områden, 

både fysiskt och socialt, genom förändrad gatustruktur och sammanlänkande byggnation som 

uppmuntrar till transport till fots och med cykel. Här lyfts också fram att en detaljplan finns som 

öppnar för föreslagna åtgärder. Återkommande så anses en förbättring av områdets attraktivitet 

kunna skapa mer varierade sociala sammanhang men också öka känslan för området:	  

”Mitt Gröna Kvarter ska bli en plats med funktionella, attraktiva, trivsamma och 

tillgängliga miljöer. Det ska skapas en känsla för 'den egna gården’, för att öka trivsel, 

ansvarstagande och benägenheten att vårda och vistas i gröna rum.” (Örebrobostäder, 

2010, s.3)  

Gällande genomförandet så nämns att man planerar att vidareutveckla redan beprövade metoder 

inom dialog och att man strävar efter ett ökat inflytande. Örebrobostäder avser även att arbeta med 

"Boendebyggande" där man praktiskt kan vara med i ombyggnationen av sitt kvarter. Genom olika 

dialogformer önskar man att säkerställa barns deltagande samt även att minska språkbarriärer. Här 

nämns även Cesam som deltagande i olika delar i processen. Cesam ska bland annat “arbeta med 

utformning av metoder för kontinuerlig utvärdering av de berördas upplevelse av delaktighet och 

värdering av resultat.” (Örebrobostäder, 2010).	  

Den totala investeringskostnaden för projektet är beräknad till drygt 192 miljoner kronor och 2010 

sökte man stöd för 9 255 000 kronor av Delegationen för genomförandet av 20 specificerade 

åtgärder. Örebrobostäder tilldelades hela det sökta beloppet. 
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I det yttrande angående ansökningarna som Boverket givit till Delegationen så framhålls Mitt 

Gröna Kvarter som en väl genomarbetad ansökning. Här lyfts bland annat fram att projektet 

innehåller ett brett åtgärdspaket till en förhållandevis låg kostnad. Framförallt så framhålls 

potentialen till nyttjande av resultatet, detta då hustyperna är vanliga runtom i landet. Att samtliga 

tre hållbarhetsaspekter fått utrymme i ansökan anses även som positivt. (Storm and Mejegård, 

2010) 

4.1.3 Ekonomiskt stöd och ansökningsprocessen 

Planerna på att renoveringsåtgärder borde ske började på allvar 2007 i Vivalla, Örebrobostäders 

största lägenhetsområde. Tankarna om att göra någonting med Visgatan hade funnits ett längre tag 

enligt den intervjuade representanten för Örebrobostäder. Runt 2008 så började detaljplanearbetet 

men då var inte hållbarhetstanken så extremt framskjuten som den är idag. Det var i alla fall inte 

uttalat som ett mål i sig. Dock visste man att husen var dåliga i energiförbrukningssynpunkt. Enligt 

representanten så tillkom idén att söka ekonomiskt stöd från Delegationen under hösten 2009 när 

en konsult föreläste om att det fanns ett sätt att söka stöd för den här typen av åtgärder. 

”Då fick jag helt plötsligt namn på det vi ändå skulle göra. Vi hade inte pratat så mycket 

om hållbarhets… alltså vi hade inte använt det begreppet så mycket. Men det var ju 

klockrent, det var ju precis det vi skulle göra. Nu fick man ord på det. Men då sa vi att 

då kanske man kan lämna in en ansökan för det här ligger helt i linje med det vi ska 

göra.” (Utvecklingsstrateg Örebrobostäder, 2012) 

Detta anses dock inte påverkat processen i någon större utsträckning mer än att arbetet snabbades 

på mer än vad som annars skulle ha skett. Örebrobostäders representant upplevde inte processen 

som ansökan innebar som konstruerad utan tvärtemot var mycket förarbete redan gjort även om 

man vid tillfället inte visste att det gjordes till projektansökan. För att sätta Delegationens stöd i ett 

perspektiv nämns att projektet i sin helhet kostar över 200 miljoner kronor och att Örebrobostäder 

har fått ekonomiskt stöd för 9,2 miljoner, så den rent ekonomiska delen stödet utgör är relativt 

modest. Representanten uttrycker det som att det är klart att 9,2 miljoner är mycket pengar men att 

i det stora hela så kommer processen inte forceras någonting på grund av detta utan man ser hellre 

att materialet blir bra och genomarbetat samt att det är ordentligt förankrat på alla håll. 

Angående den påverkan som deltagandet i stödprogrammet fått utöver det rent finansiella så 

nämner Örebrobostäders representant att det tvingar fram en struktur som är bra. Projektet har 

inneburit att man har tvingats vara så konkret som möjligt och att detta resulterat i en positiv press 

på de ansvariga. Dessutom har det fyllt en funktion med att kontinuerligt lämna in rapporter för att 

det har lett till att arbetet utvärderats och utvecklats under processens gång. Representanten är 

även förvånad över hur väl allting stämmer med hur det var sagt att det skulle göras från början, 
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och ser det som ett bevis på att Örebrobostäder hade tänkt rätt redan från början. Sedan finns hos 

intervjuobjektet en viss beskhet angående ansökningsprocessen då denne anser att det borde 

funnits tydligare kriterier för vad stödet fick användas till. Detta beror på att Örebrobostäder som 

enda sökande har missat att söka ersättning för eget nerlagt arbete vilket utgör en stor del av 

kostnaderna för ett sådant här projekt. 

Gällande ansökans påverkan på det planerade delaktighetsarbetet så anser Örebrobostäders 

representant att det där fanns en potentiell konfliktyta då man från Örebrobostäders sida ville ha 

en förutsättningslös kommunikation samtidigt som projektets planer fanns specificerade i ansökan. 

Just ansökan upplevs dock inte direkt ha förorsakat någon problematik: 

”Vi kan ju inte gå ut och säga att vi ska jobba med delaktighet och sen har vi bestämt 

allt till hundra procent och vägrar att ändra på oss. (…) Ansökan, vi har ju lagt den 

framme i projektlokalen så att hyresgästerna skall kunna läsa, men jag tror ju inte att 

någon har läst den. (…) om någon hade gjort det så hade de ju verkligen kunnat 

fundera över: ’ni har ju redan skrivit här allt ni ska göra, varför frågar ni mig?’ men det är 

ju aldrig någon som har gjort det.” (Utvecklingsstrateg Örebrobostäder, 2012) 

Utan att göra några anspråk på att presentera en alternativ lösning så menar rådgivaren på Cesam 

att det finns en problematik i att ha en ansökan där en vision är så pass tydligt formulerad. Denne 

anser att det, trots goda intentioner, skapar en situation där denna vision skall implementeras och 

det då lätt kan upplevas som att idéerna kommer från ett ovanifrånperspektiv.  

4.1.4 Organisation och arbetsformer 

Örebrobostäders representant påpekar att även om projektet är initierat av Örebrobostäder så ville 

man från början försöka få politikernas stöd. Det fanns också ett intresse från politiskt håll men på 

grund av brister i samspelet så rann det ut i sanden. Här finns en upplevelse av att man från 

Örebrobostäders sida ville komma igång med ett samtal men att det sen inte blev så mycket av 

det, kanske var det tiden som var för knapp. Istället resonerade Örebrobostäder då så att de 

genomförde det själva. Representanten kan inte peka på exakt vad som blev fel men nämner 

möjliga förklaringar som att det kanske inte fanns politiskt tryck eller att det var ett känsligt område 

där inflytelserika villaägare i ett angränsande område skulle kunnat motsätta sig projektet. Men nu 

i efterhand upplevs det som att initiativet applåderas av politikerna. 

Förändringsarbetet har delvis bedrivits i en projektgrupp med hyresgäster involverade. 

Örebrobostäders representant menar detta är unikt och första gången som Örebrobostäder använt 

sig av denna metod och att i denna grupp har både högt och lågt diskuterats. Utöver medverkan 

från hyresgäster har även Hyresgästföreningen funnits representerade samt en rådgivare från 

Cesam gällande delaktighetsfrågorna. Rådgivaren från Cesam har även fyllt en funktion som 
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kontrollinstans som kollat att Örebrobostäder gjort rätt. I dennes uppgifter har även legat att ta 

tillvara på det producerade materialet från delaktighetsarbetet. Dessa erfarenheter skall 

sammanställas i projektets slut men redan under pågående process har mötesanteckningar 

redovisats och diskuterats på styrelsemöten. Rådgivaren beskriver själv utgångspunkten för arbetet 

inom Cesam som: 

”Vi bygger vårt arbete på en förståelse av samhällsarbete som ett sätt att arbeta med 

demokratiska arbetsmetoder som eftersträvar människors aktiva deltagande och 

upplevelse av delaktighet.” (Rådgivare på Cesam, 2012) 

Gällande involverandet av hyresgästerna så har man haft som ambition från Örebrobostäder att få 

dem involverade tidigt i processen. Dock har förändringen av Vivalla påverkats av en del faktorer 

som komplicerat deltagandeprocessen. Innan planerna för det som nu kallas Mitt Gröna Kvarter 

tillkom så skedde ett arbete med en förändring av detaljplanen för området där förändringar 

gjordes möjliga. Detta arbete ledde således till att hyresgästerna förstod att Örebrobostäder ville 

göra någonting, dock inte vad. Verksamhetsutvecklaren på Hyresgästföreningen bekräftar denna 

bild: 

”Den bilden jag har fått förmedlad är ju att de [Örebrobostäder] visste, de hade 

planerna klara för sig vad de skulle göra men de visade inte det för oss eller 

hyresgästerna.” (Verksamhetsutvecklare på Hyresgästföreningen, 2012) 

Rådgivaren på Cesam ser förvisso sådana situationer som i hög grad ofrånkomliga eftersom det en 

förändringsprocess oftast börjar med att det finns ett behov av att genomföra olika åtgärder, men 

denne har en önskan om ett tidigare engagemang: 

”Det som jag tycker är problematiskt det är att man väldigt sällan, nästan aldrig får 

tillfälle att börja vid någon sorts nollpunkt. Det finns alltid bakomliggande processer. 

(…) Man har redan tagit ett antal steg och det finns redan en uppdämd irritation och 

motsättningar som man måste övervinna.”(Rådgivare på Cesam, 2012) 

Örebrobostäders representant beskriver det som att man från Örebrobostäders sida hade en tanke 

om vad man ville med området men att man samtidigt ville att hyresgästerna skulle få vara med 

och påverka på riktigt. För att åstadkomma detta ville Örebrobostäder gå in med ett ’blankt 

papper’ och fråga vad hyresgästerna ville. Representanten säger att arbetet i början blev lite 

konstigt då det hade föregåtts av detaljplaneprocessen där det framgick att Örebrobostäder ville 

göra någonting. Eftersom man från Örebrobostäders sida inte önskade att styra vad diskussionen 

skulle handla om för mycket berättade man heller inte i någon större utsträckning om de interna 

planerna. När rådgivaren från Cesam summerar de genomförda åtgärderna så framhålls att alla 

tillsammans har bidragit till att fler är bättre informerade och mer engagerade. För att nå dit har 
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man laborerat med att bjuda in till olika aktiviteter. Rådgivaren påpekar samtidigt att en hel del av 

deltagandet antagligen beror på en viss oro över att behöva flytta och ett behov av information om 

det. Samtidigt finns det en tilltro till att det är någon som lyssnar annars skulle folk inte bry sig om 

att gå. 

4.1.5 Samförstånd eller Målkonflikter 

Örebrobostäders representant menar att det funnits en gemensam syn hos alla berörda parter att 

något måste göras i Vivalla. Enligt denne hade åsikter från boende framkommit om att man 

önskade byta fönster och att man önskade att fler svenskar ville flytta till området något som 

bekräftas av den intervjuade boende på Visgatan. Enligt Örebrobostäders representant upplevde de 

boende det som tråkigt att inte fler gillar området så det fanns en sorts enighet om att man ville 

göra något. Dock anses Visgatan vara en av Vivallas mer attraktiva gator och har relativt många 

svenskfödda vilket resulterat i att många undrat varför förändringsarbetet ska börja just där?  

Rådgivaren på Cesam menar att det legat ett problem i att uppnå en gemensam 

problemformulering då det funnits en tidigare uttryckt vilja i detaljplanen som påverkat processen. 

Det har gjort det svårt att få till ett gemensamt resonemang om vad som är positiva och negativa 

faktorer i området och när problemformuleringarna ser olika ut så blir också viljan att eftersträva 

förändringar olika. Rådgivaren från Cesam menar att när boende pekar på problem så handlar det 

ofta om teknikaliteter men det blir naturligt eftersom sådant utgör den nära miljön. Det som 

hyresgästerna lyfter som viktigt är att de lever med en låg hyresnivå. Rådgivaren på Cesam ser att 

det funnits en motsättning mot detta i Örebrobostäders problematisering men att ett sätt att komma 

närmare varandra skulle kunna varit att ha haft mer öppna problemformuleringar. Rådgivaren 

menar att stora delar av Örebrobostäders problemformulering är väldigt relevant från ett privat 

perspektiv men att tro att någon skulle vara för en strukturell omdaning för att åstadkomma en 

långsiktigt hållbar miljö är mycket begärt. Denne menar att det inte går att vara för generell för då 

når man inte fram till individerna. Detta är ett exempel på att det finns svårigheter i den här 

processen som kan vara svåra att komma undan. 

Den boende på Visgatan som intervjuats förmedlar en bild präglad av missförstånd i 

kommunikationen. Denne menar att från början upplevdes projektet som positivt och innefattade 

goda ledord som bilfritt, tryggt och delaktigt. Den boende upplever att de åtgärder som projektet 

visat sig inkludera inte alls överensstämmer med den bild som förmedlades initialt och har en 

upplever att man från Örebrobostäders sida inte lyssnat på vad de boende tycker: 

”Det här är ju inte det vi har velat från början. (…) Varför kan de [Örebrobostäder] inte 

göra det som är väsentligt.” (Boende på Visgatan, 2012) 
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På ett liknande sätt upplever Örebrobostäders representant att när diskussionerna kom igång så 

fanns där en känsla av att man inte riktigt pratade om samma saker. Denne påpekar att Vivallas 

generalplan har suttit uppe där ambitionerna uttrycks men kanske i lite vaga termer.  

”Vi har haft uppenbara kommunikationsproblem också. (…) typ tio personer som var 

aktiva under hösten i olika arbetsgrupper. De säger ju att de aldrig har hört talats om att 

det skulle bli stora ombyggnationer. Jag kan ju delvis tycka att de visst har förstått men 

inte riktigt vill tillstå det.” (Utvecklingsstrateg Örebrobostäder, 2012) 

Denna vaghet i kommunikationen har lett till att en del boende upplevt att de blivit lurade för att 

de trodde det handlade om andra åtgärder från början. Örebrobostäders representant menar att det 

var mer eller mindre alltid var samma tio personer som kom på projektmötena och att man 

försökte förtydliga att det var drastiska åtgärder det skulle handla om. Oftast har det handlat om 

tolkningar, från Örebrobostäders sida upplever man att man har lyssnat. Representanten tillstår 

dock att bara för att man lyssnat betyder det ju inte att de lösningar man presenterar 

överensstämmer med de boendes lösning på problemen.  

Verksamhetssamordnaren på Hyresgästföreningen menar att problemet med att man inte 

kommunicerat tillfredsställande ligger i att Örebrobostäder har styrt informationsprocessen utifrån 

deras egna villkor och denne menar att man fått kämpa för att Örebrobostäder skulle förenkla sin 

information. Verksamhetssamordnaren menar att det varit svårt för många av hyresgästerna att 

känna sig engagerade och vilja delta då de inte förstått den bakomliggande avsikten i projektet. 

Mycket av detta ligger i att en stor del av de boende har begränsade språkkunskaper i svenska. 

Verksamhetssamordnaren anser att det ligger en konflikt i att Örebrobostäder har velat hålla 

kommunikationen på svenska samtidigt som de har gjort anspråk på att vara demokratiska. Denne 

menar att det upplevs som Örebrobostäder sett det som grus i maskineriet när frågan om tolk lyfts 

fram. Verksamhetssamordnaren menar att en större del av pengarna som lagts på projektet borde 

avvarats till tolk och till folk som knackar dörr i området. 

Rådgivaren på Cesam instämmer till viss del med kritiken mot kommunikationen och menar att 

man kunde gjort oändligt mycket mer i många situationer men att det alltid kommer vara folk som 

inte förstår. Rådgivaren lyfter dock fram informationen som presenterades efter att det politiska 

beslutet var fattat som ett bra exempel där denne ansåg att Örebrobostäder har gjort ett väldigt bra 

jobb. På frågan om vad man från Örebrobostäders sida skulle gjort annorlunda i denna process så 

anser Örebrobostäders representant att det finns flera områden för förbättring men att man först 

och främst skulle varit tydligare med de avsikter man hade: 

”Rent kommunikativt borde vi ju varit tydligare från början [och sagt] Örebrobostäder 

vill det här. Det är ju inget fel att vara ärlig med det. Vi tyckte ju att vi var det, fast de 
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tyckte inte vi var det. Men vi kanske borde varit ännu tydligare borde sagt att vi vill göra 

stora saker här, vi har de här motiven och de här skälen och det vi kommer vilja göra är 

massiva ombyggnationer men vi vet ännu inte hur detta ska gå till, kom och var med.” 

(Utvecklingsstrateg Örebrobostäder, 2012) 

Hyreshöjningen i området upplevs från samtliga intervjuade parter vara den stora stötestenen och 

det ligger flera dimensioner i varför det blivit så. En anledning är att Vivalla tidigare varit 

undantaget från hyreshöjningar vid renoveringar och fönsterbyten, detta på grund av att det 

tidigare använts för att locka boende till områdets tomma lägenheter. I dagsläget är situationen en 

annan och något överskott på lägenheter råder inte. Enligt Örebrobostäders representant har man 

från Örebrobostäder valt att överge detta undantag och det har även hyresgästföreningen hållit 

med om. Det har av hyresgäster upplevts som orättvist att när nu renoveringarna kommer till 

Visgatan så måste hyresgästerna betala för det. Representanten håller med om att det är orättvist 

och menar att detta antagligen haft en stor påverkan på processen. 

Den andra dimensionen i konflikten kring hyreshöjningarna har varit en osäkerhet i hur höga hyror 

renoveringarna skulle leda till. Enligt Örebrobostäders representant så var tanken från 

Örebrobostäder att inte gå ut med några siffror gällande kommande hyresnivåer framförallt för att 

man ville ge de boende en möjlighet att påverka de kommande förändringarna. Detta ledde till en 

svår kommunikationsprocess och Örebrobostäders representant känner att det kanske var naivt att 

tro att folk ville vara delaktiga på dessa villkor. Rådgivaren på Cesam anser att hyresdiskussionen 

har haft en stor påverkan i projektets utveckling men tror också att diskussionen kring detta gjort 

att Örebrobostäder tänkt ett varv till och hållit ner hyreshöjningar i så stor utsträckning som 

möjligt.  

Slutresultatet av hyresdiskussionen varierar beroende på perspektiv men från Örebrobostäders sida 

menar man att hyresgästerna haft en stor inverkan på den planerade nivån: 

”Jag tycker ju att vi har lyssnat jättemycket på hyresgästerna men många av 

hyresgästerna tycker nog inte det. Vi går fram med ett förslag nu med 20 % höjd hyra 

(…) Hade vi inte haft det här omfattande delaktighetsarbetet i Mitt Gröna kvarter hade 

vi nog gått fram med 40-45 % hyresökningar.” (Utvecklingsstrateg Örebrobostäder, 

2012) 

Verksamhetsutvecklaren på Hyresgästföreningen delar inte denna positiva bild av 

påverkansarbetets inflytande på de föreslagna hyresnivåerna och ställer sig istället skeptisk till att 

man från Örebrobostäders sida inte har visat på vad de har tagit in av de synpunkter som lämnats. 

Denne ser det även som ett problem att Örebrobostäder inte visade på sina ungefärliga kalkyler 

tidigare än vad de gjorde och att det föranledde att Hyresgästföreningen inte kunde gå på djupet 
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när man inte visste vad som skulle göras. Verksamhetsutvecklaren menar även att det gjorde det 

svårt att engagera hyresgäster innan det fanns någon bild av vilka effekter projektet skulle få.  

”Tjugoprocentssiffran den kom ju (…) två tre månader innan beslutet skulle tas av 

politikerna och det tycker jag var odemokratiskt att inte hyresgästerna [tidigare] hade en 

siffra att ta ställning till.” (Verksamhetsutvecklare på Hyresgästföreningen, 2012) 

Verksamhetsutvecklaren på Hyresgästföreningen anser att eftersom man redan tidigare under 

processen visste på ett ungefär vad som skulle göras så borde Örebrobostäder haft kalkyler på 

ungefärliga hyresnivåer som de skulle kunnat presentera. 

4.1.6 Legitimitet och förankring 

Delaktighetsarbetet i stort är en form av legitimitetsskapande åtgärd som påverkar mottagandet av 

föreslagna åtgärder på ett omfattande sätt Att kunna visa på en politisk avsikt kan var en annan då 

den är legitimerad av folkviljan. Örebrobostäders representant menar att man från början borde 

lagt mer krut på att få med kommunen i projektet då denne anser att det hade varit skönt att vara 

fler aktörer som stått bakom projektet, nu har Örebrobostäder fått ta alla smällar. 

Utöver de möten och åtgärder som varit ämnade för allmänheten så har arbetet delvis bedrivits i 

den tidigare nämnda projektgruppen. Verksamhetsutvecklaren på Hyresgästföreningen, som själv 

kommit in senare i processen, menar att det delvis har varit problematiskt att Hyresgästföreningen 

gick med på att vara delaktiga i projektgruppen runt Mitt Gröna Kvarter. Denne hade hellre sett 

Hyresgästföreningen i mer av en observatörsstatus där intressen kunnat bevakas på ett mer neutralt 

plan och menar att den legitimering som det inneburit att gå med har gjort att många hyresgäster 

knappt kan skilja på Hyresgästföreningen och Örebrobosäder och att det är katastrofalt.  

Örebrobostäders representant ser arbetet inom projektgruppen som givande men hade gärna sett 

att detta arbetssätt använts tidigare i processen då man hade fler öppna möten. I inledningsskedet 

av arbetet i projektgruppen så fanns hyresgästerna endast företrädda av ett av Hyresgästföreningen 

tillsatt ombud. Örebrobostäders representant upplevde denna situation som lite konstig och var 

tveksam till hur mycket ombudet kommunicerade med hyresgästerna. Samtidigt medgav ombudet 

i fråga själv att denne inte heller var nöjd. Kommunikationen genom ombudet ledde slutligen till 

en konflikt där något som sagts på ett möte hade vantolkats och blivit vidarebefordrat till 

hyresgäster. Enligt Örebrobostäders representant var det uppenbart att det inte var alls så som det 

menades och det resulterade i att Örebrobostäder kände att det var bättre att bjuda med 

representanter för hyresgästerna för att motverka missförstånd. Då fick två hyresgäster delta i 

projektgruppen, något som enligt Örebrobostäders representant tidigare aldrig prövats. Det finns 

dock en osäkerhet i hur detta arbete avspeglat sig på de andra hyresgästerna men för de två 

deltagande personerna tror representanten att det påverkat mycket. Denna bild nyanseras något av 
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en av de boende som deltagit i ovan nämnda projektgrupp. Denne upplever blandade erfarenheter 

efter deltagandet. Positiva upplevelser av medverkandet och möjligheterna att få påverka har 

efterhand lett till en maktlöshet inför besluten då utfallet inte speglat förväntningarna trots ett 

eskalerande engagemang. Rådgivaren på Cesam anser att detta lett till ett demokratiskt dilemma i 

processen: 

”Beslutsmyndigheten äger ju företaget. De boende har olika redskap, verktyg och 

förhandlingsmöjligheter och så för att påverka den processen men de äger inte 

besluten.” (Rådgivare på Cesam, 2012) 

Örebrobostäders representant påpekar att de två boende som deltagit kanske inte heller har varit 

helt representativa för hela kvarteret och att det funnits tillfällen då det blivit svårt att lyfta 

perspektivet bortom den direkta påverkan på just deras hus. På grund av denna snävhet i 

diskussionerna ansåg de inom projektgruppen att man borde bredda representativiteten och man 

utökade, som ett resultat av detta, gruppen med en deltagande företrädare för föreningen 

Somaliland. Enligt rådgivaren på Cesam har en positiv spinoff från involverandet av den nya 

aktören i gruppen blivit att föreningen Somaliland nu bedriver läxläsning i kvartersgården. 

Verksamhetssamordnaren på Hyresgästföreningen delar inte den oproblematiska bilden av 

utökandet av representativiteten i projektgruppen utan menar istället att det fanns ett motstånd till 

inkluderandet av nya deltagare bland Örebrobostäders representanter med hänvisning till att ju fler 

deltagare desto segare blir beslutsprocessen. Verksamhetssamordnaren ger detta som ett exempel 

på att det ibland framstått som att projektgruppen bara funnits till för att förankra de förutbestämda 

planerna. Verksamhetssamordnaren framhåller av det funnits en dubbeltydighet i arbetet med 

delaktighet och att Hyresgästföreningen utifrån dessa lärdomar skulle agera annorlunda vid en 

framtida inbjudan till deltagande. Framförallt lyfts en vilja om att få delta i diskussioner kring 

åtgärder innan Örebrobostäder tagit beslut om sådana. De erfarenheter verksamhetssamordnaren 

på Hyresgästföreningen har dragit av projektet är både positiva och negativa. Som negativt lyfts det 

sätt som information förmedlats i projektet och som positivt nämns viljan till förändring och 

ambitionen som visats: 

”Formellt sett så har ju faktiskt Örebrobostäder erbjudit kanaler för påverkan. Utöver det 

vi [hyresgästföreningen] har erbjudit. Så Örebrobostäder har ju skapat 

informationskanaler men sen kan man ju diskutera hur de har förmedlat och vad de har 

förmedlat i de här kanalerna.” (Verksamhetsutvecklare på Hyresgästföreningen, 2012) 

Vilka effekter arbetet kommer att resultera i ser Örebrobostäders representant som svårt att förutse 

men anser att det fortfarande finns saker att påverka, problemet är att det råder en osäkerhet 

gällande vilka som kommer att bo kvar. Som det ser ut just nu så kommer många flytta. Dels 
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beroende på att en del inte kommer ha råd samtidigt som en del ser chansen att flytta till annat 

likvärdigt. Rådgivaren på Cesam ser inga tecken på att projektet än så länge bidragit till någon 

gemensam kvarterskänsla som man vårdar och upplever det heller inte som att det finns någon 

stark organisering grannar emellan vilket var ett av delmålen med Mitt Gröna Kvarter. Den boende 

på Visgatan upplever att det funnits brister i transparensen i processen och exemplifierar med att 

diskussionen kring de olika förslag som presenterades blev positiv men resultatet, det vill säga vad 

Örebrobostäder tog till sig av densamma, har inte redovisats.  
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4.1.7 Summerade förutsättningar och tongivande iakttagelser 

För att ge en samlad bild av projektets framgångsfaktorer och hinder så summeras här 

förutsättningarna som identifierats i studien av Mitt Gröna Kvarter enligt den fyrfältare som 

presenterats i teorikapitlet (kapitel 2). Det är ingen fullständig redogörelse av projektets 

förutsättningar utan en spegling av de faktorer som jag sett som mest avgörande. 

Sammanställningen behandlas även vidare under analyskapitlet (kapitel 5).  

 

Figur 3. Förutsättningar för arbetet med Mitt Gröna Kvarter 

För att anknyta den kommunikativa processen inom Mitt Gröna Kvarter till diskussionen om 

förankring och dialog (Velaszquez, 2005) kan sägas att det är tydligt att ambitionen varit att föra en 

dialog i det öppna forumet. På grund av svårigheter att mötas i en gemensam problemformulering 

och i gemensamma bilder och språk så har processen hamnat i en situation där beslut behandlats 

till stor utsträckning i arenan där det i många fall ofta handlat mer om förankring snarare än 

intersubjektiv dialog. Intressant, och även det relaterat till ovanstående, är även den 

anmärkningsvärt uppenbara problematiken i att Örebrobostäder kommunicerar ambitionen om ett 

brett deltagande samtidigt som det finns tydligt formulerade avsikter om hur man vill förändra 

området. Detta till synes smala utrymme för påverkan har, föga förvånande, lett till en misstro 

bland de berörda.  
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4.2 Hållbar Stadsutveckling i Kvil lebäcken – 

Göteborgs stad  
Delegationen skriver i sin genomgång av erfarenheter från sitt arbete att: ”Det finns ett stort behov 

av att uppmärksamma hur ledarskap och organisationsformer påverkar förutsättningarna för 

samverkan över sektorsgränser.” (Delegationen för hållbara städer, 2011, s.11). Det är i denna 

aspekt som mitt intresse för projektet Hållbar Stadsutveckling i Kvillebäcken börjat. Omfattningen 

och uppdelningen problematiserar en granskning men däri ligger även en intresseväckande 

problematik i fallet. För att klargöra uppdelningen i detta rätt omfattande stadsbyggnadsprojekt kan 

sägas att projektets ansökan är formellt utförd av Göteborgs stad även om den involverar ett flertal 

intressenter. Ansökan berör olika åtgärder relaterade till Norra älvstranden och Kvillebäcken med 

en tonvikt på det senare. Då åtgärderna skiljer sig åt i typ administreras de således också av olika 

aktörer, dessa är det kommunala bolaget Älvstranden Utveckling AB, Trafikkontoret och Göteborg 

Energi. Fokus för min studie hamnar dock på Älvstrandens arbete med Kvillebäcksprojektet, främst 

på grund av dess stadsbyggnadsfokus och involverandet av flertalet aktörer. 

4.2.1 Projektet i korthet 

Hållbar Stadsutveckling i Kvillebäcken är det övergripande namnet på ansökan till Delegationen 

och projektet innefattar nybyggnation av bostadsområdet Kvillebäcken på Hisingen i Göteborg. 

Stadsdelen skall totalt inrymma 1600 lägenheter och affärslokaler. Göteborgs Stad står som 

ansökande i projektet men det involverar ett stort antal aktörer: Kvillebäckskonsortiet (BF 

Veidekke, Derome Hus, HSB Göteborg, Ivar Kjellberg Fastigheter, NCC, Wallenstam samt det 

kommunala bolaget Älvstranden 

Utveckling AB), Business Region Göteborg, 

Göteborg Energi, Renova, 

Stadsbyggnadskontoret, Trafikkontoret, 

Envac, Fordonsgas, Volvo, Västtrafik, 

Chalmers.  

4.2.2 Ansökningshandlingar  

”Utvecklingen av Göteborg ska ske med hänsyn till de tre hållbarhetsdimensionerna och 

på ett sådant sätt att stadens utsläpp av växthusgaser minskar.” (Delegationen för 

hållbara städer, 2010, s. 13) 

Ovanstående citat återspeglas i ett antal specificerade mål kategoriserade efter de tre 

hållbarhetsdimensionerna. Exempel på miljömålens inriktning är att man betonar vikten av ett 

byggande där el-effektivisering, minskad förbrukning av fossila bränslen och närhet till 
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kollektivtrafik har en prioriterad ställning. Som sociala mål så lyfts bland annat deltagande och 

samverkansprocesser fram. Ur ett ekonomiskt perspektiv gynnas både privatpersoner och 

samhället av den minskade resursåtgången från byggnaderna. 

Projektet skall vara del av utbyggnationen av Göteborgs stadskärna för att möta framtida inflyttning 

samtidigt som det ska bidra till att uppnå uppsatta mål för utsläppsminskningar. Ansökan 

innehåller tydliga mål och lösningar gällande dessa åtgärder som resulterar i utsläppsminskningar. 

De miljötekniska åtgärder som sökts bidrag för i området Kvillebäcken är: effektiv insamling av 

organiskt avfall till biomassa, effektsmarta byggnader med fjärrvärmedrivna vitvaror samt 

cykelgarderober. Utöver dessa tre byggnadstekniska åtgärder så inkluderar ansökan även två 

transportrelaterade åtgärder omfattande en miljöskyttel över Göta älv samt MDE-teknik (biometan i 

dieselmotorer) i stadens tunga fordonsflotta. I den fördjupade ansökan så specificeras syftet med 

åtgärderna och hur var och en av dessa påverkar de 16 nationella miljömålen. 

När det gäller de sociala aspekterna av projektet målar man en bild av ett område som skall vara 

”attraktivt, levande och säkert (…) som främjar möten mellan människor.” (Delegationen för 

hållbara städer, 2010, s. 13). Ett exempel på hur de möten som eftersträvas skall uppnås är 

planerna på stadsvandringar för nyinflyttade med syfte att få de nyinflyttade att lära känna sin 

omgivning. Överlag ställs stora förhoppningar till engagemanget och viljan till ett ökat 

medvetande hos de tilltänkta boende. Ytterligare exempel är individuell övervakning av 

resursförbrukning i hushållet. 

Den sammanställda ansökan visar prov på självförtroende och en stark tillförsikt inför framtiden. 

Ett stort fokus i ansökan ligger också i det att projektet Kvillebäcken skall fungera som ett 

skyltfönster för att främja export av miljötekniska lösningar och att det ska: ”stärka Göteborg som 

föregångsstad inom hållbar stadsutveckling och främja export av miljöteknik.” (Göteborgs Stad, 

2010, s.2). Så även om de tekniska lösningar som specificeras har en viktig del i ansökan så 

framstår möjligheterna till ökad information, kunskap och export av desamma som en prioriterad 

fråga. Det stora antalet aktörer lyfts fram som en viktig faktor i detta kunskapsspridande men också 

som viktig för att uppnå hållbarhet i projektet: 

“Omvandlingen av Kvillebäcken är en planerings- och genomförandeuppgift som griper 

över stadsutvecklingens alla kompetensområden och samarbete ses som en 

nödvändighet för att nå hållbarhet.” (Göteborgs Stad, 2010, s. 10) 

Projektet har enligt de beräkningar som presenteras i ansökan en totalkostnad på ca 250 miljoner 

kronor och för de åtgärder som preciserats sökte man 73 285 800. Den slutliga tilldelningen från 

Delegationen blev 35 450 100 kr. 
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I Boverkets yttrande så noteras att det är intressant att bygga en helt ny kretsloppsanpassad stadsdel 

i ett centralt läge. I yttrandet pekas det på att boendeinflytandet och ambitionerna med delaktighet 

är svagt beskrivna. Att boendeinflytandet begränsas till individuell uppföljning av 

resursförbrukningen ses som en alltför snäv tolkning av begreppet. (Storm and Mejegård, 2010) 

4.2.3 Ekonomiskt stöd och ansökningsprocessen 

Att Kvillebäcksområdet skulle innefatta en hög miljöprofil framgick redan i diskussionerna kring 

planhandlingarna enligt den tidigare tjänstemannen vid fastighetskontoret i Göteborgs stad. Det 

fördes många diskussioner om vad som skulle kunna innefattas i detta begrepp. Först senare i 

processen så tillkom uppdraget att söka ekonomiskt stöd från Delegationen för Hållbara Städer, 

detta skedde efter en önskan från kommunstyrelsen. Enligt den tidigare medarbetaren på 

stadsledningskontoret i Göteborgs stad så framlades denna önskan endast 7-8 veckor innan 

ansökan skulle vara inne. Medarbetaren hade ansvaret att samordna aktörer och ansvaret att få 

ihop ansökan till en helhet. Enligt denne var den främsta anledningen till ansökan att få synas i 

sammanhanget, det vill säga den uppmärksamhet som det innebär att delta som ett stödprojekt hos 

Delegationen. 

”Själva förutsättningen var att man ville synas på den nationella arenan och lyfta fram 

det man gjorde i Göteborg då. (…) Det tydliga intresset från stadens ledning, det var ett 

branding-intresse helt enkelt.” (Tidigare medarbetare på Stadsledningskontoret på 

Göteborgs Stad, 2012) 

Den tidigare medarbetaren på stadsledningskontoret menar att det redan från början fanns en 

överenskommelse om miljöambitionerna i projektet och att det ekonomiska stödet mer syftar till 

att vara ett verktyg för att hitta självförtroende i arbetet. Denna bild bekräftas av miljösamordnaren 

på Älvstranden som ser en stolthet i bekräftelsen samtidigt som det lägger en viss press på 

deltagarna. 

”Så är det ju ett kvitto på att våra tankar på att våra tankar var i linje med deras 

[Delegationen] i hur de ser på stadsutveckling (…) absolut har det ökat fokus och det 

kräver ju att vi [Älvstranden] lever upp till det också.” (Miljösamordnare på Älvstranden 

Utveckling AB, 2012) 

Projektledaren på Göteborgs stads bostads AB anser att stödet fyller ett syfte i att det gör att man 

vågar ta ett steg till när man får ekonomisk uppbackning men menar samtidigt att i det stora hela 

så hade man antagligen genomfört de flesta åtgärderna även utan det ekonomiska stödet. 

Projektledaren tror att det nog inte varit solklart för alla exakt vad det är man har sökt och att det 

beror på att ansökan tillkom när man såg vilka saker man kunde tänka sig söka för. 

Miljösamordnaren på Älvstranden tror att det beror på att de aktörer som har läst ansökan och har 
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godkänt den antagligen inte har varit så tekniskt insatta så att man sett vad allt innebär rent 

installationsmässigt. Detta är enligt den tidigare medarbetaren på stadsledningskontoret ett resultat 

av tidspressen vid framtagandet av ansökan. Denne medger att den första ansökan var skriven lite 

mer på chans och att det verkliga förankringsarbetet därför började först i processen med den 

fördjupade ansökan. 

4.2.4 Organisation och arbetsformer 

Kvillebäcksprojektet ägs av Älvstranden AB som är genomförare av sin del i uppdraget. Dock 

ligger ansvaret för sammanhållandet av det åtgärdspaket som man fått ekonomiskt stöd för hos 

Göteborgs stad. Detta innebär således att det är stadsledningskontoret som ansvarar för att 

representera till boverket. Miljösamordnaren på Älvstranden AB menar att det komplicerar delar 

av projektet: 

”Rent uppföljningsmässigt så är det ju lite knöligare för dels den som skrev ansökan 

jobbar inte på stadsledningskontoret längre. (…) Nu är det ju mer en som håller i den 

ekonomiska uppföljningen inne på stadsledningskontoret men som inte håller i 

projektledningsbollen så att säga. Det får vi göra, en från varje bolag då. Det är ju 

sårbart, det hänger ju ibland på personer som är engagerade och kunniga då 

framförallt.” (Miljösamordnare på Älvstranden Utveckling AB, 2012) 

Den tidigare medarbetaren på stadsledningskontoret som refereras till i citatet ovan delar bilden av 

att organisationen haltar på grund av detta. Denne påpekar framförallt att det varit otydligt var 

kommunikationsansvaret ligger och bör ligga och att detta är olyckligt då det egentligen var 

kommunikationen som var ett av huvudmålen när man gick in i det här. Det har lett till att den 

kommunikativa rollen har trillat ner på Älvstranden istället för centralt på staden. Den främsta 

anledningen till glappet i organisationen anses vara att på grund av den tidspress som rådde så 

hoppade projektet över den strategiska tjänstemannanivån. Det anges att det helt enkelt inte fanns 

tid för att få med projektet i den formella processen i hanteringen. Samtidigt så förs fördelarna fram 

med den breda kompetens som samlades inför sammanställandet av ansökan. 

”Det blev en anledning att knyta ihop olika organisatoriska delar i staden som normalt 

inte samlar ihop sig på det sättet. (…) Det blir ringar på vattnet från sådana saker så det 

är ju bra.” (Tidigare medarbetare på Stadsledningskontoret på Göteborgs Stad, 2012) 

Gällande sammanslutningen inom Kvillebäcksprojektet så är det organiserat i konsortieform där 

Älvstranden AB fungerat som kanal in i konsortiet. Miljösamordnaren på Älvstranden beskriver 

deras roll som länken mellan staden och de andra deltagande bolagen. Arbetet kring Kvillebäcken 

har varit upplagt efter den så kallade Älvstrandsmodellen som Älvstranden AB tillämpat i flera av 

sina utvecklingsprojekt. Kärnan i modellen är att byggherrar bjuds in att delta i projektet innan 
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man vet vilka tomträtter man konkurrerar om. Detta medför att de som väljs ut att delta arbetar 

tillsammans för områdets väl och först vid ett senare skede så fördelas bygglotterna sinsemellan. 

Den tidigare tjänstemannen vid fastighetskontoret ser denna fördelningsmodell som principiellt bra 

för att man då slipper bevakandet av egna intressen utifrån det område man har blivit tilldelat. Då 

har man tittat på hela området tillsammans. Projektledaren på Göteborgs bostadsbolag, som är en 

av konsortieparterna och bygger på Älvstrandens tomträtter, delar uppfattningen att man får en 

gemensam känsla och ambition för området och att de som bygger är väldigt måna om att området 

är bra. Denne menar att man inte får göra något som är dåligt vilket gör att parterna håller 

varandra i schack lite grann. Projektledaren menar samtidigt att organisationsformen kan ha andra 

mindre önskvärda effekter: 

”Sen kan jag väl tycka att det blir lite väl tungrott när det blir så många som ska med. 

Det är svårt att få beslut. (…) Här ska det processas i massa steg först innan man 

kommer till skott.” (Projektledare för Kvillebäcken på Göteborgs Stads 

Bostadsaktiebolag, 2012) 

Miljösamordnaren menar att arbetet har hängt mycket på att man pratat internt. I första hand har 

arbetet bedrivits inom olika arbetsgrupper och ovanför har styrgruppen funnits som har tagit beslut 

när oklarheter uppstått. Gällande kommunikationen externt så har man utnyttjat sig av det så 

kallade Älvrummet, Göteborgs Stadsbyggnadskontor och Älvstrandsbolagets gemensamma center 

för att med en bred målgrupp kommunicera stadsutvecklingsfrågor. Här finns även en stor modell 

över staden som ett verktyg för att jobba med dialog. (Göteborgs Stad, 2010) 

4.2.5 Samförstånd eller Målkonflikter 

”Det fanns en samstämmighet om att det skulle vara ett område som sticker ut. Det kan 

föreligga en skillnad i ett senare skede då de ambitioner som fastslagits från kommunens 

sida möter reella ekonomiska prioriteringar från exploatörens sida.” (Tidigare tjänsteman 

på Fastighetskontoret Göteborg Stad, 2012) 

Inom ramarna för älvstrandsmodellen så skrivs ett ambitionskontrakt, det så kallade 

Kvillebäcksfördraget, vilket enligt Miljösamordnaren på Älvstranden är det enda som är strikt 

bindande. Kontraktet är skrivet som ett policydokument och syftar till att vara mer av ett indirekt 

styrmedel för att kunna visa på en gemensam vision. Projektledaren på Göteborgs bostadsbolag ser 

positivt på denna viljeinriktning men menar samtidigt att det vid konkreta frågor kan det bli så att 

de olika parterna tolkar saker olika. Denne upplever det som att det är bra stämning i gruppen och 

att samtalsklimatet är ganska tillåtande. Samtidigt ser projektledaren det som att diskussionerna är 

bra men att det ibland kan saknas beslut. 
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”Vi har väl diskussioner ibland om vad det är vi har bestämt och det är ju inte bra för då 

har det har ju inte varit särskilt tydligt. (…) Det kan ju vara svårt att hålla isär ibland vad 

man egentligen vill göra och vad man har bestämt att man ska göra” (Projektledare för 

Kvillebäcken på Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag, 2012) 

En fråga som lett till diskussion om vad man egentligen kommit överens om är de cykelgarderober 

som är en av de åtgärder som tilldelats ekonomiskt stöd av Delegationen. Enligt miljösamordnaren 

på Älvstranden så är man eniga om att det är ett sätt att främja gående och cyklande i området 

men man har i denna fråga inte bestämt något faktiskt antal som byggherrarna ska bygga. Dock är 

beräkningen av det sökta stödet gjort på en cykelgarderob per lägenhet men det finns inte 

nedskrivet i någon överenskommelse att man förbinder sig att bygga detta antal. Problematiken i 

antalet ligger enligt projektledaren på Göteborgs bostadsbolag att de som bygger mindre 

lägenheter måste således bygga flera cykelgarderober per hus vilket tar stort förvaringsutrymme i 

anspråk. Projektledaren menar samtidigt att det finns en viss skepsis mot hur efterfrågade dessa 

cykelgarderober kommer att vara hos de boende. Projektledaren menar att detta antagligen inte 

hade varit ett problem om tagit beslut om antalet vid ett tidigare tillfälle. 

”Man har pratat om det, att vi ska göra det här och alla säger ja det ska vi göra. Men sen 

omfattningen på det man pratat om, man har inte fastlagt det. Man borde skriva ner i 

protokoll: ’nu bestämmer vi det här, nu gör vi så här’ en miniminivå sen får var och en 

ju göra mer om man vill.” (Projektledare för Kvillebäcken på Göteborgs Stads 

Bostadsaktiebolag, 2012) 

Miljösamordnaren på Älvstranden instämmer i att det saknats beslut vid diskussionen om 

cykelgarderober. Det krångel som uppstod ledde till att miljögruppen gjorde en sammanställning 

av läget som sedan styrgruppen fick ta ställning till. Projektledaren på Göteborgs bostadsbolag 

menar att det genom de omfattande diskussioner som förs kan vara så att man lär sig att undvika 

framtida problem.  

4.2.6 Legitimitet och förankring 

Som nämnts tidigare av den tidigare medarbetaren på stadsledningskontoret så påbörjades 

förankringsprocessen under tiden man skrev den fördjupade ansökan. Det fanns inte tid till det 

tidigare. Denne påpekar att Älvstranden hade Kvillebäcksfördraget i ryggen men man upplevde att 

det fanns mandat för de åtgärderna som föreslogs och chansade mer eller mindre på att 

konsortiedeltagarna skulle vara med på detta.  

Den tidigare medarbetaren på stadsledningskontoret tror att engagemanget inom organisationen i 

Göteborgs stad hade sett annorlunda ut om ansökningsprocessen hade gått igenom den formella 

ordningen. Då hade det varit lättare för andra medarbetare att ärva saker. Då hade man kunnat gå 
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tillbaka och se på uppdraget och också vetat vem som skulle kommunicera informationen. Den 

här typen av låsningar av kompetens till vissa nyckelpersoner upplevs som olyckligt men samtidigt 

svårt att komma till rätta med. Den tidigare tjänstemannen på fastighetskontoret menar att en 

anledning till detta är att alla projekt i Göteborg har drivits i någon slags linjeverksamhet och man 

har inte skapat nån projektorganisation. Det ger att det inte blir någon tydlig ansvarig för ett sånt 

här projekt utan det finns ansvariga på alla olika inblandade parter och därför saknas någon som 

är projektansvarig för helheten. En lösning vid ett så pass stort projekt skulle kunna vara att bryta 

loss organisationen till någon projektform för att få en tydligare och central styrform på projektet 

inom Göteborgs stad.  

Gällande kommunikationen inom Kvillebäckskonsortiet så anser miljösamordnaren på 

Älvstranden att arbetsformen har varit givande. Denne påpekar att en av fördelarna med att vara 

fler är att det finns mycket kunskap att ta del av. Projektledaren Göteborgs bostadsbolag instämmer 

i detta och menar att logistik och andra frågor blir enklare när man sitter och pratar med varandra 

än när man sitter på sitt eget håll. Även om konsortieparterna är likvärdiga så framhåller 

projektledaren att kommunikationen kanske skulle sett annorlunda ut om inte Älvstranden haft den 

särställning i projektet som de besitter. 

”Älvstranden har ju en väldigt central roll i detta eftersom de driver det. Vi kanske inte 

kan klaga för mycket heller för vi är ju i lite av en beroendeställning av dem också att få 

tilldelning av mark. Man kanske hade sagt till på ett tuffare sätt om man hade varit mer 

fristående.” (Projektledare för Kvillebäcken på Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag, 

2012) 

Denna beroendeställning är möjligtvis ofrånkomlig i den arbetsmodellen som man jobbar i. Den 

tidigare medarbetaren på Stadsledningskontoret menar att fördelarna med arbetsformen, men 

kanske framförallt med förbindelsen till stödprogrammet, är att det uppmärksammar viktiga frågor 

men också att det i stor utsträckning främjar gränsöverskridande samarbeten.  

”Det tycker jag är en viktig sak med den här typen av stöd att: det driver fram 

samarbeten som kanske annars inte hade kommit till stånd. (…) Om man stoppar in fler 

personer i samma rum som tänker på samma sak och deras hjärnor ser olika ut då blir 

det bra liksom. Det blir lite jobbigt men det blir bra!” (Tidigare medarbetare på 

Stadsledningskontoret på Göteborgs Stad, 2012) 

Att minska risken för feltolkningar och att kontinuerligt förbättra arbetssättet är något som 

Älvstranden tagit fasta på och använder sig av i sina andra projekt där den basnivå som de 

deltagande företagen förbinder sig till konstant höjs och urvalskriterierna för de deltagande 

byggherrarna är ännu tuffare. 
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”Det är ju inte det att vi inte vill ha några diskussioner och att alla ska göra som 

Älvstranden vill och ingen får öppna munnen. Utan det är ju mycket det att här ville vi 

verkligen ha företag med eget driv, som vi inte behöver släpa på utan som kan lyfta oss 

som kan lära oss saker. (…) Då ser vi att det kommer få mycket större 

genomslagseffekter på verkligheten än när hälften drar och hälften drar åt andra hållet 

som det ibland kan kännas i Kvillebäcken.” (Miljösamordnare på Älvstranden 

Utveckling AB, 2012) 
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4.2.7 Summerade förutsättningar och tongivande betraktelser 

För att ge en samlad bild av projektets framgångsfaktorer och hinder så summeras här 

förutsättningarna som identifierats i studien av Kvillebäcken enligt den fyrfältare som presenterats i 

teorikapitlet (kapitel 2). Det är ingen fullständig redogörelse av projektets förutsättningar utan en 

spegling av de faktorer som jag sett som mest avgörande. Sammanställningen behandlas även 

vidare under analyskapitlet (kapitel 5). 

 

Figur 4. Förutsättningar för arbetet med Kvillebäcken 

Den mest uppenbara noteringen gällande Kvillebäcken är att systemet med en bindande 

avsiktsförklaring lett till ett effektivt genomförande av en omfattande process och att många 

problem undvikits på grund av att de inte varit förhandlingsbara. I projektet Kvillebäcken är 

användningen av förankringsbegreppet okomplicerat då det inte funnits några ambitioner att 

beslutandeprocessen skall ha en allomfattande funktion. Snarare har här ett gediget kommunikativt 

arbete som syftat till att förankra värderingar och målsättningar varit en viktig förutsättning för en 

framgångsrik process. En viktig komponent har dock saknats i förankringsarbetet och det är 

kopplingen mellan beslutande och genomförande parter. Detta resulterar som Tornberg och Cars 

(2008) konstaterar i en begränsad handlingsförmåga gällande delar där det brustit i 

förankringsarbetet.  
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4.3 Kongahälla – Kungälvs kommun 
Om de två föregående projekten valts på grund av deras intressanta projektstrukturer och på grund 

av ett intresse för deras involverande av olika aktörer så är Kongahälla snarare valt på grund av en 

intressant processutveckling. På grund av ett överklagande av planerna till Länsstyrelsen har 

projektet vid tiden för studien tagit ett stopp i processen. Vilken påverkan detta har på utfallet och 

arbetet beror till stor del på de inblandade aktörerna och på de relationer som är inhysta i 

projektet sedan tidigare.  

4.3.1 Projektet i korthet 

Kongahälla är tänkt att bli en ny stadsdel i Kungälvs kommun norr om Göteborg och skall 

innehålla 900 bostäder samt andra verksamheter. Ett stort fokus ligger på att hålla en minimal 

energiförbrukning, samt att även producera mer energi än vad som förbrukas. Projektet är initierat 

av Kungälvs kommun och Kungälv Energi i 

samarbete med Riksbyggen, Förbo, 

Kungälvsbostäder och KF Fastigheter. 

Arbetet utförs också till viss del i samverkan 

med Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 

(SP).  

4.3.2 Ansökningshandlingar 

Ansökan genomsyras av ett genomgående fokus på effektivitet, förbrukning och produktion av 

förnybara energikällor. En del i dessa lösningar är att det skall ske en kontinuerlig utveckling och 

en successiv förbättring av åtgärderna, därför läggs ett stort fokus på de erfarenheter som samlas 

under processens gång. Även samarbetsformerna inom området får ett helhetsperspektiv där nya 

affärsmodeller används för att förbättra samverkansarbetet. 

”Det krävs kompetensutveckling, kvalitetssäkring, uppföljning samt kunskapsöverföring i 

varje nytt byggprojekt under utbyggnadstiden för att radikalt minska 

energianvändningen.” (Delegationen för hållbara städer, 2010, s.3)  

Projektet innefattar en rad tekniska lösningar som syftar till bättre energihushållande. Bland de 

tekniska lösningarna kan nämnas: en omfattande solcellsanläggning, fjärrvärmedrivna vitvaror, 

LED-belysning utomhus och i gemensamma utrymmen, individuell övervakning av 

energiförbrukning och värmeåtervinning ur avloppsvattnet. Det finns ett genomgående 

systemtänkande när det gäller energilösningarna och de skall integreras i hela området.  

Som nämnts har ansökan ett stort fokus på utsläppsminskningar och som en följd av detta framstår 

de andra dimensionerna av hållbarhet vid en första anblick som sekundära. I den fördjupade 
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ansökan blir dock förklaringarna av de sociala målen utförligare utvecklade. Gällande vilka 

sociala mål som uppfylls med åtgärderna så nämns ett aktivt stadsliv som ett nyckelmål: 

“Förutom de högt ställda energimålen, är målet ett aktivt stadsliv där vardagen består av 

variation, mötesplatser, aktiviteter, rörelse och evenemang och som stimulerar sinnena 

och skapar en stimulerande och trygg boendemiljö. Den nya delen av Kungälv gör hela 

stadskärnan till en mer attraktiv plats där förutsättningarna för ett tryggt vardagsliv 

skapas.” (Kungälvs Kommun, 2010a) 

I Boverkets anmärkningsvärt kritiska yttrande om projektet kritiseras bland annat att denna 

ambition att skapa ett aktivt stadsliv är vagt beskriven och att det är oklart hur ett sådant uppnås. 

Övriga kommentarer i detta utlåtande inkluderar att det anses svagt när det gäller delaktighet, 

ansökan ses som svårläst och osammanhängande och att metoderna för uppföljningen av projektet 

anses svaga. (Storm and Mejegård, 2010) 

Den uppskattade kostnaden för genomförandet av de åtgärder som planeras är drygt 108 miljoner 

och 2010 söktes stöd för 31 284 420 kr. Utav de åtgärder som man avser att genomföra och som 

sökts stöd för är produktion av förnybar el den enskilt största posten och tar ca 12 miljoner kronor 

av det sökta bidraget i anspråk. Av dessa sökta pengar beviljades Kungälvs kommun ett 

ekonomiskt stöd på 14 257 350 kronor. 

4.3.3 Ekonomiskt stöd och ansökningsprocessen 

Liksom i de andra fallen så startade inte processen med ansökan till Delegationen utan planerna 

på att bygga en hållbar stadsdel fanns sedan tidigare. Men som den i dagsläget [vår 2012] 

ansvariga projektledaren på Kungälvs kommun utrycker det: 

”Delegationens pengar blev liksom en indikation för att göra ännu mer men det fanns 

ambitioner även innan det.” (Projektledare för Kongahälla på Kungälvs kommun, 2012) 

I dagsläget (juni 2012) står arbetet still på grund av att detaljplanen för området är överklagad av 

utomstående handelsaktörer till länsstyrelsen. Planen har varit godkänd tidigare i planprocessen 

men Länsstyrelsen ansåg att de förändringar som gjorts där den tidigare enhetliga detaljplanen 

delats upp i tre delar inneburit så väsentliga skillnader att detaljplanen behöver ställas ut igen 

(www.kungalv.se, 2012). Överklagandet har medfört en viss tidspress på arbetet och man har från 

Kungälvs sida försökt att förlänga Delegationens stödperiod, dock med negativt resultat. Som en 

alternativ utväg har man från Kungälvs sida sökt stöd för samma åtgärder ytterligare en gång. Detta 

som ett försök att på detta sätt förlänga tiden tillgänglig för genomförandet med ytterligare två år. 
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“Det finns en frustration att det står still (…) men den [frustrationen] delar ju alla i 

projektet. Och så är det väl lite med helheten att vi gör det ju tillsammans.” 

(Projektledare för Kongahälla på Kungälvs kommun, 2012) 

På frågan vad som skulle ske om stödet uteblev säger den ansvariga miljö- och energiplanerare att 

man inte har den bilden med i tankarna än så länge för att det skulle upplevas som att man gav 

upp. Samtidigt menar denne att vissa åtgärder möjligtvis inte skulle bli av om stödet uteblir. 

Planeraren menar att det är väldigt svårt att tvinga de andra deltagande parterna att göra den 

investeringen utan stödet och menar att det skulle fungera om byggherrarna hade den viljan att 

driva de stödfinansierade åtgärderna ändå. Projektledaren på KF Fastigheter ser också positivt på 

situationen och att det fortfarande finns en viss tidsmarginal men ser också det finns en risk att 

processen drar ut på tiden och att det kan ta lång tid.  

”Det kan ju bli problem om processen drar ut ytterligare något år innan vi kommer 

igång. Då finns det ju en risk att man inte kan dra nytta av det här bidraget.” 

(Projektledare på KF Fastigheter, 2012) 

Samtidigt som projektledaren på KF anser att stödet utgör en betydande summa så jobbar man 

efter en ambition att miljöklassa sina fastigheter i nivå guld enligt Swedish Green Building Councils 

certifieringssystem Miljöbyggnad. Så bolagets ambition är att hålla en hög miljöprofil oavsett det 

ekonomiska stödet. 

Gällande vilken påverkan deltagandet i Delegationens stödprogram haft utöver de rent 

ekonomiska aspekterna så menar projektledaren på Kungälvs kommun att det har varit väldigt 

positivt och att deltagandet har gjort att kommunen fått uppmärksamhet för sitt aktiva arbete med 

hållbarhetsfrågor. Även om man genomfört de utbildningstillfällen, som var en del av den 

verksamhet som tilldelades stöd för, så har man hittills inte haft någonting konkret att presentera 

och därför upplever allmänheten det som att det inte händer något. Projektledaren på Kungälvs 

kommun menar att projektområdet har ser ut som det gör idag i 10 år så det är ju inte så konstigt 

att folk upplever att processen står still. Denne menar att det är olyckligt även på grund av att det 

finns ett stort behov av bostäder i kommunen. 

4.3.4 Organisation och arbetsformer  

Framtagandet av den plattform för miljö och energi i inom projektet åtgärderna tillkom inom den 

miljögrupp som skapades med de entreprenörer som inbjudits att delta. I denna grupp har, enligt 

den intervjuade projektledaren på KF Fastigheter, hållbarhetsidéerna testats och diskuterats vilket 

har lett till att ett miljöprogram tagits fram. 

”Det ska ju Kungälv ha en eloge för att man bjuder in exploatörerna så tidigt som man 

har gjort då för att kunna styra upp. (…) Nu har vi ju fått vara med och ha våra 
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förutsättningar och så har man ju anpassat detta då.” (Projektledare på KF Fastigheter, 

2012) 

Miljöplaneraren på Kungälvs kommun upplever att det breda arbetet med deltagande i 

arbetsgrupper har varit positivt. Arbetet har dessutom lett till att Kungälvs kommun tog fram ett 

miljöprogram format utefter erfarenheterna från denna process. Så Kongahälla har fungerat som en 

mall för miljöprogrammet. I ansökan så formuleras tankarna om arbetets utformning som följer: 

“Verktygslådan som används är att arbeta utifrån ett coachande förhållningssätt och 

använda dialog för att ta tillvara på hela gruppens kompetens. Det möjliggör att vi kan 

spänna bågen i projektet, kliva ur individens och organisationens bekvämlighetszon och 

nå de gemensamma målen.” (Kungälvs Kommun, 2010b, s.8) 

Under processens fortlöpande har en av de initialt drivande personerna inom Kungälvs 

organisation bytts ut. Denna person var tidigare miljöplanerare inom kommunen och har enligt de 

intervjuade haft en betydande roll i framtagandet av miljöprogrammet kring Kongahälla. Samtidigt 

som miljö- och energiplaneraren ser att planerna för Kongahälla har funnits länge och att det 

därför är naturligt att individer byts ut efterhand. Denne förtydligar att det finns en stabilitet i 

organisationen och arbetssättet utöver detta är även de flesta ursprungliga medverkande 

fortfarande delaktiga i projektet. Samtidigt ser miljöplaneraren det som att man tappar en hel del 

genom att byta personal, främst i de situationer där dokumentationen varit bristfällig. Dock anser 

denne att det finns gott om erfarenhet i organisationen och ett så pass öppet debattklimat att det 

inte borde innebära svårigheter att klara ut eventuella framtida oklarheter.  

”Så här i efterhand så önskar man kanske att det fanns någon sammanställning med 

viktiga kärnfrågor som har varit.” (Miljö- och energiplanerare på Kungälvs kommun, 

2012) 

Projektledaren på KF Fastigheter menar att den medarbetare som nu inte finns kvar i 

organisationen arbetade strukturerat och genomtänkt vilket enligt projektledaren senare har visat 

sig i resultatet av det utförda arbetet på ett riktigt bra sett. Samtidigt upplever projektledaren det 

som svårt att säga egentligen om personalförändringarna kommer påverka men tror att i och med 

att det finns riktlinjer som vi har ställt upp så kommer övergången med all sannolikhet att gå bra. 

”Det som kan vara svårt är ju om man har olika uppfattningar om kravbilden eller ser 

det på olika sätt, tolkar sakerna på olika sätt så att säga. Men vi kände väl att vi hade 

jobbat igenom det här ganska väl hela det här miljöprogrammet innan man bytte 

personal.” (Projektledare på KF Fastigheter, 2012) 

Utöver de deltagande byggherrarna har även olika former av forskningsverksamhet involverats i 

projektet. Ett av dessa är SP – Sveriges Tekniska Forkningsinstitut, som spelat en viktig roll i 
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ansökningsförfarandet där man bidrog med tekniska beräkningar. Detta deltagande 

kommenterades av en av tjänstemännen på Delegationen (2012) som att det ledde till att ansökan, 

på grund av sitt tekniska fokus, framstod som svagare inom övriga aspekter. Detta kommenteras av 

projektledaren på Kungälvs kommun med att ansökan var hade ett fokus på energilösningar från 

början för att det var de delarna som söktes stöd för men att övriga aspekter fanns hela tiden med.  

4.3.5 Samförstånd eller Målkonflikter 

Miljö- och energiplaneraren menar att det är lätt att tänka att det alltid har rått samsyn bara för att 

det är så i dagsläget men menar att det är ju inte helt säkert, det framkommer ju inte i någon 

dokumentation. Projektledaren på KF Fastigheter menar att det varit enkelt att få alla att jobba mot 

samma mål. Även samarbetet aktörerna emellan har fungerat bra och detta har lett till ett stort 

erfarenhetsutbyte mellan aktörerna. Alla har enligt denne varit positiva till att jobba med dessa 

frågor vilket sänkt trösklarna för diskussion kring mer innovativa lösningar. Projektledaren 

upplever det inte som att man inom arbetsgrupperna haft svårigheter att enas utan arbetsformen 

har förenklat mycket.  

”Den [gruppen] har ju varit ganska intakt då. (…) Det borgar ju för att genomförandet 

ska vara positivt eller att vi håller den här röda tråden och får den strukturen i det.” 

(Projektledare på KF Fastigheter, 2012) 

Arbetet har bland annat lett till att man är överens om att miljökraven kan komma att stramas åt 

allt eftersom utvecklingen går framåt. Det finns således inskrivet att miljöprofilen skall vara ett 

levande dokument. Projektledaren på KF ser inte dessa miljömål som svåra att hantera utan menar 

att de som man kan om hur saker skall lösas utan ser snarare att den stora utmaningen blir att få 

brukarna att leva enligt dessa normer. 

4.3.6 Legitimitet och förankring 

Det finns två sätt att se på legitimiteten inom projektet Kongahälla, dels den ovanifrån kommande 

legitimiteten som är inneboende i arbetet från kommunens sida samt mellan de deltagande 

aktörerna men också legitimiteten underifrån som bevisligen ifrågasatts genom överklagandet av 

planen till länsstyrelsen av utomstående parter. Den främsta anledningen till att arbetet med 

legitimiteten ovanifrån varit framgångsrikt är enligt projektledaren på KF Fastigheter att det funnits 

en god dialog i gruppen och att alla har bidragit. Det är enligt denne främst ett resultat av ett 

tydligt ledarskap och aktiva deltagare med liknande målsättningar. 
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4.3.7 Summerade förutsättningar och tongivande iakttagelser 

För att ge en samlad bild av projektets framgångsfaktorer och hinder så summeras här 

förutsättningarna som identifierats i studien av Kongahälla enligt den fyrfältare som presenterats i 

teorikapitlet (kapitel 2). Det är ingen fullständig redogörelse av projektets förutsättningar utan en 

spegling av de faktorer som jag sett som mest avgörande. Sammanställningen behandlas även 

vidare under analyskapitlet (kapitel 5). 

  

Figur 5. Förutsättningar för arbetet med Kongahälla 

Det blir tydligt att det tidiga involverandet av de deltagande aktörerna har haft en markant 

påverkan på processen. De involverade har på detta sätt kunnat visa på vilka sätt man velat och 

bäst kunnat bidra till arbetet och således har det skapat en trygghet för aktörerna. Samtidigt har 

detta tidiga samarbete gett en förståelse för andra aktörers perspektiv. En iakttagelse som delvis är 

motstående mot den friktionsfria kommunikativa processen är att överklagandet av planerna för 

området tillkommit som ett resultat av en delvis exkluderande process. De, i en framtid potentiellt 

konkurrerande, handelsaktörer som i processen med Kongahälla exkluderats från deltagandet i 

forumen har istället känt sig tvingade att ta fallet till domstol, i detta fall representerat av ett 

formellt överklagande till Länsstyrelsen. (Healey, 1997) 
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Syftet med analysen är att blottlägga de kritiska punkterna avseende de studerade fallen och 

relatera dessa till de en bredare diskussion baserad i de teoretiska utgångspunkterna som 

presenterats tidigare. I min analys har jag valt att lägga upp strukturen på så sätt att den 

korresponderar till de empiriska avsnitten, dock inte nödvändigtvis presenterat i samma ordning. 

Indelningen i analysavsnittet är inte nödvändigtvis kategorisk utan anpassad för att på bästa sätt 

visa på relevanta förhållanden. 

5.1 Hållbarhet - tolkningar och perspektiv 
Som kapitlet gällande hållbarhetsbegreppet visar existerar det inom hållbarhetsdiskursen inte några 

universella sanningar eller definitioner. Således är det även inom projekt som har en hög 

ambitionsnivå inom åtgärder som kan ges epitetet hållbara inte heller självklart att det finns en 

gemensam bild av vad man försöker åstadkomma med dessa åtgärder. Synsätten på vad som 

utmärker en hållbar åtgärd eller hur den bäst bör genomföras kan skilja sig åt mellan olika roller. 

Exempelvis kan det handla om skillnader mellan tjänstemän och politiker, mellan 

offentliganställda och privat anställda, mellan konsulter och intresseorganisationer eller mellan 

drivare av processen och berörda av densamma. 

Inom de studerade fallen kan det generellt sägas att det inte finns några unisont uttalade 

definitioner av hållbarhet. Synen på hållbarhet skiljer sig åt i ansökningarna som sådana. I stor del 

beroende på ansökningarnas olika fokus så varierar den tyngd och betydelse som de olika 

dimensionerna får. Förenklat så kan sägas att Mitt Gröna Kvarter lägger ett stort fokus på de sociala 

aspekterna av hållbarhet och uttrycker att projektet skall generera effekter såsom: fysisk och social 

integration, ökad attraktivitet, ökad tillgänglighet samt en ökad gemenskap. Dessa termer finns 

införlivade i de åtgärder som planerats. Liknande terminologi går igen i de andra två 

ansökningarna. I Kvillebäcken nämns termer som attraktivitet, levande och främjande av möten 

mellan människor. I Kongahälla används ord som: stimulerande, trygg och även här attraktivt. 

Attraktivitet som begrepp nyttjat i planeringsdiskursen är i många meningar omstritt (Tunström, 

2007). Det kan ligga en fara i att använda den typen av begrepp normativt då de är föremål för de 

subjektiva värderingar som betraktaren lägger i begreppet. Då ingen utförlig förklaring till 

innebörden i åsyftade begrepp ges uppstår en situation där tolkningsföreträdet hamnar hos den 

som sätter dagordningen. En omfångsrik och oprecis beskrivning av förväntade resultat ger att 

samma problematik återkommer vid utvärderandet av dessa, vilket var något som tjänstemännen 

på Delegationen uttryckte som bekymmersamt. Resultaten från intervjuerna bekräftar på sätt och 

vis tesen att opreciserade förhållningssätt kan leda till obalans i tolkningarna. Det kan ses 

representerat i att ledande aktörer i processer ställer sig positiva till formuleringar gällande 

beteendepåverkande åtgärder och snarare diskuterar hur man ska få folk att efterleva de uppsatta 

idealen. Samtidigt infinner sig en misstro mot den typen av odefinierade begrepp hos de direkt 
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berörda, i de studerade fallen representerade av boende och hyresgästförening, då det råder en 

stor osäkerhet i vad som egentligen menas. 

Om det inom det inom de sociala aspekterna av hållbarhetsbegreppet finns utrymme för tolkningar 

så finns det inom den ekologiska hållbarhetsdimensionen snarare försvinnande lite plats för 

diskussion. Åtgärderna tenderar i regel att vara fokuserade på att uppnå ett minimum av CO2-

utsläpp och en låg energiförbrukning. Det projekt där detta tydligast framgår är i det fallet 

Kongahälla. För att göra en enkel men talande beskrivning så nämns ordet energi i olika former vid 

75 tillfällen i Kongahällas ansökan, att jämföra med 25 i Kvillebäcken och 30 i Mitt Gröna Kvarter. 

Detta bör vara ett resultat av att det i Delegationens skrivningar för stödet specificeras att låga 

utsläpp har prioriterad ställning vid avgörande situationer av vem som bör tilldelas stöd. Det kan 

ses som en indikator på att denna dimension fått en överordnad roll i Kongahällas ansökning, även 

om det dementeras av de inblandade. Samtliga ansökningar innehåller liknande beskrivningar av 

hanteringen av kommande klimatförändringar där dagvattenhantering och aspekter rörande 

vattenhöjning behandlas. Mitt Gröna Kvarter skiljer ut sig i denna aspekt och nämner en ökad 

biologisk mångfald som ett eftersträvat mål för projektet. Inom den ekologiska dimensionen råder 

det en mer omfattande samsyn där begrepp som minskad energiförbrukning och låga utsläpp är 

vedertagna sanningar. Sett till vad de intervjuobjekt jag talat med sagt råder det heller inga större 

avvikelser i åsikter om huruvida det här bör vara prioriterade frågor inom stadsutveckling. Enligt 

intervjupersoner i drivande ställningar så hade de flesta åtgärder genomförts oavsett det 

ekonomiska stöd Delegationen delar ut. 

Gällande ekonomisk hållbarhet får det anses vara den lägst prioriterade dimensionen sett ur 

Delegationens perspektiv. Kvillebäcken och Kongahälla har ganska liknande mål där det förs fram 

att projekten medför tillväxtmöjligheter för regionen i stort men också möjliggör ekonomiskt 

gynnsamma effekter för privatekonomin också. I Kongahälla finns även planer på att kunna sälja 

överskottsenergi. Det kan ses som ett exempel på en short circuit-ekonomi med potential att skapa 

en lokal marknadslösning. I båda dessa fall är det privatekonomiska perspektivet relativt 

okomplicerat då de boende som flyttar in, i alla fall vid inflyttningstillfället, har en ekonomi som 

kan hantera den tänkta boendekostnaden. I fallet Mitt Gröna Kvarter så är situationen mer 

komplicerad eftersom man måste betänka de nuvarande boende. I ansökan nämns lägre drift- och 

underhållskostnader för ökat kvarboende och rimliga hyror som ekonomiska mål. I frågan om vad 

som är en rimlig hyresnivå och vilka åtgärder som motiverar en sådan är synsätten radikalt olika 

mellan alla de deltagande parterna. Ur den drivande parten Örebrobostäders synsätt har 

omfattande anpassningar av den tänkta hyreshöjningen gjorts till följd av den respons de fick av 

hyresgästerna. Väntan på vilket resultat som skulle komma från dialogprocesserna i denna fråga 

innebar att man sent i processen presenterade den tilltänkta siffran. Det som från Örebrobostäder 
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ses som anpassning utifrån hyresgästernas respons, ses från hyresgästernas perspektiv snarare som 

att Örebrobostäder av taktiska skäl inte valt att presentera denna siffra. 

Generellt gällande samtliga dimensioner av hållbarhet kan jag säga att oavsett på vilken nivå 

effekterna belyses, det vill säga lokalt, regionalt eller globalt, så uppstår det alltid ett behov av att 

göra avvägningar och prioriteringar av dess påverkan på ett slutligt genomförande. Det är således 

väsentligt att kunna underbygga, motivera och kommunicera de valda besluten på ett för 

situationen lämpligt sätt där samtliga parter förstå, kan ta till sig och utvärdera betydelsen av det 

som skrivs. 

5.2 Arbetsformer och kommunikation 
Hur kommunikationen och platsen för relaterad verksamhet påverkar projekten sinsemellan är en 

stor och betydelsefull fråga när projektens förutsättningar diskuteras. Det är samtidigt ett stort fält 

som är svårt att analysera utan att förklara processen på detaljnivå.  

5.2.1 Synen på kommunikation 

De olika projekten är skilda både sett till antalet aktörer som varit inblandade under processen 

samt även sett till typen av aktörer och hur relationen till dessa hanterats. Kvillebäcken har som det 

största av projekten också flest aktörer med någon form av officiell representation. Från 

Älvstrandens sida så jobbar de med tydliga projektbeskrivningar och minimikrav på deltagande 

entreprenörer som ett medel för att undvika diskussioner gällande det som beslutats. 

Miljösamordnaren menar att detta inte beror på att de inte vill ha en diskussion utan att det 

handlar om att hitta de rätta samarbetena. Att det inte skulle råda ett klimat för diskussion motsägs 

dessutom av projektledaren för Göteborgs bostadsbolag som ser, i likhet med den kommunikativa 

planeringsteorin, att dessa diskussioner innebär en läroprocess både rent tekniskt men också 

kommunikativt. Det har dock inte varit något inkluderande angreppssätt i teorins rena bemärkelse, 

bland annat nämns att Älvstranden har en särställning i projektet och att processen kanske skulle 

ha sett annorlunda ut om inflytandet sett annorlunda ut. 

Kvillebäcken är, som nämnts, först och främst ett varumärkesskapande projekt där ett av 

huvudmålen har varit att bättre kommunicera Göteborgs hållbarhetsarbete utåt. För detta ändamål 

används Älvrummet för att nå en bred målgrupp men också påpekas det att själva deltagandet i 

Delegationens projekt varit en viktig kanal. Även de drivande i projektet Kongahälla har upplevt 

delegationsverksamheten som en positiv källa för informationsutbyte men menar att det samtidigt 

blir lite dubbelt att få uppmärksamhet för åtgärder som planeras då projektet för tillfället står still 

och det därför för allmänheten framstår som att det inte händer något. 
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Kongahälla har i likhet med Kvillebäcken en tydligt drivande part och ett antal aktörer som är 

väldigt delaktiga i den utformning projektet tagit. En ambition att ha en hög grad av deltagande 

från alla parter finns uttalad i ansökan, där det också uttrycks att man genom ett sådant arbetssätt 

skall kliva ur organisationens bekvämlighetszon. Detta är något som, enligt Cars et al. (2002), 

potentiellt kan leda till diskussioner och interna stridigheter till följd av införandet av nya metoder 

och arbetssätt. Den åtföljande dialogen upplevs från deltagande som genomförd på ett sätt så att 

alla kunnat bidra på lika villkor och att detta har skett utan att särintressen fått en dominerande 

ställning, ett kriterium framhållet av Healey (1996). 

Mitt Gröna Kvarter skiljer sig markant från de andra projekten, främst som ett resultat av att 

projektet förhåller sig till de boende samtidigt som det har en prioriterad ambition att föra en 

dialog med desamma och att få dem involverade tidigt i processen. I projektet upplevs det som att 

det finns en stolthet i den höga ambitionen om delaktighet och det är något som de också vill 

kommunicera. Jag menar att det kan vara problematiskt att kommunicera denna höga ambition om 

bilden inte överensstämmer med hur andra berördas upplevda bilder. Situationen blir också 

komplex på grund av en diskrepans mellan viljan att börja dialogen förutsättningslöst och den 

faktiska situationen där bland annat ansökan till Delegationen innehåller krav på planer. Det 

medför att det skapas en misstro mot ambitionen att hyresgästernas deltagande skall få ett stort 

inflytande. 

I Örebrobostäders ansökan till Delegationen anges också att en ambition är att minska 

språkbarriärer genom olika dialogformer. Enligt de kommunikativa teorierna är en likställd 

språksituation väsentlig för att kunna föra ett samtal fritt från förvanskningar (Habermas et al., 

1996; Healey, 1997; Velásquez A., 2005). Ur verksamhetssamordnaren på Hyresgästföreningens 

perspektiv har Örebrobostäder inte varit lika ambitiösa gällande detta som de uttrycker i ansökan 

utan har till största delen velat hålla kommunikationen på svenska. I denna fråga märks visserligen 

en del självkritik från de drivande parternas sida men samtidigt finns ändå ett synsätt hos 

Örebrobostäder som anser att de har försökt och att det alltid kommer att finnas de som inte 

förstår, oavsett omfattningen på ansträngningarna. 

5.2.2 Platser för kommunikation 

Som tidigare nämnts lägger den kommunikativa planeringen stor vikt vid var möten sker och 

platsens betydelse för utfallet av processen. Tillsammans formar forum och arenor de mötesplatser 

som kallas för den mjuka infrastrukturen där socialt kapital bildas, medan domstolen representerar 

de möjligheter som blir avgörande för hur arbetets processer och bestämmelser kan omprövas och 

fastställas (Healey, 1997; Fredriksson, 2011).  
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Utifrån denna klassificering kan jag jämföra de olika studerade fallen. Enligt Healey (1997) skapas 

inom forum grupperingar och gemensamma ambitioner för en fortskridande utveckling medan det 

på arenan utformas strategier och mål. Mitt Gröna Kvarter har, som nämnts tidigare, en uttalad 

ambition att ha en omfattande närvaro inom de öppna mötesplatser som utgörs av forum och där 

diskutera utvecklingen utifrån ett blankt papper, en nollpunkt. Som ett resultat av de planer som 

framkommit genom den föregående detaljplaneprocessen och ansökan till Delegationen har inte 

samtalet inom forumen varit förutsättningslöst och således haft problem att skapa en gemensam 

problemformulering som stakar ut en överenskommen riktning. Istället har de varit tvungna att 

förlägga ett större agerande till arenan (projektgruppen), där förhandlingar om problem och mål 

skett som sedan den bredare allmänheten fått ta ställning till. En förskjutning har skett från den 

initiala ambitionen om en platt och förutsättningslös dialog till en kommunikation mer inriktad på 

verkställande och förankring. Något som enligt Velászques (2005) är direkt oförenligt med en 

likställd kommunikativ process. Samtidigt kan tilläggas att den bristande tilltro som infunnit sig till 

möjligheterna att påverka genom de kommunikativa metoderna delvis är ett resultat av en 

bristande domstolsdimension. Jag menar således att bristande möjligheter, eller okunskap om 

dessa, att ompröva eller utmana de föreslagna åtgärderna lett till denna uppgivenhet. 

I en jämförelse av de tre fallen så upplever jag Kvillebäcken som det projekt som har den minst 

omfattande domstolsdimensionen vilket är intressant då projektet samtidigt är det som innehåller 

störst antal aktörer och har störst ekonomisk omfattning. Kvillebäcken är ett projekt där många 

förutsättningar och åtgärder förutbestämts vilket gjort att domstolsdimensionen, det vill säga 

möjligheterna att ompröva dessa beslut, fått en liten betydelse. Domstolar har enligt Bryson och 

Crosby (1993) främst en roll vid konflikthantering men även en viktig funktion vid beslutsfattande 

och implementering (Fredriksson, 2011). Således har en stor del av arbetet med projektets 

fortskridande, exempelvis vid situationer då det varit nödvändigt att ompröva tidigare beslut, 

tvingats ske i förhandlingar på arenor istället för domstolar. Något som gjort att det upplevts som 

segdraget att få igenom dessa beslut då arenan inte är den optimala platsen för beslutsfattande. 

Samtidigt är detta ett tecken på att det finns ett starkt förtroende för den kommunikativa modellens 

möjligheter att hantera uppkomna problem. 

Likheterna i hur samspelet aktörerna emellan hanterats är många sett till arbetssätten i 

Kvillebäcken och Kongahälla. Bland annat har man i båda projekten genomarbetat miljöfrågorna 

gemensamt på ett tidigt stadium där de deltagande aktörerna varit med i framtagandet av 

respektive miljöprogram. I kontrast till hur Kvillebäcken valt att lösa hanteringen med ett flertal 

aktörer så framstår dock Kongahällas projektansats som aningens mer formbar. Kongahälla har haft 

ett något mer öppet synsätt där man till stor del skapat projektet utifrån vad de utvalda aktörerna 

kunnat bidra med. Kvillebäcken har i större utsträckning haft ett ramverk för hur exploateringen 

skall gå till utifrån vilket aktörerna sedan valts efter hur de kan bidra till detta.  
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5.3 Konsensus ett mångfacetterat begrepp 
Ett av de grundläggande målen inom den kommunikativa planeringsteorin är att processer skall 

sträva efter konsensus (Healey, 1997; Innes and Booher, 1999). Just denna strävan efter konsensus 

är en central problematik i den debatt som finns kring den kommunikativa planeringen. Även om 

konsensus inte är ett uttalat, eller för den delen eftersträvat, mål i de projekt jag studerat så finner 

jag de kommunikativa planeringsteoriernas tankegångar gällande detta intressanta och relevanta 

för studien. Samtliga projekt involverar ett flertal aktörer och samtliga uttrycker en strävan efter 

samförstånd och en inkluderande process. 

Healey (1997) och Innes and Booher (2003) menar att oavsett resultat så skapar 

konsensusbyggande aktiviteter ett socialt och intellektuellt kapital som kan fylla ett viktigt syfte i 

hanteringen av senare uppkomna motgångar. En kommunikativ planeringsmodell kan också leda 

till fördelar i form av skapandet av förtroende och en ökad förståelse för andra parter (Rader 

Olsson, 2009). Denna iakttagelse har jag gjort i Kvillebäcken där, i enlighet med den så kallade 

Älvstrandsmodellen, ett gemensamt visions- och planeringsarbete genomförts. Resultatet av detta 

arbete har visat sig dels genom att samtliga aktörer fått en ansvarskänsla för hela området men 

också en bättre möjlighet att hantera problem som uppkommit då den kontinuerliga kontakten 

skapat goda relationer till de andra parterna.  Delvis kan jag se att samverkansarbetet i Kongahälla 

fått ett likande resultat. Här är det dock svårare att se hur väl de lyckats med byggandet av socialt 

kapital då processen inte kommit in i genomförandefasen där man kan förvänta sig att problem 

måste hanteras. Detta baseras istället på en uttryckt vilja att samarbeta och en uppskattning av det 

hittills genomförda arbetet. 

Konsensusidealet har ifrågasatts inom planeringsdiskursen bland annat av Tewdwr-Jones och 

Allmendinger (1998) som ställer sig frågande till syftet med att få individer med olika ståndpunkter 

och olika mål att delta om målet är att nå samstämmighet. Detta får nog sägas främst vara en 

problematik inom fallet Mitt Gröna Kvarter då de två andra fallen innehåller aktörer med snarlika 

ståndpunkter och således drar fördelar av ett konsensusbeslut. I dessa fall handlar snarare 

problematiken om exkludering, vilket diskuteras nedan. Inom Mitt Gröna Kvarter så har 

angreppssättet med en hög grad av dialog i stora delar varit givande. Men det finns en baksida i att 

arbeta med delaktighet med ett stort antal aktörer då det kan leda till missnöje. Det faktum att 

individer har olika mål och önskningar innebär att det är ofrånkomligt att det inte går att tillgodose 

alla dessa. De som inte fått gehör för sina synpunkter känner därför att man ifrån Örebrobostäders 

sida inte lyssnat. 

I likhet med situationen i Mitt Gröna Kvarter så riktar sig annan kritik mot att den kommunikativa 

planeringsmodellen är alltför idealistisk och att den saknar mottaglighet inför hur 
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planeringsförutsättningar ter sig i verkligheten och hur maktförhållanden spelar in i processer 

(Flyvbjerg, 2002). Pløger (2001) menar att makt är inneboende i planering som begrepp och 

således alltid en faktor att beakta. För att neutralisera maktrelationer krävs därför en konstant 

medvetenhet om dessa och en vilja att motarbeta sådana relationer. En medvetenhet om 

maktaspekter och dess påverkan har säkerligen funnits i alla studerade fall men viljan att 

neutralisera dessa relationer har varit av varierande grad. är. Ansträngningarna i Kongahälla för att 

få ett tidigt deltagande på deltagarnas egna villkor ser jag i sammanhanget som en tydlig 

ansträngning för att neutralisera en obalans i den demokratiska relationen. Att en totalt 

neutraliserad maktrelation ej uppnåtts, ej heller eftersträvats, beror främst på grund av att samtliga 

fall är kommersiella projekt som svarar mot någon form av ekonomiska krav och inte på samma 

sätt som offentliganställda tjänstemän vilka har ett ansvar för att säkerställa demokratiska värden i 

processen. Rådgivaren på Cesam lyfter denna demokratiska obalans inom projektet Mitt Gröna 

Kvarter och menar att de boende har ett stort antal verktyg för inflytande men att den faktiska 

beslutsrätten ligger utom påverkan. 

Connelly och Richardson (2004) menar att försök att uppnå konsensus kan leda till exkludering av 

aktörer med åsikter som avviker från majoritetens. Detta är något som får sägas vara en sanning i 

exempelvis Kvillebäcken som uttrycker en vilja att begränsa sig till aktörer som har ett eget driv. 

Även om detta kan anses rimligt inom en affärsmodell som bygger på gemensamt utvecklande av 

idéer och modeller så kan det i förlängningen begränsa handlingsutrymmet för de som deltar och 

således hämma alternativa lösningar. Tewdwr-Jones och Allmendinger (1998) riktar även kritik 

mot att deltagare i konsensusbyggande åtgärder kan uppnå mål genom att formera grupperingar. 

Förespråkare för den kommunikativa planeringen har senare nyanserat strävan efter konsensus. 

5.3.1 Metakonsensus genom gemensamma synsätt 

Tanken att basera beslut på konsensus kan vara lockande då det skulle borga för en smidig process 

som är väl förankrad och därmed uppnår legitimitet. Som diskuterats ovan är det dock inte ett 

enkelt mål att uppnå och i många fall behöver det inte nödvändigtvis vara eftersträvansvärt. Men 

för att inte låsa debatten vid en strikt tolkning av konsensusbegreppet och dess innebörd så pekar 

Tornberg (2009) på Dryzek och Niemeyers (2006) begrepp metakonsensus som ett sätt att nå 

gemensamma synsätt om en problematik utan att för den sakens skull dela uppfattningen om hur 

det bör lösas. Det kan således innebära en situation där konflikten lyfts fram samtidigt som 

motpartens ståndpunkter erkänns som legitima. 

Detta sätt att se på den kommunikativa processen anser jag i delar vara applicerbart på Mitt Gröna 

Kvarter då ett av resultaten från dialogprocesserna är en insikt om att parterna stått långt ifrån 

varandra i förståelsen för de andras åsikter. Att istället inlemma problematiken och försöka skapa 

en process som söker en gemensam problemförklaring hade sannolikt givit ett annorlunda utfall 
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där acceptansen för andra parters ställningstaganden kunde varit högre. Sett till hur situationen 

varit i Mitt Gröna Kvarter så har förutsättningarna för en gemensam problemformulering varit goda 

då det funnits en insikt såväl hos de boende som hos hyresvärden Örebrobostäder om att 

fastigheterna måste renoveras och att det var en angelägen situation. Rådgivaren på Cesam ser ett 

sätt för parterna att närma sig varandra skulle kunna varit att ha haft mer öppna 

problemformuleringar då det är svårt att få personer engagerade i en så pass strukturellt 

omfattande process som bygger mycket på långsiktighet. 

5.4 Legitimitet och förankring 
Legitimitet är av stor vikt inom projektorganisationer då det ger ett mandat till att agera. Tornberg 

och Cars (2008) framhåller att det finns en risk när arbetet avviker från ett vanligt mönster att 

aktörer har svårt att inlemma nya perspektiv och att revirtänkande kan uppstå. Vid sådana 

komplexa situationer menar Tornberg och Cars att legitimiteten spelar en viktig roll, framförallt i 

situationer då ansvariga medarbetare på grund av mindre erfarenhet saknar en naturlig auktoritet. 

Detta är en relevant problematik inom Kongahälla där två för processen centrala medarbetare bytts 

ut under processens fortgående. I dagsläget har inte denna situation satts på några större prov 

gällande hantering av revirtänkande. Det som dock kan sägas är att genom en gedigen 

legitimitetsskapande process har aktörerna godkänt det mandat som krävs för att styra de 

gemensamma åtgärderna. På ett liknande sätt har den kommunikativa processen i Kvillebäcken 

som skett inom konsortiet på ett tidigt stadium genererat en bra grund för ett fortsatt arbete präglat 

av gemensamma synsätt, en vilja att samarbeta och en stolthet i projektet som helhet. 

Frågan om hur legitimitet uppstår och var den skapas kan enligt Tornberg och Cars (2008) delas 

upp i legitimitet underifrån eller ovanifrån. Underifrån kan i formella sammanhang innebära ett 

legitimerande genom allmänna val och i informella situationer vara en rådande opinion eller ett 

gemensamt samtycke. I Mitt Gröna Kvarter är den underifrån kommande legitimiteten av yttersta 

vikt då det är denna dimension man aspirerar på att förbättra genom nyttjandet av de 

kommunikativa processerna. Åtgärder som syftar till att skapa legitimitet underifrån kan tendera att 

fungera som alibi för agerande och kräver således en noggrann uppföljning och ett synliggörande 

av hur processen påverkats av deltagandet. Ett tydliggörande av processen är något som framstått 

som oklart för deltagande aktörer i Mitt Gröna Kvarter då åsikter lyfts om att det upplevts som att 

Örebrobostäder inte lyssnat eller tagit till sig av de synpunkter som framkommit. Jag ser 

redovisningsmomentet som väsentligt om man vill bygga ett gemensamt förtroende för framtida 

processer. På samma sätt bör legitimitet ej heller betraktas som ett konstant tillstånd. Enligt 

Connelly et. al. (2006) så är alla processer olika känsliga för kritik och bör således vara tillgängliga 

för ofta förekommande omprövande. I Mitt Gröna Kvarter finns även en problematik i det att en 

stor del av de boende som berörs av processen med stor sannolikhet kommer att välja att inte 
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återvända till sina nuvarande bostäder efter renoveringen av området. Med vetskap om denna 

problematik ställer jag mig frågan om det främsta syftet med deltagandet och påverkansåtgärderna 

möjligen varit att skapa en legitimitet underifrån för genomförandet av åtgärderna? 

”Legitimitet ovanifrån handlar om att ge stöd för ett arbete som kan uppfattas som 

kontroversiella och svåra att driva.” (Tornberg & Cars, 2008, s.63) 

Legitimering ovanifrån kan innebära direktiv från politiker till tjänstemän eller från chef till 

medarbetare. Beslutet om ett genomförande av en ansökan till Delegationen från Göteborgs stad, 

som till största delen utgörs av Kvillebäcken, var en tydlig legitimering ovanifrån. Enligt den 

tidigare medarbetaren på stadsledningskontoret, som var ansvarig för sammanställandet av 

ansökan, har det påverkat det vidare arbetet. Begränsningar i tid som fanns ledde till att ansökan ej 

förankrades i organisationen på ett sätt som är brukligt. Efterverkningarna till detta har resulterat i 

att målet, att genom ansökan kommunicera Göteborg stads hållbarhetsåtgärder ur ett 

marknadsföringsperspektiv, har fallit mellan stolarna och att ansvaret istället tagits av Älvstranden. 

Tornberg och Cars (2008) nämner även olika former av statsbidrag som en form av ovanifrån 

kommande legitimitetsskapande. Det ekonomiska bidraget är självfallet den gemensamma 

nämnaren för de tre studerade projekten men det betyder inte nödvändigtvis att det haft samma 

effekt på de olika projekten. Det ekonomiska stödet har ett starkt symbolvärde och ger ett starkt 

mandat att driva projektet. Samtidigt sätter stödet ett fokus på projektet som gör att beslut och 

skeenden fått en större uppmärksamhet än det skulle fått om inget stöd utdelats. Samtliga 

intervjuade har nämnt att beslutet om stöd från Delegationen har inneburit en bekräftelse om att 

det arbetssätt man jobbar utifrån har en relevans och ligger i framkant vad gäller hållbart 

stadsbyggande i Sverige. Samtidigt kan en sådan ovanifrån kommande legitimering på sätt och vis 

kollidera med legitimeringsprocessen underifrån, i denna studie tydligast exemplifierat genom Mitt 

Gröna Kvarter. Där har åsikter lyfts om att pengarna hamnar på fel åtgärder istället för att hamna 

på åtgärder såsom exempelvis tolkhjälp.  

I kapitel 2 lyfter jag fram begreppet förankring som komplext att använda i samverkansprojekt då 

det implicit förutsätter en tydlig hierarki inom åsiktsframställandet. Inom bolag och organisationer 

är det dock inte konstigt att det finns en tydlig hierarkisk struktur och att direktiv behöver få fäste i 

alla delar av organisationen för att kunna samverka mot uppsatta mål. Tornberg och Cars (2008) 

menar att det finns två aspekter av förankringsbegreppet som är väsentliga för att önskade åtgärder 

skall accepteras: vetskap och stöd. Att muntligen kommunicera en strategi eller vision är en 

väsentlig del av arbetet med att nå acceptans. Är budskapet enbart formulerat i skrift riskerar det 

att försvåra arbete i en gemensam riktning, detta oavsett om det är en intern strategi eller en som 

spänner över flera organisationer. Framförallt framhålls att kopplingen till genomförande parter är 

särskilt viktig för att inte riskera att hamna i en klart begränsad handlingsförmåga.  
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Kopplingen mellan initiativtagare eller beslutsfattare och genomförande parter är något som är 

relevant för de studerade projekten då samtliga formulerar sina planerade konkreta åtgärder i en 

ansökan vilken samtidigt ska visa på ett visionärt tänkande och handlande. En av de intervjuade 

nämner att detta kan innebära ett visst glapp mellan den som skriver ansökan och de som sedan 

skall agera utförare. Fenomenet finns representerat i samtliga tre projekt. I Kvillebäcken kan det 

exemplifieras med resonemanget kring de cykelgarderober som är en del av den 

bidragsfinansierade projektdelen. Här har en diskussion uppkommit som ett resultat av att man 

inte specificerat hur många cykelgarderober som skall byggas för varje lägenhet, bara att de ska 

byggas. Det blir här tydligt hur en spjutspetsåtgärd som ej testats i någon större skala tidigare 

skapar tveksamheter i genomförandeskedet när det inte tillfullo beslutats och förankrats vid ett 

tidigare skede. 

I Kongahälla handlar det främst om att det råder en viss diskrepans mellan uttrycket i den skrivna 

ansökan som är anmärkningsvärt tekniskt orienterad och de inblandades syn på projektet som 

involverar ett större helhetstänk. Detta är förvisso inget som skapar några större spänningar i 

dagsläget men det blir en intressant situation där policydokumentet har ett annorlunda fokus än 

det som kommuniceras muntligt och via allmänna kanaler som hemsida och informationsmaterial. 

Ur ett förankringsperspektiv skulle detta kunna vara ett problem om nyckelaktörer byts ut och de 

skriftliga överenskommelserna inte till fullo korrelerar med de muntliga.  

En på sätt och vis liknande situation har rått i fallet Mitt Gröna Kvarter men här har bristen på 

överensstämmelse yttrat sig annorlunda. Som tidigare nämnts är ansökningshandlingarna tydligt 

preciserade gällande många av de renoveringsåtgärder som planeras i området samtidigt som 

åtgärder för en dialog om förändringarna är en del av processen. Jag anser att det på detta sätt 

råder en viss motsättning i berättelserna beroende från vilket håll man väljer att iaktta. För att 

koppla till Velásquez problematisering av dynamiken mellan förankring och dialog så finns å ena 

sidan ett tydligt hierarkiskt förankrings-perspektiv där det ekonomiska stödet skall syfta till att 

hjälpa till att på bästa sätt genomföra de på förhand specificerade energibesparande åtgärderna. Å 

andra sidan kommuniceras samtidigt ett holarkiskt synsätt där det ekonomiska stödet syftar till att 

synliggöra de som har svårare att nå fram i det offentliga samtalet och att möjliggöra dialogformer 

som möjliggör för individer att påverka. Denna dualism i kommunikationen försvårar bevisligen 

legitimeringsprocessen av det arbetssätt man valt att jobba efter inom Mitt Gröna Kvarter. 
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5.5 Summerade förutsättningar från fallstudierna 
Utifrån de studerade projekten har jag i ovanstående kapitel (kapitel 5) fört en diskussion om 

förutsättningarna för givande samverkansprocesser. Detta har skett med utgångspunkt i några, för 

den kommunikativa planeringsteorin, centrala begrepp. Jag har genom denna diskussion försökt att 

lyfta de skeden och beslut som är av avgörande betydelse för huruvida kommunikation och 

samverkan resulterar i en gynnsam process eller ej.  

Samtliga projekt involverar ett flertal aktörer och samtliga är dessutom olika former av temporära 

sammanslutningar. Som ett resultat av detta skapas ett behov av nya arbetssätt och ett behov av att 

hantera det mellanmänskliga samspelet som uppstår i dessa situationer. Kapaciteten att hantera 

samspelet kan förenklat sammanfattas till att vara projektets informella förutsättningar för ett lyckat 

genomförande. Utifrån den konceptuella modell som presenterats i kapitel 2 har de identifierade 

förutsättningarna synliggjorts för respektive projekt. Nedan diskuteras de i en gemensam kontext 

där jag valt ut ett mindre antal av dessa faktorer vilket öppnar för fördjupad analys och jämförande 

sinsemellan projekten. För att på ett enkelt sätt kunna referera till de numrerade fälten i figur 6 

benämner jag i texten de som dimensioner. 

 

Figur 6. Kategorisering av förutsättningar för en samordnad planering. (Tornberg & Cars 2008, s. 9) 
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Vad som ryms under projektspecifika formella förutsättningar (1) är främst vilket uppdraget är och 

vilka aktörer som fyller en viktig funktion under genomförandet av detsamma. En slående skillnad 

mellan de olika projekten är att man i Kvillebäcken och Kongahälla redan innan 

ansökningsförfarandet haft en gemensam process där samtliga aktörers synpunkter involverats 

vilket skapat goda förutsättningar för det fortsatta arbetet. I Kvillebäcken finns de gemensamma 

ambitionerna dessutom formaliserade i ett ambitionskontrakt, Kvillebäcksfördraget. Mitt Gröna 

Kvarter skiljer sig inom denna dimension (1) ifrån de andra projekten då de berörda hyresgästerna 

här inte kommit in förrän senare i processen. Det kan ses naivt att tro att de olika projekten inte 

skulle skilja sig åt på dessa punkter och att man från Örebrobostäder skulle ha möjligheten att få 

med alla som berörs redan i ett inledande skede. Dock bör det tydliggöras att det är just denna 

spänning mellan den på förhand existerande målbild som kommuniceras i skriven form och vad 

man senare avser att göra som sätter käppar i hjulen på processen.  

De formella och strukturella förutsättningarna (2) ter sig liknande för de olika projekten då de 

förhåller sig till samma regelverk. Dock finns det för de olika projekten olika aspekter av detta som 

är mer relevant. Nämnvärt är att Kongahälla på grund av överklagandet av planen tvingats förhålla 

sig till tidsbegränsningen av stödet vilket i slutändan kan få en stor påverkan på projektet. Även 

politiska avsikter eller brister på sådana kan räknas till denna kategori, något som kan ses som 

relevant för Mitt Gröna Kvarter där det faktum att projektet inte förrän i ett sent skede fått politisk 

uppbackning har lett till att det uppkommit en skepsis hos de boende kring avsikterna. En politisk 

understödd process hade från början givit projektet utökad legitimitet. I Kvillebäcken är situationen 

snarare den motsatta där ett tydligt politiskt direktiv signalerat en uttrycklig vilja. Detta har både 

lett till en effektiv process men samtidigt har det snabba genomförandet resulterat i en, i delar av 

organisationen, bristande förankring.  

Sett till vilka informella förutsättningar som finns på det strukturella planet (3) så skiljer de sig mer 

åt. I Mitt Gröna Kvarter är karaktären på förutsättningarna i denna dimension mer relaterade till 

kulturskillnader mellan de drivande och de berörda. Inom Örebrobostäder finns en tro på att man 

gör något bra och en drivkraft till stor del baserad på goda erfarenheter. Detta har kontrasterats av 

att processen präglats av skilda maktsituationer och skillnader i språkbruk vilket försvårar en 

jämbördig process. Inom Kvillebäcken har den förskjutning av ansvar som ägt rum komplicerat det 

kommunikativa ansvaret. Även om det inte inneburit några problem i genomförandet så har den 

ambition som fanns om ansökan som del i ett marknadsföringsintresse inom Göteborgs stad fallit 

mellan stolarna och ansvaret har förskjutits till det genomförande kommunala bolaget Älvstranden. 

I Kongahälla ryms här frågan om personalomsättning som en strukturell förutsättning för arbetet.  

Den mest varierande dimensionen är de projektspecifika och informella förutsättningarna (4). 

Generellt har inom Mitt Gröna Kvarter svårigheten varit att hitta gemensamma uttryck. Detta visar 
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sig mer konkret i en oförmåga att se problemen ur en gemensam synvinkel. Då denna 

fundamentala punkt inte harmoniserats har inte heller möjligheterna att påverka varit särskilt stora. 

Till viss del beror detta på kommunikationsproblem till följd av språksvårigheter men också på 

grund av skilda synsätt. En kontrast till detta kan ses i de två andra fallen, Kvillebäcken och 

Kongahälla, där synsätten mellan aktörerna har liknande karaktär även om det även där absolut 

förekommer meningsskiljaktigheter.  

För att tydligare illustrera kopplingar mellan de olika begreppen har jag genom denna 

sammanställning valt att ställa grupperna mot varandra och på så sätt finna samband och 

motsättningar mellan de olika begreppen. Tillvägagångssättet fungerar samtidigt som en 

summering av var de olika projekten har sina styrkor och svagheter.  

 

Figur 7. Sammanställning av de mest tongivande förutsättningarna från de tre fallen. Färgerna 
representerar: Grön = Mitt Gröna Kvarter; Röd = Kvillebäcken; Blå = Kongahälla. 

Begreppsgrupperingarna i kategorier är inte separerade av vattentäta skott utan det finns 

förutsättningar som spänner över flera dimensioner men också exempel där det råder tydliga 

kopplingar mellan olika förutsättningar. Kopplingarna kan yttra sig i både positiva och negativa 

korrelationer. Exempelvis har den strukturella frågan om personalomsättning i Kongahälla, som får 

ses som negativ i en kommunikativ process, exempelvis kunnat genomföras på ett tillfredsställande 

1 4

2 3



 86 

sätt till stor del som ett resultat av att det har funnits styrkor i de projektspecifika dimensionerna. I 

Kongahälla kan jag således konkludera att styrkorna främst legat i de projektspecifika delarna där 

en bra balans mellan tonvikten på formella och informella delar av processen minimerat 

potentiella motsättningar och problem. 

På motsvarande sätt finns även negativa samband där exempelvis delar av 

kommunikationsproblemen i Mitt Gröna Kvarter beror på att bestämmelser i de formella 

dimensionerna ofrånkomligen fått en dominerande roll över, samt infallit innan, de informella 

dimensionerna. För att summera så har det i Mitt Gröna Kvarter funnits utmaningar men också 

styrkor i de informella dimensionerna. Däremot har arbetsgången gjort att de formella aspekterna 

fått en för alltför betydande roll för vad som kan anses lämpligt för att lyckas med det valda 

arbetssättet. 

I Kvillebäcken har det fokus på formella dimensioner, exempelvis att låsa aktörer vid en 

gemensam avsiktsförklaring, lett till att de informella förutsättningarna för lösningar fått en lägre 

prioriterad betydelse och således i dessa dimensioner lett till en känsla av mycket diskussioner 

utan beslut. I Kvillebäcken kan dominansen av de formella dimensionerna för handling över de 

informella därför ses som både hindrande för flexibla lösningar samtidigt som det varit en starkt 

bidragande faktor till att processen genomförts utan större motgångar. 

Även om det är lätt att säga att de gemensamma synsätt och den förståelse för andra aktörer som 

finns i Kvillebäcken och Kongahälla skulle vara ett resultat av att det är liknande aktörsgrupper 

med liknande målsättningar så har de kommunikativa processer som genomförts i dessa två fall, i 

jämförelse med Mitt Gröna Kvarter, varit mer inriktade på utfall än process. På så sätt har 

situationen med ett ekonomiskt stödprogram som kräver tydligt formulerade mål varit mindre 

gynnsam för Mitt Gröna Kvarter som haft ett stort fokus på att forma en inkluderande process. För 

att återkoppla det till fyrfältaren så har de formella förutsättningar som avkrävts i och med ett 

deltagande i ett stödprogram och ett formulerande av en ansökan haft en stor inverkan på 

resultaten då det resulterat i att dessa fått en prioriterad ställning gentemot de informella 

förutsättningarna. Utifrån detta resonemang kan jag konkludera att ett ekonomiskt stöd till projekt 

där dialogprocessen i sig själv har en viktig roll inte samtidigt bör avkräva kvantifierade 

målsättningar då dessa på många sätt hindrar en givande process.  



Slutsatser 
från studien
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För att på ett tydligt sätt återkoppla till frågeställningen jag presenterade i inledningen av uppsatsen 

sammanställer jag här de relevanta slutsatser jag dragit av mitt arbete.  

6.1 Kommunikation, upplevelser och 

uppfattningar 
Genom att ställa mitt material frågan: Hur upplever aktörerna i de studerade projekten det interna 

kommunikativa arbetet? har jag avsett att visa hur projektens struktur och arbetssätt påverkat 

förutsättningarna för en givande kommunikativ process. Mitt empiriska material har lett mig till att 

identifiera följande fem slutsatser som är återkommande och av tongivande betydelse. Jag ser det 

därför som väsentligt: att diskussioner innebär en läroprocess; att möjligheter finns att bidra på lika 

villkor; att aktörer kan enas i gemensamma problemformuleringar; att redovisningen av material är 

transparent; att konsekvens i handlande och kommunikation råder.  

Den mest allomfattande slutsatsen jag kan dra utifrån studien är att diskussioner innebär en 

läroprocess och således också bör få ta tid. Detta omfattar både en rent teknisk lärdom om hur 

arbetet fungerar i projektet och om hur man bör gå tillväga för att uppnå önskade resultat men 

även en läroprocess rent kommunikativt. I de situationer där de kommunikativa aktiviteterna får ta 

tid så skapas också ett socialt och intellektuellt kapital som kan fylla en viktig roll i hanteringen av 

senare uppkomna i motgångar. Ett tidigt involverande av deltagande aktörer är ett exempel på hur 

man genom att involvera aktörer under en längre tidsperiod uppnår förtroende och kunskap om 

varandras situation.  

En viktig förutsättning för att kunna uppnå nämnda läroprocess, vilket också är min andra slutsats, 

är att det finns möjligheter att bidra på lika villkor utan att vissa särintressen dominerar. Detta 

innebär att möjligheter ges för ett likställt deltagande. Även här är ett tidigt involverande av aktörer 

en viktig aspekt och något som avgör vilka förutsättningar som finns för aktörernas möjligheter att 

bidra. Ett tidigt deltagande minskar riskerna för att hamna i en situation där effekterna av tidigare 

beslut eller inriktningar fungerar som ett hämmande bagage. Det är därför viktigt att dessa delar av 

processen får ta tid, något som ofta betalar tillbaka sig i framtida situationer. Exempel på faktorer 

som jag funnit som hindrande för ett jämbördigt deltagande är bristen av en likställd språksituation 

samt förekomsten av en demokratisk obalans, där deltagandet ej är kopplat till beslutsprocessen 

och därför underordnat. Denna fråga är främst en fråga om makt och positioner och således 

ständigt närvarande. Hur man väljer att hantera obalanser i dessa relationer är ytterst en fråga om 

vilka demokratiska ambitioner som finns. 

Den tredje slutsatsen jag landat i är att i situationer där obalanser i maktrelationerna är uppenbara 

fyller det en stor funktion om aktörer kan enas i synen på genomförandet i ett slags gemensamma 
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problemformuleringar, vare sig dessa är formulerade i skrift eller enbart muntligt uttalade. De blir 

ett sätt att nå gemensamma synsätt om en problematik utan att för den sakens skull dela 

uppfattningen om hur den bör lösas. Om gemensamma problemformuleringar råder över 

genomförandet så finns större möjligheter att inlemma uppkomna problem i processen, samtidigt 

som acceptansen för andra parters ställningstaganden blir betydligt högre. De skapar även ett 

starkt mandat för att driva åtgärder även då förutsättningar och processer avviker från den tilltänkta 

vägen. Viss problematik med gemensamma synsätt kan också uppstå ifall de har definierats på 

förhand. I sådant fall kan det leda till en process där en rätt godtycklig exkludering blir rådande 

och personliga relationer får en betydande roll. 

Finns en avsikt att i ett projekt bygga ett gemensamt förtroende för framtida processer så anser jag 

att en transparens i redovisningen är av yttersta vikt. Redovisningsmoment är väsentligt, inte bara 

för att visa vad som framkommit i arbetet, utan kanske främst för att tydliggöra hur tillgodogjord 

information som kommit från ett delaktighetsarbete använts i processen och vad man tagit till sig 

av denna. Eftersom genomföraren är den primära tolkaren av materialet som framkommit inom 

processen, kommer denne att utföra ett antal undermedvetna val som innefattar inkludering och 

exkludering av material som är förenligt med ett eget perspektiv. Därför är det således viktigt för 

legitimiteten att processen åtföljs av uppföljningar och ett synliggörande av hur processen 

påverkats av deltagandet. 

Min sista slutsats jag dragit, som även den är relaterad till värdet av transparens, är vikten av en 

konsekvens i handlande och kommunikation. För att uppnå trovärdighet i det som sägs så krävs att 

det som formuleras skriftligt överensstämmer med det som kommuniceras muntligt. Diskrepanser 

mellan dessa dimensioner kan leda till att konflikter uppkommer i senare skeden när oklarheter 

gällande vad som egentligen beslutats och sagts. 

De fem ovan redovisade slutsatserna påvisar brister inom de studerade fallens kommunikativa 

arbete vilka även går att se i många andra projekt. Samtidigt finns mekanismer som justerar för 

förekommande brister och en intressant frågeställning är vilka faktorer som är avgörande för 

utfallet. Exempel på motstående begreppspar vars betydelse blir värda att reflektera över och skulle 

kunna vara intressanta ämnen för vidare studier rörande dess påverkan på kommunikation inom 

dessa projekt är: privat kontra offentligt, individuellt kontra kollektivt eller strukturerat kontra 

spontant. Slutligen, för att återkoppla till titeln, finns det således inom dessa kommunikativa 

processer helt klart fog för att diskutera mera. 
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6.2 Krit isk betraktelse 
Sammantaget kan jag gällande jämförbarheten emellan de olika projekten tillägga att det såklart 

ligger en viss problematik i att jämföra ett agerande utifrån en yrkesroll där man svarar mot 

organisatoriska och ekonomiska krav med ett agerande baserat på personliga preferenser om sitt 

boende och sin vardag. I jämförelsen mellan de olika projekten kan lätt uppfattningen ges att det 

finns en större kritik mot projektet Mitt Gröna Kvarter än de två andra studerade projekten. Denna 

problematik blir det ofrånkomliga resultatet av att olikartade projekt jämförs utifrån liknande 

kriterier. Det kan låta banalt och självskrivet men jag anser att jämförelsen är givande då 

situationer och agerande framträder ur ett annat ljus om man ser de med andra ögon och ur andra 

perspektiv vilket blir extra tydligt vid jämförelser av liknande projektstrukturer.  
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Typ av projekt
Ange om ansökan avser ett
investeringsprojekt eller ett
planeringsprojekt

Investeringsprojekt

Sökandeuppgifter
Namn Björn Einar Forsberg
Personnummer 19620112-2014
Postnummer 700 08
Postadress Örebro
Sökandens kontaktperson Cecilia Svedin
Kontaktens telefonnummer, arbetet 019-19 43 24
Kontaktens telefonnummer, mobil 070-719 43 24
Kontaktens e-post cecilia.svedin@obo.se
Län Örebro län
Kommun Örebro
Projektbenämning Mitt gröna kvarter
Typ av organisation Allmännyttigt  bost. företag
Bidrag söks för
Ange om ansökan innehåller
information som du inte vill ska lämnas
ut vid förfrågan.

Nej

Gäller ansökan nybyggnad eller
ombyggnad?

Ombyggnad

Område för projektet Kvarter
Åtgärd som rör energi Ja
Åtgärd som rör vatten Ja
Åtgärd som rör avfall Ja
Åtgärd som rör transporter Ja
Annan åtgärd Ja
Projektbeskrivning
ÖrebroBostäder (ÖBO) vill skapa ”Mitt Gröna Kvarter”. Dessa tre ord är starkt laddade med
innebörder som tydligt pekar ut riktningen.
 
MITT: De boende i kvarteret ska känna en stark samhörighets- och hemmakänsla. Genom sättet
som upprustningen utförs på ökar stoltheten, tryggheten och trivseln i kvarteret. Genom
pedagogiska metoder och visualisering uppnås en läroprocess där effekten blir att hyresgästerna får
en större förståelse och kunskap om sin egen miljöpåverkan. Det leder i sin tur till en känsla av
tillhörighet och ansvar. 
 
GRÖNA: Ett värde vi vill förstärka i kvarteret är det gröna – såväl visuellt som i drift och förvaltning.
Kvarterets förbrukning av vatten och värme är idag bland de högsta i hela ÖBOs bestånd. Detta ska
minskas avsevärt. En miljöteknisk åtgärd som planeras är installation av ett slutet lokalt system.
Förnyelsebar energi ska produceras och energiförbrukningen mer än halveras. En bättre
infrastruktur ska underlätta för miljövänliga transportalternativ. Grönområdenas kvalitet,

Ansökan om statligt stöd till investeringar för
åtgärder som främjar hållbar stadsutveckling
(SFS 2008:1407)



rekreaktionsmöjligheter och plats för spontanlek och rörelse ska förbättras i kvarteret. Den fysiska
miljön ska därigenom upplevas ännu grönare och mer trivsam och hyresgästerna ska, efter
projektets avslut, också känna att de genom sitt boende i kvarteret bidrar till en hållbar utveckling
både i ett litet och i ett större perspektiv.
 
KVARTER: Med hjälp av tekniska, konstnärliga och pedagogiska insatser ska kvartersidentiteten
stärkas. Målet nås genom att skapa unika kännetecken för kvarteret, förtydliga skillnaderna mellan
offentligt, halvoffentligt och privat samt genom ett delaktighetsarbete där hyresgästen ges goda
möjligheter att fördjupa sina sociala kontakter med sina grannar. En ny struktur av gator, grönytor
och komplettering av verksamhetslokaler kommer också att bidra till en större kvarterskänsla där vi
också länkar samman kvarteret med staden.
 
Mitt Gröna Kvarter omfattar 123 lägenheter i stadsdelen Vivalla. Kvarteret är en pilot och de lyckade
åtgärderna ska appliceras i övriga 2 400 lägenheter i Vivalla, där ÖBO ska arbeta med omfattande
förnyelsearbeten de närmaste åren. Det innebär att effekten av stödet kan generera upp till 20
gånger insatsen – bara i Vivalla. Mitt gröna kvarter innebär en investering på totalt 192 miljoner
kronor. 9,2 miljoner söks i bidrag, fördelade på 20 åtgärder:
 
INSTALLATION AV:
- vindturbiner för produktion av förnyelsebar energi
- solpaneler och solceller för produktion av förnyelsebar energi
- lågenergihus ca 40 lgh, ca 30 kWh/m2
- LED-belysning för inom- och utomhusbruk
- FTX-system i befintliga bostäder och lokaler
- energieffektivare torktumlare och tvättmaskiner med bl a tryckmätare och viktindikator
- Närvarostyrd elförbrukning (hissar, belysning)
- hissar med energisnåla ”pannkaksmotorer”
- tilläggsisolering med metoder som idag används inom industrin
- individuell mätning av vatten med övervakning i realtid
- förbättrad grönstruktur (grönska, mark och vatten i anslutning till bebyggd miljö) för biologisk
mångfald, renare luft och vatten
- regnvattensmagasin för bevattning
- konst i boendemiljön för visualisering av vattenförbrukning
- lokal sortering, omhändertagande och återförande av kompostjord
 
DESSUTOM:
- justering av kvarterets gatustruktur för ett minskat bilåkande
- skapa social mobilisering för att medvetandegöra och engagera boende
- arbeta med helhetstänk i processen och sprida kunskap
- ge boende inflytande och möjlighet att praktiskt kunna medverka i genomförandet, så kallat
"Boendebyggande", ett helt nytt koncept som vi ska pröva.
- arbeta med kulturprojekt för klimatsmart beteende och eget ansvarstagande
- visualisera ny miljöteknik beträffande energi, vatten, avfall och belysning genom ett mobilt
miljöhus(ett säljverktyg för export).
Åtgärder
Uppfyllande av hållbarhetsmål
Minskad energianvändning och klimatpåverkan genom:
- Innovativa lösningar för minskad energi- och vattenförbrukning (50 % av dagens förbrukning)
- installation av LED-belysning
- produktion av förnyelsebar energi
- visualisering av förbrukning/debitering av kostnader



- ökat klimat- och miljöengagemang bland boende
- förbättrad avfallshantering och sunda materialval ska skapa en giftfri miljö
Bättre boendemiljö genom:
- smart placering av hus och fönster skapas tysta rum, minskad trafik och ökad grönstruktur
- beaktande av kulturhistoriska värden
- ökad mångfald ifråga om boendealternativ
Sociala/ekonomiska mål:
- ökad förvärvsfrekvens (65%) genom konceptet "boendebyggande"
- minskad boendesegregation genom ökad attraktivitet
- öka trivsel (90%) och social samvaro genom förändringsarbetet
- sammanlänkning med staden för ökad tillgänglighet
- stärka innovativa företag för miljöteknikutveckling
- lägre drift- och underhållskostnader för ökat kvarboende och rimliga hyror
Stadsplanering
Örebros mål är ”Den hållbara staden – fri från fossila bränslen 2050”. Stadsdelar ska bindas
samman genom mötesplatser och snabba, trygga gång- och cykelstråk. Områden utefter trafikleder
ska bidra till att förtäta staden och trafikleder ska graderas ner till stadsgator med lägre
hastighetsbegränsning för att minska barriärerna mellan olika områden. En ny översiktsplan medger
villabebyggelse i anslutning till Mitt Gröna Kvarter, vilket bidrar till sammanlänkning av staden.
 
En DP för Mitt Gröna Kvarter medger kompletteringsbebyggelse för förtätning, integrering av
bostäder och arbetsplatser, utformning av nya kvarter och ny gatustruktur, förbättrad
energiförsörjning samt stort lokalt inflytande.
 
ÖBO har ekonomiska förutsättningar för genomförandet. Styrelsebeslut har tagits för investeringar i
Mitt Gröna Kvarter.
 
Vivalla är ett av Örebros mest mångkulturella bostadsområden. Ett attraktivt område i form av Mitt
Gröna Kvarter skulle öka integrationen på ett positivt sätt.
Integrerade tekniska system
En av flera synergier som tas tillvara i Mitt Gröna Kvarter är införandet av individuell vattenmätning.
Detta integreras med husens värmesystem vilket gör det möjligt för husen att övervaka sig själva i
realtid. Mätsystemet skapas i en webbmiljö för mottagning mobilt (PIER).
 
Bostäder och lokaler planeras så att de tar tillvara på varandras energi. Det innebär att en lokal på
vån 1 dagtid tillför energi till bostäderna på vån 2-5 och det omvända sker på kvällar och nätter.
 
Avfallshanteringen ska utvecklas och prövas genom en ny form av entreprenörskap. Lokal sortering
samt omhändertagande och återförande av kompostjord ska införas.
 
Kvarteret byggs om vilket ger en bättre överblick över området. Omvandlingen medför samtidigt
generellt kortare avstånd och färre onödiga transporter. Det innefattar också en inspirerande och
trygg miljö för promenader och cykling.
 
Ett konstverk som visuellt illustrerar kvarterets vattenförbrukning ska formges tillsammans med de
boende.
Anpassning till kommande klimatförändring
Mitt Gröna Kvarter ska bli en plats med funktionella, attraktiva, trivsamma och tillgängliga miljöer.
Det ska skapas en känsla för ”den egna gården”, för att öka trivsel, ansvarstagande och
benägenheten att vårda och vistas i gröna rum.
 



Kvarteret ska utformas genom en grönstruktur för ett bättre lokalt klimat, och effektivare rening av
vatten och luft samt gynna biologisk mångfald. Här skall finnas gröna väggar och tak, buskar och
träd, reningsdiken, magasin för dagvatten och så kallad aktiv betong.
 
Det innebär att vi kommer bygga landskapet så att LOD och den gröna miljön kommer att samverka.
Magasinering av dagvatten för bevattning och andra yttre vattenbehov ska skapas. Vi kommer även
att ta hänsyn till kommande klimatförändringar vid placering och utformning av byggnader och
fönster, som begränsad solinstrålning sommartid etc. Det leder även till hälsosamma rumsmiljöer
året om. Andelen hårdgjorda ytor kommer också att minskas till förmån för vattengenomsläppligt
material.
Klimateffekter
Fjärrvärme används redan idag för uppvärmning och varmvatten. Vi minskar
fjärrvärmeanvändningen med ca 54 % genom att tilläggsisolera vindar, invändigt isolera väggar
enligt industriell metod, byte till "smarta fönster" som följer utomhusklimatet, ny FTX-ventilation för
uppvärmning av varmvatten och även genom installation av solpaneler.
 
Elförbrukningen ska minskas genom installation av närvarostyrd belysning med LED-teknologi (70
%) och realtidskontroll samt hissar med energisnåla pannkaksmotorer (45 %).
 
I nyproduktion används lågenergihusteknik. Solpaneler installeras för att täcka ca 60 % av
varmvattenbehovet. Husen ska ha ett energibehov på max 30 kWh/m2.
 
Individuell mätning/debitering av varm- och kallvatten införs vilket ger en minskning med ca 30 %.
 
Mitt Gröna Kvarter har idag en energiförbrukning på 254 kWh/m2 och sänks till 91 kWh/m2.
 
Förbättrad infrastruktur minskar bilåkandet med ca 10 % vilket ger ett minskat CO2-utsläpp på 10
ton/år.
Åtgärder forts
Minskad energianvändning, kWh 2027384
Andel förnybar energi per använd
energienhet, %

89

Total minskning av
koldioxidekvivalenter, ton/år

194

Ange typ av energibärare för den
energianvändning som minskar

Fjärrvärme, el

Beskriv vilka definitioner som har använts i beräkningarna.
För att beräkna belastningen av CO2 från de olika energislagen har följande omräkningsfaktorer
använts:
 
Fjärrvärme, kommer från EONs fjärrvärmenät i Örebro. Den genomsnittliga belastningen per
producerad kWh är satt till medelvärdet för 2008, vilket var 90 gram per producerad kWh.
 
För elen har medelvärdet för nordenmix använts, vilket är satt till 100 gram per producerad kWh.
 
För solvärme har utsläppen av CO2 satts till noll, vilket gör att effekten från den planerade
solvärmen har räknats bort från fjärrvärmen.
 
Även elen som genereras från ett eget vindkraftverk är satt till noll och antalet producerade kWh
räknas bort från den totala elförbrukningen.
 



Vid beräkning av utsläpp från transporter har NTM-modellen används.
Förutsättningar för miljöteknikexport och kunskapsspridning
Stadsdelen Vivalla är byggd under miljonprogramsåren och delar flera utmaningar med många
bostadsområden i Sverige och Europa. Överförbarheten av Mitt Gröna Kvarter är därmed mycket
hög. Genom ÖBOs aktiva deltagande i såväl nationella som internationella nätverk är
förutsättningarna för export av miljöteknik och kunnande mycket goda.
 
ÖBOs storlek möjliggör samarbete med produktleverantörer för utveckling av produkter och
innovativa miljötekniklösningar. Detta ger goda förutsättningar som gynnar tillväxt av innovativa
företag och stark spridning både i Sverige och i övriga världen.
 
Exempel på företag och organisationer som vi redan idag samarbetar med är: Aquasol, Nordic Light,
Energimyndigheten, Eon, Electrolux, Hisscentralen och Eurhonet (utvecklandet av lågenergihus).
 
Ett mobilt miljöhus utgör en bas för företag att visa upp den senaste tekniken i samt för att utveckla
delaktighetsarbete med boende där konst, kultur och utsmyckning som dialogform är väl beprövat.
Organisation för informationsspridning
Genom vår position som ett av Sveriges mest prisade och framgångsrika bostadsföretag när det
gäller innovativa lösningar och energibesparing har vi alla förutsättningar för att sprida kunskap. Vi
samverkar med SABO för att nå  andra svenska bostadsföretag och är med i ett europeiskt nätverk -
Eurhonet -  där vi jobbar med erfarenhetsutbyte om energibesparing och hållbar utveckling. Vi ska
visa resultaten från Mitt Gröna Kvarter i vår hållbarhetsrapport som tas fram i samarbete med
nätverket. Spridningseffekten och jämförbarheten bli därmed stor.
Vi syns i media och tar ofta emot studiebesök, vilket ger goda möjligheter att kunna visa upp Mitt
Gröna kvarter för omvärlden. Stolta boende kommer att fungera som ambassadörer genom sina
kontakter och breda språkkompetens.
Även spetsföretagens kommersialisering av produktutveckling och ny miljöteknik är
kunskapsspridande i sig.
Vi ska även sprida kunskap i samarbete med PowerHouse Europe, ÖNET och Energimyndighetens
beställargrupp.
Processer i genomförandet av projektet
Deltagande och inflytande
Vi vidareutvecklar våra metoder inom boinflytande och dialog.
 
I samarbete med Cesam, duktig aktör inom social mobilisering och samhällsarbete ska vi skapa en
unik modell för boendes delaktighet, "Boendebyggande" där man praktiskt kan vara med i
ombyggnationen av sitt kvarter. Projektplanering genomförs med tillämpning av LFA-metoden.
 
Ett ökat inflytande, vilket avser leda till stolthet, engagemang och en benägenhet att ta ansvar för
och vårda sin närmiljö är en nyckelfaktor. På det individuella planet leder det även till personlig
utveckling och ökade kontaktytor.
 
En annan unik form är samarbete med flera konstnärer och kulturarbetare för  att lyfta upp
kulturhistoriska aspekter på ett pedagogiskt sätt. Genom visualisering i konstverksform utifrån dåtid,
nutid, framtid skapas ökad förståelse. Genom olika dialogformer ska vi säkerställa barn och
ungdomars delaktighet samt minska språkbarriärer där behov finns.
 
Allt dokumenteras för möjlighet till kunskapsspridning.
Integrerad sektorsövergripande planering
På kommunövergripande nivå finns översiktsplanen, ÖP, som bas med ett tryggt, hållbart och
attraktivt Örebro som övergripande mål. Klimatplanen med de klimatmål kommunen satt inför 2050



ligger till grund för all planering och utförande av verksamhet.
 
De västra delarna av Örebro anses vara i behov av extra insatser och ett särskilt program för
utveckling av dessa framtaget. Det syftar till samordning av insatser och en integrering av
kommunens verksamheter och övriga intressenter i planering och genomförande av
stadsutvecklingen. På det lokala planet finns ett väl utvecklat samarbete mellan det civila samhället,
kommunala förvaltningar etc. Arenan för detta är framför allt den lokala områdesgruppen och olika
nätverk.
 
Mitt Gröna Kvarter tar avstamp i dessa planer och befintliga samarbetsstrukturer och kommer att
föra med sig dessa in i projektorganisationen för att maximera engagemang och effektivitet. 
Samverkan mellan näringsliv och kommun
En lyckosam stadsdelsförnyelse som fokuserar alla aspekter av hållbarhet kräver nya och
otraditionella samverkansformer. För projektet tillskapas en projektgrupp där företrädare för samtliga
samarbetspartners ingår: Örebro kommun i form av Stadsbyggnadskontor och
Arbetsmarknadsförvaltning, Cesam, arkitekter, Örebro Universitet, entreprenörer inom olika
branscher, kulturarbetare och ÖBO. Samarbetet kommer inledas med ett gemensamt
värdegrundsarbete där Mitt Gröna Kvarter och det sammanhang det utförs inom görs till ett väl
förankrat mål för samtliga. Vanligen kommer olika aktörer in med sin spetskompetens i olika faser av
byggprojekt och blir sällan involverade i helheten. Beprövade mötestekniker som Planning for Real
och Charette tillämpas för målförankringsarbetet. Även fortsatt arbetsprocess präglas av ett
helhetstänk med Design med Omtanke som modell. Genom fördjupad leverantörsdialog och
kunskapsspridning via bl.a. det mobila miljöhuset skapas förutsättningar för ny miljöteknik.
Uppföljning av projektet
ÖBO planerar att i samverkan med kommunen och Örebro universitet följa upp och utvärdera
projektet under såväl projekttiden som tiden efteråt. Stor vikt ska läggas på processutvärdering, för
att kunna sprida erfarenheter och kunskap om arbetssättet. Uppföljning och utvärdering ska omfatta
alla tre hållbarhetsdimensionerna. En dokumentansvarig ska leda och samordna arbetet och också
kontinuerligt sprida erfarenheter av projektet. 
 
Cesam ska arbeta med utformning av metod för kontinuerlig utvärdering av de berördas upplevelse
av delaktighet och värdering av resultat. Utifrån erfarenheterna ska Cesam göra en
sammanställning i skriften "Handbok för kvartersutveckling".
 
Uppföljning av indikatorer i kommunens västerbokslut sker på årsbasis.
 
CSR-redovisning, Mitt Gröna Kvarter, utifrån de hållbarhetskriterier som ÖBO mäter
företagsövergripande, samt genom särskilda indikatorer för att följa specifika klimatåtgärder i
projektet.
Åtgärden/åtgärderna påbörjas 2010-04-01
Åtgärden/åtgärderna färdigställs 2014-12-31
Den stödberättigade kostnaden
Investeringkostnad (totala kostnaden) 192250000
Kostnader för uppfyllande av tillämpliga
bestämmelser och byggregler

161400000

Annat offentligt finansieringsstöd till
samma åtgärd

0

Summa stödberättigade kostnader 30850000
Sökt stöd (högst 30 % av summa
stödberättigade kostnader)

9255000

e-legitimation



Typ av e-legitimation sökande BankID
 
 
 
 
 
 
Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och
bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.
 
 
Blanketten är elektroniskt signerad
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Hållbar stadsutveckling i Kvillebäcken

Göteborgs Stad spelar en avgörande roll som tillväxtmotor i Västra 

Götalandsregionen. Fram till 2020 ska kärnan utökas med 30 000 nya boende och

 40 000 arbetsplatser. Hela expansionen ryms väl i de centrala 

förnyelseområdena vilka i huvudsak utgörs av gamla hamn- och industriområden.

 Detta innebär en fantastisk möjlighet att utvidga och bygga samman Göteborgs

 centrum över Göta älv. 

Utvecklingen av Göteborg ska ske med hänsyn till de tre 

hållbarhetsdimensionerna och på ett sådant sätt att stadens utsläpp av 

växthusgaser minskar. Den icke-handlande sektorns CO2 utsläpp ska minska med 

30 % till 2020 jämfört med 1990. 2050 ska utsläppen vara nere på 2 ton CO2/

person, jämfört med dagens 10 ton. Kollektivtrafiken ska öka till 40 % av 

resorna jämfört med dagens 20 %. 

För att nå dessa mål ska åtgärder vidtas för att minska energiförbrukningen i

 boendet till 60 kWh/m2, öka andelen fjärrvärme och resurssmart spillvärme så

 att behovet av fossila bränslen minskar, samt stimulera till ökad andel 

kollektivtrafik och cykling/gång.   

Kvillebäcken ska bli ett föredöme och ett skyltfönster för att visa upp den 

spjutspetsteknologi och de smarta lösningar för energi, avfall, transporter 

och vatten som aktörerna utvecklar. Det ska stärka Göteborg som föregångsstad

 inom hållbar stadsutveckling och främja export av miljöteknik. 

De sju byggherrarna Kvillebäcken har genom Kvillebäcksfördraget åtagit sig 

att bygga ett resurssnålt och kretsloppsanpassat boende. Energiförbrukning 

ska minimeras genom smart byggteknik, materialval, installationer och boendes

 möjlighet att påverka resursförbrukningen. Kvillebäcken ska vara ett 

attraktivt, levande och säkert område som främjar möten mellan människor. 

Utemiljön ska präglas av parker, grönska och få bilar på gatorna. Området ska

 vara lättillgängligt utan bil, med cykel, buss och/eller färja över älven, 

och kollektivtrafiken ska uppfylla hög miljöstandard och drivas med förnybara

 bränslen.  
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Nyexploateringen i Kvillebäcken omfattar 1 600 bostäder som ska byggas 2011-

2018. Detta projekt omfattar den första etappen (2011-2014), då hälften av 

lägenheterna byggs. Projektets totalkostnad är 250 086 000 Mkr och Göteborgs 

Stad söker i samarbete med nedan nämnda aktörer 73 285 800 kr i stöd från 

Delegation för Hållbara städer för att genomföra följande åtgärder: 

Lågenergihus med morgondagens fjärrvärme

Älvstranden Utveckling och Göteborg Energi utvecklar och testar denna 

banbrytande systemteknik för att utnyttja byggnaden som kortvarigt 

energilager i fjärrvärmenätet (en byggnad som pilotprojekt). Inriktningen är 

att samtliga byggnader på sikt kopplas till fjärrvärmenätet så att 

spillvärmekällor som finns i hela regionen nyttjas. Det medför att 

dygnsvariationen i fjärrvärmebehovet reduceras och därmed den fossila andelen

 bränsle. Ger stora miljöeffekter vid en uppskalning.

Biogasskyttel stärker kopplingarna över Göta Älv

Trafikkontoret, Göteborg Energi och Chalmers utvecklar och testar en helt ny 

teknologi för tung sjötransport med biogas eller likvärdigt bränsle, samt 

optimal och ändamålsenlig utformning av färjan. Biogasskyttlarna ska lösa 

nuvarande kapacitetsproblem i kollektivtrafiken över älven och göra resan med

 cykel mellan Kvillebäcken och stadsdelar på andra sidan älven mer attraktiv.

MDE-teknik i stadens tunga fordonsflotta

Volvos nya MDE-teknik (Methane Diesel Engine), med 25 % högre 

energieffektivitet än konventionella biogasfordon, testas på fem bussar och 

avfallsfordon i Kvillebäcken.

Cykelgarderober

Älvstranden Utveckling utformar och testar innovativa och säkra lösningar för

 att lämna och hämta cykeln i hemmet.

Återvinningsgraden för organiskt avfall höjs 

En ny teknik för utsug av organiskt avfall direkt från vasken ger bättre 

återvinningsgrad och mer biomassa för produktion av biogas. 

Olika aktiviteter på temat teknikutveckling för hållbara städer ska genomförs

 i samarbete med BRG/EcoEx och Göteborgs Stad. 
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Miljökvalitetsmål
• Flera av åtgärderna i projektet bidrar till att nå Göteborgs stads 
prioriterade miljömål att öka el-effektiviseringen och minska förbrukningen 
av fossila bränslen.  
• 2050 ska Göteborg ha en hållbar och rättvis utsläppsnivå för koldioxid. 
Nytillkomna lägenheter i kollektivtrafiknära lägen samt effektivisering av 
kollektivtrafiken är viktiga steg på vägen.

Sociala mål
• Rörelse och möten främjas genom stärkt kollektivtrafik- och cykelnät.
• Delaktighet och inflytande på alla nivåer stärks genom dialog- och 
samverkansprocesser.
• Boendeinflytande främjas genom individuell uppföljning av 
resursförbrukning. 

Ekonomiska mål
• Regional ekonomisk tillväxt främjas genom förtätning och komplettering av 
kärnan.
• Privatekonomin gynnas av möjligheter till låg resursförbrukning i boendet 
och transporter.
• Samhällsekonomiska vinster uppnås genom ökade möjligheter för 

• Kvillebäcken är centralt beläget i staden vilket tydligt ska avspegla sig i

 gestaltningen i enlighet med det antagna gestaltningsprogrammet. 

• I stadsdelen saknas många urbana kvaliteter. Exploateringen av Kvillebäcken

 ska tillföra en bra blandning av det kontinentala och det typiskt 

göteborgska. 

• Kvillebäcken har ett mycket strategiskt läge i staden och regionen med de 

bästa möjligheterna för att resa med kollektiva färdmedel. Det är också goda 

kopplingar till Göteborgs övergripande cykelnät vilket ger stora möjligheter 

att på ett snabbt och tryggt sätt nå viktiga målpunkter. Detta stärks 

ytterligare genom cykelpooler och bilpooler som placeras vid platser utmed 

dessa viktiga stråk

• Samordning ska ske för att jobba i enlighet med stadens strategier avseende

 kompensationsåtgärder för natur och rekreation.

• Kvaliteten på exploateringen optimeras genom att Kvillebäckskonsortiet 

samverkar i enlighet med "Älvstrandsmodellen". 
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Synergier mellan energi, transport och avfall genereras genom nya tekniska 

lösningar och systemintegration för att lagra energi, nyttja spillvärme, 

generera biomassa samt utveckla nya användningsområden för biogas.

 

• Genom lågenergihus, där byggnaden också fungerar som energilager, är 

kopplade till Göteborgs fjärrvärmesystem kan spillvärmekällor i hela regionen

 utnyttjas. Därmed minimeras dygns- och säsongsvariationen i 

fjärrvärmebehovet och marginalproduktionen med fossila bränslen reduceras.  

• Genom att lagra energi i fjärrvärmesystemet främjas på sikt möjligheterna 

för lokalt genererad förnybar energi (sol, vind), som idag ofta är olönsamma 

pga ojämn produktion. Energilagren i fjärrvärmenätet möjliggör ett system där

 man kan köpa överskott och sälja tillbaka vid underskott. 

• Genom en bättre utsortering av organiskt avfall genereras mer biomassa till

 biogasproduktion. Nya användningsområden för biogas ger möjligheter till 

lokal avsättning. 

Staden jobbar sektorsövergripande för att öka kunskapen och utarbeta 

strategier avseende hantering av översvämningsrisker och vilka konsekvenser 

dessa får för staden. Dels genom projektet ”Extremt väder fas 3” och som 

fallstudie inom Mistra Urban Futures. Projektområdet påverkas genom sin 

närhet till vattendraget Kvillebäcken, ett biflöde till Göta Älv, och ska 

höjas till 2,8 meter över havsnivån.

I Kvillebäcken finns en föreslagen grönstruktur som ska kompletteras med 

växtlighet som ”parasoll” till byggnaderna och kyla av gatumiljön. Genom att 

byggnadens förmåga att lagra energi optimeras kan övertemperaturer inomhus 

undvikas under sommarperioden.

Ökade regnmängder medför större belastning på såväl tak, fasader som 

dagvattensystem. Större mängd nederbörd samt högre vattennivåer kan medföra 

problem för nergrävda fjärrvärmerör. Nybyggda delar av fjärrvärmesystemet 

kommer därmed att byggas med god kvalitet och god dränering samt undvikas att

 placeras där det finns risk för översvämning.
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Energiförbrukning och utsläpp av växthusgaser minskas genom att bygga 

lågenergihus (max 60kwh/m2), utnyttja byggnaden som energilager i 

fjärrvärmesystemet, vitvaror på fjärrvärme istället för el, samt individuell 

mätning av varmvatten med uppföljning av ekologiskt fotavtryck. Minskningen 

är 1.258 mWh per år och 315 ton CO2 per år på marginalen (25 ton CO2 per år 

på lång sikt). 

Systemtekniken med energilager och fjärrvärmestyrda vitvaror har en enorm 

potential att minska utsläppen av växthusgaser. När 25 % av effektbehovet är 

med i energilagret, dvs inom 10 år i normal utbyggnadstakt, kan hela 

dygnsvariationen i fjärrvärmesystemet jämnas ut vilket tillsammans med 

fjärrvärmda vitvaror resulterar i en minskning på 65 000 ton CO2/år. 

Utsläppen från stadens transporter minskas genom att teknik gör det möjligt 

att använda biogas istället för diesel och cykling och kollektivtrafik 

ersätter bilresor (1936 ton CO2/år).  

2 059 355 91

el, fossilbränsle i fjärrvärmen, diesel 

2 251

Energiförbrukning i boende: Göteborg Energis faktiska marginalvärden har 
använts på Fjärr 0,076 kg CO2/kWh, El 0,850 kg CO2/kWh. Värdena på lång sikt 
el 0,100 kg CO2/år och fjärr 0,015 kg CO2/år.  

Bioskytteln: Diesel Mk1 har bytts ut mot fordonsgas (54% biogas, 46% 
naturgas). Drivmedelsförbrukningen är densamma för båda. Bränslen har 
beräknats för 2 färjor som körs 11 tim/dag, 5 dagar per vecka.

MDE-tekniken för tunga fordon: diesel MK1 har bytts mot 90% fordonsgas (54% 
biogas, 46% naturgas), 10% diesel. 

Cykel: med parkeringsnormen från 0,8 till 0,5 per lägenhet antas att 480 000 
mil ersätts med lokaltrafik och cykel varje år. 

Energiproduktion från avfall: ökad återvinningsgrad för organiskt avfall 
från 6 till 18 liter/lgh/vecka ger biomassa som kan generera biogas och 
ersätta bensin i personbilar. 

Samtliga referensvärden, dvs koldioxidfaktorer, energi, värmevärden etc är 
tagna från Naturvårdsverket och Gröna Bilister.
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Delar av de planerade åtgärderna är världsunika och stora möjligheter till 

export finns. Marknadsföring sker bl.a via medverkandes egna kontakter, 

branschföreningar, deltagande på internationella mässor och konferenser. Inom

 det arbete som bedrivs av Business Region Göteborg/EcoEx ska Kvillebäcken 

bli ett skyltfönster för att visa upp teknik- och systemlösningarna samt vara

 en part för att skapa nya kontakter och affärsmöjligheter. 

• I samarbete med näringslivet har Göteborgs Stad startat ett projekt för att

 samordna svenska och internationella besök.

• 3iii "Initiera Implementera Innovationer" är ett samarbetsprojekt med 

Chalmers för att få demoprojekt till bredd.

• Inom Kvillebäckskonsortiet har man ett gemensamt LCC-verktyg. Alla 

byggnader klassas i Bygga-Bo-Dialogens system för miljöklassad byggnad. För 

att redovisa alla dimensioner i hållbar utveckling kommer en grafisk modell 

som är knuten till Kvillebäckens målnivåer att utvecklas. Uppnådd prestanda 

Information och kunskap om projektet sprids bl.a. genom följande kanaler:

  

• Mistra Urban Futures som kanal för nationell och internationell 

kunskapsspridning. Göteborgs Stad deltar genom Kvillebäcken och Centrala 

Älvstaden som fallstudier inom de pågående pilotprojekten.

• ”Älvrummet” - Göteborgs Stadsbyggnadskontor och Älvstrandsbolagets 

gemensamma center för att med en bred målgrupp kommunicera 

stadsutvecklingsfrågor. Här finns även en stor modell över staden som ett 

verktyg för att jobba med dialog.

• Göteborg & Co (samägt bolag av Göteborgs Stad, Göteborgsregionen och 

näringslivet) ska inom projektet Hållbar Stad marknadsföra regionens goda 

exempel på hållbar stadsutveckling och samordna besök. Riktade insatser till 

olika målgrupper.

• Olika aktiviteter på temat teknikutveckling för hållbara städer ska 

genomföras i samarbete mellan BRG/EcoEx och Älvstranden Utveckling AB. 

Kvillebäcken ingår som ett demoområde/skyltfönster för miljöteknik och 
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Under planeringen av Kvillebäcken har flera dialogprocesser med medborgarna 

genomförts. I huvudsak har dessa skett i samarbete med stadsdelsförvaltningen

 i Lundby och Göteborgs Universitet. Inom ramen för EU-projektet Waterfront 

Communities Project har det även förts en dialog med näringsidkarna i 

Kvillebäcken. Resultaten ligger till grund för exploateringen.

I Kvillebäcken kommer man vid varje inflyttning starta med historiska 

stadsvandringar för att man ska lära känna sin omgivning. Miljötekniska 

lösningar och individuella mätningar ska höja medvetandegraden hos de boende 

och därmed öka möjligheterna att påverka sin resursförbrukning och sitt 

ekologiska fotavtryck.

Samarbetet inom EcoEx skapar delaktighet för miljöteknikleverantörer som får 

möjlighet att visa upp sin teknik och kompetens inför den fortsatta 

projekteringen av Kvillebäcken och andra områden. Ger möjlighet för mindre 

företag att skapa referenser på hemmamarknaden.

Omvandlingen av Kvillebäcken är en planerings- och genomförandeuppgift som 

griper över stadsutvecklingens alla kompetensområden och samarbete ses som en

 nödvändighet för att nå hållbarhet. Genom Mistra Urban Futures har man 

tillgång till en arena för att på ett nyskapande sätt jobba 

sektorsövergripande och transdisciplinärt. Forsknings- och utbildningssektorn

 är även delaktig genom direkt samarbete med Chalmers och Göteborgs 

Universitet. Samarbete sker också mellan förvaltningar och bolag i staden 

samt med externa aktörer, ex. Vägverket och Banverket. Miljötekniksektorn är 

involverad i flera av de åtgärder som planeras i Kvillebäcken. 
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Göteborgs Stad har många etablerade samverkanskanaler med näringslivet. 

Kvillebäcken utvecklas av sju bolag enligt den sk. Älvstrandsmodellen, där 

kommunen genom det kommunalt helägda Älvstranden Utveckling AB är en part. 

Tillsammans med Stadsbyggnadskontoret bildar de ett konsortium och har ett 

ömsesidigt avtal för att jobba med hållbarhetsfrågorna - 

Kvillebäcksfördraget. 

Flera miljöteknikföretag och forskare är centrala samverkansparter i att 

utveckla hållbara lösningar i Kvillebäcken som också ska vara möjliga att 

skala upp.

Inom åtgärden som rör tunga fordon med MDE-teknik sker samarbete med Volvo.

Se även under punkt 9.

Samordningen för att följa upp och utvärdera programmet kommer ligga på 
Göteborgs Stad stadskansliet. För varje åtgärd utses en huvudansvarig som 
tillsammans med samordnaren på stadskansliet strukturerar 
uppföljningsarbetet. Vid behov anlitas extern kompetens för uppföljning och 
utvärdering och man ska särskilt samarbeta med forskare vid Göteborgs 
universitet avseende den sociala hållbarhetsdimenionen. Uppföljning kommer 
ske kontinuerligt för att under processens gång återföra kunskap inom och 
utom projektet.
Inom Kvillebäckskonsortiet sker uppföljning och utvärdering kontinuerligt 
genom ett nytt grafiskt visualiseringssystem där Kvillebäckens miljöprofil 
jämförs med uppställda krav. Med Bygga-Bo-Dialogens miljöklassningssystem 
deklareras resultaten och möjliggör jämförelse med andra projekt runt om i 
Sverige.
Resultaten av projektet utvärderas mot uppställda mål och tillgängliggörs 
löpande på bl.a hemsidan.

2011-01-01 2014-12-31
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250 086 000

5 800 000

0

244 286 000

73 285 800

Göteborg 2010-03-01

Anneli Hulthén
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	Text1: Kongahälla- en aktiv stadsdel i KungälvKongahälla är en ny stadsdel i centrala Kungälv 2 mil norr om Göteborg där 900 bostäder och verksamheter utvecklas i tre utbyggnadsetapper från 2010 fram till 2017. Målet är att skapa en aktiv stadsdel som sett över året producerar mer energi än vad som förbrukas. Målet är också att bli ett demonstrationsprojekt för en energilevererande stadsdel.Projektet initieras av Kungälvs kommun och Kungälv Energi i samarbete med Riksbyggen, Förbo, Kungälvsbostäder och KF Fastigheter och kommer att utföras i samverkan med Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. I första utbyggnadsetappen är utgångspunkten att bygga lågenergihus med en maxgräns på specifik energianvändning av 66 kWh/kvm, år.Investeringsstöd söks för att successivt sänka energianvändningen ytterligare  i den första utbyggnadsetappen av en handelsanläggning, 472 lägenheter, förskola och verksamhetslokaler som uppförs i Konghälla 2010-2014. Dessutom söks stöd för att utveckla en energiproduktion av värme och el. Syftet är att öka förutsättningarna för att nå målet att stadsdelen när den är fullt utbyggd är en aktiv och energiproducerande stadsdel.Resultatet kommer att tillvaratas och spridas vidare inom plattformen Mistra Urban Futures.
	Text2: Investeringsåtgärder:EnergieffektiviseringByggnadsskal - Utbildning och kompetensutveckling under projektering och byggnation - Kvalitetssäkring för att undvika köldbryggor, att bygga lufttätt och   fuktsäkert- Vakuumisolering- Energieffektiva fönsterFastighetsel- Installera värmedrivna tvättmaskiner och vitvaror- Installera LED-belysning utomhus och i gemensamma utrymmenHushållsel- Installera display i varje lägenhet som visar energianvändning.- InformationEnergiåtervinning- Värmeåtervinning ur avloppsvatten- Energieffektivt ventilationssystemEnergiproduktion- Etablera solceller - Investera i vindkraftsandelarPrinciperna är att använda så lite energi som möjligt. För att utveckla energieffektiv byggnadsteknik ytterligare ska principer från befintlig passivhus och lågenergihusteknik tas tillvara. Det krävs kompetensutveckling, kvalitetssäkring, uppföljning samt kunskapsöverföring i varje nytt byggprojekt under utbyggnadstiden för att radikalt minska energianvändningen. Fokus ligger på att minska den totala energianvändningen genom en kombination av energisnål teknik, installationer och åtgärder som stimulerar ett energisnålt beteende när bostäder och lokaler tas i bruk; individuell mätning, värmedriven teknik, LED-belysning, visualisering av elanvändning i hushåll m.m.Olika systemlösningar testas tillsammans med SP för att försörja stadsdelen med energi och även ta emot producerad värme och el,överföra energi mellan bostäder och lokaler samt lagra energi. Endast förnybar energi kommer att användas, grunden för energitillförsel i systemet är fossilbränslefri fjärrvärme. Utveckling av nya systemlösningar innefattar  implementering av ny teknik men även samverkansprocesser, nya arbetssätt och affärsmodeller. Dessa utvecklas i en nära samverkan mellan Kungälvs kommun, kommunala bolag, näringsliv och Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Produktion av energi ska utvecklas på plats med solceller samt genom investering i vindkraft.
	Text3: Relevanta miljökvalitetsmål som åtgärderna uppfyller:Begränsad klimatpåverkan (mängden producerad förnybar energi> mängden använd energi)God bebyggd miljö- delmål för energianvändning m.m. i byggnader (2020/2050)För projektet specifika mål:En effektiv användning av primärenergiAnvändning av 100 % förnybar energiSociala mål:Ett aktivt stadsliv. Den nya delen av Kungälv gör hela stadskärnan till en mer attraktiv plats där förutsättningarna för ett tryggt vardagsliv skapasEkonomiskt mål:- åtgärderna kan skapa nya affärsmodeller kring att leverera energi- med hjälp av utvecklingen av Kongahälla skapas mervärden i hela Kungälvs kommun och kommunen deltar aktivt på den regionala arenan för befolkningstillväxtenÅtgärderna kan bidra till att skapa attraktiva boendemiljöer där det finns förutsättningar till en hållbar livsstil och att de ekonomiska målen uppfylls med minsta klimatpåverkan.
	Text4: Den övergripande hållbarhetsidén är att i första utbyggnadsetappen av Kongahälla lägga grunden för att skapa en stadsdel som fullt utbyggd är aktiv och sett över året ger mer energi än vad som används.Detta ska göras genom att successivt utveckla maximalt energisnåla byggnader och möjliggöra produktion av värme och el.Sveriges Tekniska Forskningsinstitut utför på uppdrag av kommunen en förstudie som kartlägger olika alternativa helhetslösningar av energisystem och beräknas vara klar i april 2010. Förstudien skapar utvecklingsbarhet och konkreta förutsättningar för att gå vidare i kommande utbyggnadsetapp 2 och 3 2014-2017.Projektet "Kongahälla - en aktiv stadsdel" syftar också till att överbrygga de ekonomiska och legala barriärer som idag finns för att sälja och köpa energi till och från befintliga energisystem genom att hitta nya effektiva lösningar och affärsmodeller. 
	Text5: I Kongahälla planeras byggnader med flera olika funktioner, både lokaler med handel och kontor samt bostäder. För att bli en aktiv stadsdel så krävs en successiv minskning av energianvändningen i bostäder och lokaler och därför en väl genomtänkt arkitektur och tekniska installationer.Bästa möjliga byggnadsteknik ska utvecklas för att förbättra isolering, lufttäthet och ventilationsteknik och uppnå högsta energisnålhet. Energibehovet för fastighetsel, varmvatten, hushållsel, kyla minimeras och energi återvinns.   Ett energisystem behöver utformas som integrerar befintligt energisystem med nya tekniska lösningar för att kunna leverera, producera, överföra och lagra energi i olika delar av stadsdelen. Det skapar synergieffekter genom att överföring av överskottsenergi kan möjliggöras från lokaler till bostäder
	Text6: Riktlinjer för hur kommunen anpassar byggandet till den redan pågående klimatförändringen har tagits fram i samarbete med länsstyrelsen och Göteborgs stad och är aktuella i alla nya områden längs älvstrand och kust. Kongahälla har anslutning till Nordre Älv via Komarksbäcken som rinner genom området och anpassning till havsnivåhöjning och risker för översvämning har därför särskilt beaktats i utformning av detaljplanen. Gröna tak planeras på 30 % av den sammanlagda takytan vilket påverkar energianvändningen i byggnaderna då det både isolerar och har en avkylande effekt. Gröna fasader och ett trädstråk i parken fungerar bl.a. som solavskärmning. Dagvatten från kvarter och strövgator leds i öppna kanaler ner mot dammen i parken.  
	Text7: Energieffektiviseringsåtgärderna i byggnaderna skapar ett bra byggnadsskal med fokus på isolering, lufttäthet, ventilation och återvinning och sänker energiförbrukningen av värme och varmvatten till nästan hälften av en normbyggnad. Med utbilning och kvalitetssäkring tillgodoses att det målet nås och att byggnaderna successivt blir mer och mer energieffektiva i läroprocessen.Individuell mätning och visualisering av energianvändningen i hushållen beräknas tillsammans med informationsinsatser minska hushållselen ill hälften.Energisnål teknik och belysning samt installering av värmedrivna apparater ska minska fastighetselelen med mer än hälften.Andelen förnybar energi är 100 %. Energiproduktion för el består av lokalt producerad energi från solceller och nyproduktion av storskalig vindkraft utanför stadsdelen (genom investering i vindkraftsandelar) Värme och varmvatten är fjärrvärme baserad på förnybara bränslen i Kungälvs kommun.
	Text35: 5154 MWh
	Text37: 100
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	Text38: 4927 ton
	Text8: 1 kWh el= 1000 g CO21 kWh fjärrvärme= 0 g CO2 (baserad på förnybara bränslen-biobränsle, sol och spillvärme)Energiförbrukning är beräknat som den totala energianvändningen det vill säga både varm,vatten, värme, fastighetsel och hushållsel. Som jämförelse används en schablon för en normbyggnad som använder 140 kWh/kvm, årVärme+ varmvatten: 80 kWh/kvm, årFastighetsel: 30 kWh/kvm, årHushållsel: 30 kW/ kvm, årMålet i första utbyggnadsetappen är att successivt minska den specifika energianvändningen från 66 kWh/kvm, år och neråt. En genomsnittlig nivå är beräknad på energieffektiva byggnader som förbrukar hälften så mycket total energi 75 kWh/kvm, år.Värme+varmvatten: 50 kWh/kvm, årFastighetsel: 10 kWh/kvm, årHushållsel: 15 kWh/kvm, år
	Text9: Energieffektiva byggnader:Projektet syftar till att gå från lågenergihus i första utbyggnadsetappen till plusenergihus i kommande etapper. Utvecklingen kommer att utvärderas och följas upp från projektering till fövaltning för att synliggöra valda lösningar och dess kostnader. Fokus ligger på att överföra kunskap från varje byggprojekt till nästa. Ny energi:Projektet kommer att synliggöra produktion av förnybar energi i form av solcellsanläggningar. Lösningar för att leverera värme och el och energiåtervinning och överföring utvecklas,testas och exponeras. Energieffektivt beteende:Smarta lösningar ska implementeras i hushållen för att synliggöra energianvändningen varafter hushållens energianvändning följs upp för att redovisa dess påverkan på framförallt el och vattenförbrukning. 
	Text10: Organisationer och informationskanaler som kommer att utnyttjas för att sprida information och kunskap om projektets åtgärder är dels Kungälvs kommun och de fyra byggherrarnas hemsidor, medier och nyhetsbrev. Målgrupper är invånare i Kungälv och Göteborgsregionen, politiker, media, närboende och närarbetande, befintliga fastighetsägare, kommande exploatörer, lokal- och bostadssökande och kommunalförbund. Resultatet kommer även att spridas vidare i Europa genom Västra Götalandsregionens EU-projekt Build with CaRe.En form för lokalt och regionalt samarbete och forskningssamverkan där information och resultat om projektet kan tillvaratas är under utveckling inom Mistra Gothenburg Centre for Sustainable Urban Futures- det nya centret för hållbar stadsutveckling som startas upp under 2010-2012 i Göteborg.
	Text11: Ungdomars inflytande och deltagande!Kungälvs kommun arbetar för att involvera gymnasiestudenter i miljö- och planeringsfrågor. Utbyte med ungdomar har skett under planeringsfasen av projektet i workshopform för att i en dialog med ungdomar utveckla vad ett hållbart stadsliv innebär och vilka förutsättningar som enligt dem måste finnas för att staden ska vara hållbar. Fortsättningsvis kommer ett samarbete ske mellan kommunen och gymnasieskolan i syfte att involvera ungdomar i klimat, energi och hållbarhetsfrågor genom olika projekt och uppdrag, exempelvis utvärderingar och uppföljningar av detaljplaner bland allmänhet och boende. Arbetsmetoder utvecklas i en klimatdialog mellan ungdomar och beslutsfattare i Kungälv i samverkan med Ung Energi under 2010.
	Text12: Kungälvs kärnvärden; helhetssyn, brukarfokus, lärande och utveckling används som utgångspunkt i planering, analys och genomförande.Samverkan mellan de utvalda byggherrarna och kommunen i den utvecklingsprocess som genomförts har varit nyckeln till att garantera en god plattform i projektet.Projektet ägs av Kommunstyrelsen som har utsett en särskild politisk styrgrupp för att leda arbetet. En projektledningsgrupp ansvarar för helheten av utbyggnaden och har kontinuerliga avstämningar med respektive byggherre. Gemensamt arbete utförs i arbetsgruppen för energi och miljö där många medarbetare med olika kompetenser är involverade inom kommunen, hos byggherrarna och hos de konsulter som har uppdrag i projektet. Verktygslådan som används är att arbeta utifrån ett coachande förhållningssätt och använda dialog för att ta tillvara på hela gruppens kompetens.Det möjliggör att vi kan spänna bågen i projektet, kliva ur individens och organisationens bekvämlighetszon och nå de gemensamma målen.
	Text13: Kommunen etablerade i tidigt skede en samverkan med fyra byggherrar; Riksbyggen, KF Fastigheter, Kungälvsbostäder och Förbo, som ska uppföra byggnader i första utbyggnadsetappen av Kongahälla. Under 2009 har kommun och byggherrar i en dialog och kunskapsutbyte arbetat fram en detaljplan med tillhörande handlingar och ett miljöprogram som haft utställning under hösten 2009. Under 2010 pågår ett projekt där Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, SP,Västra Götalandsregionen, Kungälvs kommun, Kungälv Energi, delaktiga byggherrar och fyra andra närliggande kommuner ingår. I projektet utför SP en förstudie som visar vilka verktyg som behövs för att sänka energianvändningen och producera energi så att stadsdelen blir en aktiv stadsdel. Projektgruppen jobbar även med att öka de planeringsmässioga förutsättningarna för att nå målet.
	Text14: En plan för uppföljning av projektet utformas utifrån tekniska, ekonomiska och organisatoriska aspekter.Teknik och ekonomi: Uppföljning av energi och byggtekniska frågor inom projektet kan ske i nära samarbete med Sveriges Tekniska forskningsinstitut. Organisation och processer: En uppföljning av organisation och processer planeras i samverkan med närliggande kommuner i Västra Götalandsregionen.Inom det av Mistra finansierade nya centret för hållbar stadsutveckling i Göteborg, Gothenburg Centre for Sustainable Urban Futures, kommer resultat och processer från projektet tas tillvara. Därigenom finns möjligheter till samverkan med Göteborgs Universitet och Chalmers.
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