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Förord 
Trafikverket och Boverket har under åren 2005-2010 arbetat tillsammans med kommunerna 
Jönköping, Norrköping och Uppsala samt Sveriges Kommuner och Landsting med "Den Goda 
Staden - ett stadsutvecklingsprojekt”. 
 
Syftet med projektet har varit att gemensamt utveckla kunskap om integrerad planering av 
bebyggelse och transportsystem samt att utveckla processer och lösningar där olika intressen, 
krav och behov hanteras samordnat för att åstadkomma en långsiktigt hållbar utveckling. 
 
Projektet har kontinuerligt utvärderats av Kungliga Tekniska Högskolan. Denna rapport är 
framtagen av Malin Hansen och Göran Cars på Institutionen för Samhällsplanering och Miljö. 
 
KTH står själva för resultaten och slutsatserna i rapporten. De uppdragsgivande organisationerna 
har inte tagit ställning till dessa. 

 
 
 
 
 

Anki Ingelström 
Projektledare Den Goda Staden 
Trafikverket 
  



4 
 

Innehåll 
Inledning .................................................................................................................................. 5 

Projektet Den Goda Staden ............................................................................................................ 5 

Syftet med utvärderingen ............................................................................................................... 6 

Analytiska utgångspunkter............................................................................................................. 7 

Metod och avgränsningar .............................................................................................................. 8 

Rapportens upplägg ..................................................................................................................... 10 

Praktiken talar – röster från planeringsvardagen ..................................................................... 11 

Del I: Erfarenheter från delprojekten i relation till sex olika frågeställningar .............................. 12 

Del II: Tankar från de aktivt deltagande aktörerna kring ”projektet” Den Goda Staden ............. 22 

Del III: Tankar från några av mottagarna av Den Goda Stadens resultat och lärdomar ............. 28 

Generella lärdomar kring planeringsförutsättningar för en samordnad planering ..................... 32 

Fyrfältaren och generella lärdomar kring förutsättningar för en samordnad planering ............. 32 

Fyrfältaren – ett redskap för att identifiera och klargöra relevanta planeringsförutsättningar . 40 

Bortom samverkan – Hur borgar man för långsiktiga effekter? ................................................ 43 

Aktörerna är de främsta bärarna av lärdomarna – ringar på vattnet ......................................... 43 

Det goda exemplet som verktyg – inte bara solskenshistorier ..................................................... 44 

Avslutande reflektioner .......................................................................................................... 46 

Tiden efter Den Goda Staden – de långsiktiga effekterna av projektet ....................................... 46 

Intressanta saker att arbeta vidare med framöver ...................................................................... 47 

Referenser ............................................................................................................................. 50 

Bilagor ................................................................................................................................... 56 

Bilaga 1: Specifika erfarenheter från tre delprojekt ..................................................................... 56 

Bilaga 2: Delprojekten i etapp 2 av Den Goda Staden ................................................................. 79 

Bilaga 3: Förteckning över alla delprojekt i Den Goda Staden etapp 1 och 2 .............................. 85 

  



5 
 

Inledning 
Detta kapitel berättar om bakgrunden till utvärderingsrapporten och dess fokus. Det börjar med 
en kort beskrivning kring hur projektet Den Goda Staden startades för drygt sex år sedan. Därefter 
redogörs för syftet med utvärderingen, vilka analytiska utgångspunkter den baseras på samt hur 
vi gick till väga rent metodmässig. Här hittar du också beskrivning av upplägget på resten av 
rapporten. 

Projektet Den Goda Staden 
Städer och stadsregioner får en allt viktigare roll i utvecklingen av samhällsekonomin och 
välfärden. Näringslivets strukturomvandling har gjort städer till en viktigare bas för ekonomiskt 
värdeskapande och andelen stadsbor i landet ökar stadigt. Dessa förändringar ställer ökade krav 
på samhällsplaneringen i stadsområden och skapar ett behov av en väl fungerande samordning av 
alla de verksamheter som sammantaget påverkar utvecklingen av städer. 

Samtidigt så har det under de senaste decennierna inom samhällsplaneringen förts intensiva 
diskussioner om vad som kännetecknar ”den hållbara staden” och ett ”hållbart transportsystem”. 
Under de senaste åren har dessutom en mängd perspektiv och principer för ett ”hållbart 
samhällsbyggande” lanserats. Trots den vällovliga ambitionen har dessa modeller och metoder 
visat sig svåra att praktiskt realisera. 

Mot bakgrund av denna problematik startades Den Goda Staden som ett stadsutvecklingsprojekt i 
samverkan mellan Vägverket, Banverket1

· utveckla kunskap om integrerad planering av bebyggelse och transportsystem, 

, Boverket, Norrköpings kommun, Jönköpings kommun, 
Uppsala kommun samt Sveriges Kommuner och Landsting i syfte att: 

· utveckla processer och lösningar där olika intressen, krav och behov hanteras samordnat 
för att åstadkomma en långsiktigt hållbar utveckling. 

Projektet Den Goda Staden har pågått under två etapper. Den första etappen genomfördes 2005-
2007. Sedan fördes en allmän diskussion inom projektet om en eventuell fortsättning och man 
valde att gå in i en andra etapp under åren 2008-2010. 

Utgångspunkt för projektet har varit ett antal pågående stadsutvecklingsprojekt i de tre 
deltagande kommunerna. Samtidigt som dessa delprojekt skulle fungera som underlag för 
kunskapsuppbyggnad och processutveckling skulle också Den Goda Staden som paraplyprojekt 
bidra till det praktiska arbetet i delprojekten (se figur 1).  

Mer konkret skulle Den Goda Staden stödja arbetet i delprojekten genom dels en projektledning 
med resurser och kompetens att bidra till hanteringen av svårigheter inom delprojekten, dels ett 
erfarenhetsutbyte mellan kommunerna och de statliga verken. Som ytterligare en del i Den Goda 
Staden har den utvärdering som KTH fick i uppdrag att genomföra ingått. Tanken med 

                                                           
1 Sedan 1 april 2010 ingår tidigare Vägverkets och Banverkets verksamheter i den nya myndigheten 
Trafikverket. 
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utvärderingen har varit att fånga upp och analysera erfarenheter av det samarbete som skedde i 
delprojekten och lyfta fram generella lärdomar ur det. 

 
 
Figur 1. Figuren visar växelspelet mellan paraplyprojektet och delprojekten i Den Goda Staden. Den Goda 
Staden syftar dels till att utveckla ny kunskap med utgångspunkt i delprojekten och dels att utveckla de 
processer där bebyggelse- och trafikplaneringen behöver samordnas, det vill säga i delprojekten (figuren 
är hämtad från Tornberg och Cars 2008, s. 7). 

Syftet med utvärderingen 
Denna utvärdering tar avstamp i utvärderingen som genomfördes av etapp ett av Den Goda 
Staden (Tornberg och Cars 2008). I samband med den förra utvärderingen så fanns ett fokus på 
olika former av informella förutsättningar för en ökad samordning av planeringen av 
transportsystem och städer. Den utvärderingen utgick från synsättet att förändringar i 
regelsystem och andra formella strukturer bara är motiverade om de kan förväntas ha en effekt 
på hur aktörer faktiskt agerar i olika sammanhang i samspel med andra aktörer. I denna etapp så 
har utvärderingen fokuserat på såväl de informella som de formella förutsättningarna och 
avsikten har varit att förtydliga kopplingarna mellan dessa. 

Det primära syftet med utvärderingen av Den Goda Stadens andra etapp har varit att analysera 
och diskutera förutsättningarna för en ökad vertikal och horisontell samordning av stads- och 
trafikplaneringen genom förändringar i informella arbetssätt och formella regelsystem kring fysisk 
utformning och planeringsprocesser samt att på motsvarande sätt diskutera förutsättningarna för 
finansiering av infrastruktur och stadsutvecklingsåtgärder. Dessutom skulle utvärderingen titta på 
miljöaspekter. Detta speglar de sex huvudfrågeställningar som projektet Den Goda Staden har 
använt sig av för att systematisera olika företeelser i delprojekten (se lista nedan). I utvärderingen 
har samspelet mellan stat och kommun varit av särskilt intresse. 

Den Goda Stadens sex huvudfrågeställningar2

· Vertikal samordning 
: 

· Horisontell samordning 
· Regelsystem kring utformning 

                                                           
2 Den Goda Staden 2008c bilaga 2 

Delprojekt 

Den Goda Staden 
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· Regelsystem kring planeringsprocesser 
· Finansiering 
· Miljöfrågor 

Utöver detta så har utvärderingen haft till uppgift att utvärdera Den Goda Staden som strategisk 
samtalsarena, det vill säga att titta på vilken nytta projektet har tillfört de olika aktörerna utifrån 
hur det har varit organiserat.  

Analytiska utgångspunkter 
I samband med utvärderingen av etapp ett av Den Goda Staden så framarbetades en analytisk 
ram som även utgör utgångspunkt för utvärderingen av etapp två. Nedan redovisas dessa 
analytiska utgångspunkter (baserat på Tornberg och Cars 2008, s. 8-9). 

Inbyggt i begreppen ”samordning” eller ”integrerad planering” ligger en mångfald av aktörer, 
intressen, aktiviteter, etc. Själva poängen med en integrerad eller samordnad planering är att få 
denna mångfald att röra sig i en gemensam riktning. En grundläggande utmaning för 
samhällsplaneringen är därför att utforma planeringsprocesser på sätt som möjliggör för spridda 
verksamheter, agendor och planeringssystem att haka i varandra. Det kräver i sin tur insikt i och 
förståelse för hur dessa verksamheter, agendor och planeringssystem fungerar – både ur ett 
formellt och ur ett informellt perspektiv. Varje offentlig organisation har sina formella 
styrdokument, organisationshierarkier, budgetar, osv., men också sin egen organisationskultur, 
diskussionsklimat, språkbruk och förgivettagande samt andra informella egenskaper. 

Eftersom samhällsplaneringens syfte är att förbereda samhället för en framtida utveckling får de 
beslut som fattas i planeringssammanhang ofta varaktiga konsekvenser. Ett beslut kan därför inte 
enbart fattas utifrån de målsättningar och avsikter som beslutsfattaren har. Beslutet måste också 
utgå från den situation som råder vid beslutstillfället, där effekterna av tidigare beslut är en viktig 
komponent. Detta skapar ett starkt kontextberoende för ett projekt. Många 
planeringsförutsättningar är därför specifika för varje projekt, till exempel aktörsuppsättning, 
personliga egenskaper hos involverade aktörer och fysiska förutsättningar. 

Samtidigt ingår varje projekt i ett vidare sammanhang. Det innebär att varje aktör agerar utifrån 
förutsättningar som ligger utanför det projekt de deltar i. Det gäller exempelvis lagstiftning, 
ekonomisk konjunktur, opinionsläge och nationella planer. 

Med detta som utgångspunkt kan förutsättningarna för en samordnad planering karaktäriseras i 
fyra kategorier, illustrerade i figur 2. Hur dessa förutsättningar ser ut konkret varierar från fall till 
fall. I det övre vänstra fältet (1) finns till exempel det formella planuppdraget i ett 
detaljplaneärende. Nere till vänster (2) finns exempelvis plan- och bygglagen och miljöbalken. 
Exempel på förutsättningar i det övre högra fältet (3) är skilda tolkningar av hur målkonflikter ska 
hanteras i en detaljplan eller dålig personkemi mellan personer som är inblandade i projektet. I 
fältet nere till höger (4) finns till exempel organisationskulturer och skilda perspektiv hos olika 
yrkesgrupper.  
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Figur 2. Förutsättningarna för en samordnad planering är både formella och informella och återfinns dels 
inom respektive projekt och dels på ett mer strukturellt plan utanför specifika projekt (figuren är hämtad 
från Tornberg och Cars 2008, s. 9). 

Metod och avgränsningar 
Den här utvärderingen är genomförd i form av följeforskning. Följeforskning är en 
forskningsbaserad och processinriktad form av utvärdering där lärandeperspektivet är centralt3

Utvärderingen är fallstudiebaserad och har tagit sin utgångspunkt i ett antal pågående 
stadsutvecklingsprojekt i de tre kommuner som har deltagit i Den Goda Staden, det vill säga 
Uppsala, Norrköping och Jönköping. Huvudfokus ligger på nio fall, tre i vardera kommun (se figur 
3), vilka utgör utvärderingens primära empiri. Som komplement till dessa används även andra 
delprojekt som underlag i rapporten, där så är motiverat (för en kort beskrivning av delprojekten i 

. 
Den har en interaktiv ansats där det sker en fortlöpande växelverkan mellan forskningen och 
praktiken, och ambitionen är att skapa gemensam kunskap mellan projektägare, projektdeltagare 
och följeforskare. Detta är en ny och växande form av utvärdering. Tidigare har det varit mer 
vanligt med summativa utvärderingar som efter ett projekts avslutande har utvärderat det 
utvecklingsarbete som skett. Skillnaden mot en formativ utvärdering i form av interaktiv forskning 
är att utvärderingen där sker kontinuerligt under projektets gång och preliminära slutsatser spelas 
tillbaka till projektdeltagarna som tillsammans med forskarna gemensamt analyserar materialet. 
Genom den fortlöpande kopplingen mellan forskningen och praktiken så kan erfarenheter och 
reslutat användas för att ständigt utveckla och styra projektet i intressanta riktningar. I samband 
med utvärderingen av etapp två har preliminära analyser av det empiriska materialet återkopplats 
till arbetsutskottet för Den Goda Staden dels genom en skriftlig sammanställning hösten 2009 
efter den första intervjurundan, dels i form av ett interaktivt analysseminarium våren 2010 
baserat på pilotintervjuer i den andra intervjurundan. 

                                                           
3 Svensson et al 2008 s. 5, Svensson et al 2009, s. 9 
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etapp två se bilaga 2, och för en fullständig förteckning över alla delprojekt som ingått i Den Goda 
Staden se bilaga 3). De nio fallen är valda utifrån att det finns en tydlig samordningsproblematik i 
samspelet mellan bebyggelse- och trafikplaneringen. Dessa delprojekt omfattar sammantaget 
olika aspekter av de huvudsakliga frågeställningar som man har arbetat med inom Den Goda 
Staden (se avsnittet ovan om syftet med utvärderingen), samtidigt som de ur ett geografiskt 
perspektiv täcker spannet mellan stadskärnan och regionen. Gemensamt för samtliga är den 
centrala frågan om strategiutveckling i relation till både bebyggelse- och trafikplanering. Syftet 
med fallstudierna har inte primärt varit att dokumentera de enskilda fallen som sådana utan att 
använda dessa för att belysa problemställningar av mer principiell karaktär.  

Fallstudier inom utvärderingsprojektet 

Stad Delprojekt 
Jönköping · Stadsbyggnadsvision 2.0 
 · Kommunikationsstrategi för Kärnan 
 · Götalandsbanans stationsläge (”stadspassagen”) 

Norrköping · Planeringsförutsättningar för hållbar utveckling – GÖP 
 · Stadsutveckling Butängen/Resecentrum 
 · Norrköpingspaketet 

Uppsala · Dragarbrunnsgatans utveckling av lågfart/gångfart 
 · Stadsläkning kring trafikleder (Riksväg 55) 
 · Resecentrum 

Figur 3. Figuren visar de delprojekt i respektive kommun som har utgjort huvudfokus för utvärderingen. 
 
Det material som har varit underlag till denna rapport är främst muntligt men till viss del även 
skriftligt. De skriftliga källorna har utgjorts dels av mötesprotokoll eller andra former av dokument 
som relaterar till organiseringen av Den Goda Staden såsom projektplan och dylikt, dels av olika 
kommunala planeringsdokument. Dessutom ingår svaren på de e-postenkäter som skickades ut i 
samband med utvärderingen (se vidare nedan). Utöver detta så har information inhämtats från 
internet, exempelvis de olika aktörernas hemsidor och dagspress. 

Den muntliga information som har legat till grund för denna rapport har samlats in genom 
personliga intervjuer, telefonintervjuer, kortare personliga samtal och telefonsamtal samt genom 
deltagande på möten där dessa personer har medverkat och uttalat sig. De muntliga källorna 
utgörs av ett sextiotal personer: politiker och tjänstemän i Norrköpings, Jönköpings och Uppsala 
kommuner, tjänstemän på Banverket, Vägverket, Boverket och SKL samt dessutom ett antal 
externa aktörer i form av tjänstemän och privata aktörer från nationell, regional och lokal nivå. 
Med flera av dessa personer har samtal förts vid flera tillfällen. Kontaktpersonerna är jämt 
fördelade mellan kvinnor och män. Ofta har saker som har tagits upp av dessa personer varit av 
sådan karaktär att uppgiftslämnarna emellanåt har velat vara anonyma. Deras anonymitet har 
därför varit en garant för deras uppriktighet. Därför är inga personer refererade till med namn. 

Insamlandet av det empiriska materialet i form av intervjuer och utskick av e-postenkäter har 
huvudsakligen skett i fyra omgångar. Våren 2009 genomfördes intervjuer med projektledarna för 
de nio delprojekten (figur 3) utifrån de sex huvudfrågeställningarna. Under hösten samma år gick 
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motsvarande frågor ut i form av en e-postenkät till de övriga delprojektledarna. Under våren och 
sommaren 2010 genomfördes en andra intervjurunda, denna gång med en rad olika aktörer som 
varit aktivt involverade i Den Goda Staden. Fokus var bland annat på nyttan av projektet för de 
olika deltagarna och erfarenheterna kring organiseringen av ”projektet” Den Goda Staden. 
Samtidigt genomfördes även en mindre intervju- och enkätrunda bland externa aktörer utanför 
Den Goda Staden för att försöka utröna vilket avtryck projektet har lyckats göra i form av 
spridning av dess resultat och lärdomar till en vidare krets av aktörer. 

Den Goda Stadens andra etapp varade från 2008 till slutet av 2010. Även om denna 
utvärderingsrapport har skrivits ihop fram till och med oktober 2010 så avslutades den empiriska 
undersökningsdelen i juni samma år. Därmed är utvärderingen huvudsakligen baserad på 
händelser i delprojekten och Den Goda Staden-projektet som sådant fram till juni 2010. 

Under den tid som utvärderingen utfördes så bildades Trafikverket (1 april 2010), som en 
sammanslagning av bland annat Banverket och Vägverket. Då utvärderingen främst rör tiden 
innan bildande av Trafikverket så kommer vi i texten huvudsakligen att referera till Banverket och 
Vägverket. Allt för kort tid har förflutit för att man skall kunna föra några djupare resonemang 
kring Trafikverket som en samlad aktör för väg- och järnvägsplanering. 

Rapportens upplägg 
Efter detta inledande kapitel kommer ett kapitel som lyfter fram olika aktörers erfarenheter, 
åsikter och tankar. I första delen av det kapitlet ligger fokus på de nio fallstudier som ingått i 
utvärderingen och intressanta erfarenheter lyfts fram i relation till sex frågeställningar som man 
arbetet med inom Den Goda Staden (som ett komplement till detta finns i bilaga 1 en mer 
ingående beskrivning av tre delprojekt, ett från respektive kommun). Den andra delen av det 
kapitlet handlar om själva ”projektet” Den Goda Staden som sådant och rösterna från de som 
deltagit aktivt inom projektet lyfts fram och de får berätta bland annat om nyttan av att ha 
deltagit i Den Goda Staden. Som ett komplement till dessa två perspektiv ingår ett avsnitt om hur 
aktörer utanför Den Goda Staden tänker och tycker rörande projektets resultat och lärdomar. 
Vilka avtryck har man lyckats göra i en större sfär av aktörer? 

Sedan summeras dessa röster från planeringsvardagen och generella lärdomar lyfts fram kring 
planeringsförutsättningar för en samordna planering. Presentationen av de generella lärdomarna 
görs utifrån den fyrfältsfigur som togs fram i samband med utvärderingen av etapp ett av Den 
Goda Staden. Fyrfältsfiguren presenteras och förklaras ovan under analytiska utgångspunkter. 

I det därpå följande kapitlet diskuteras hur man borgar för att ett samverkansprojekt, såsom Den 
Goda Staden, får effekter bortom projektets avslut. Två faktorer lyfts fram som exempel på viktiga 
komponenter för att de resultat och lärdomar som genererats inom ett samverkansprojekt skall få 
långsiktiga effekter inom såväl de deltagande aktörernas organisationer som ut till en vidare krets 
aktörer. 

Rapportens sista framåtsyftande kapitel pekar på några saker som är viktiga att ha med sig i 
samband med Den Goda Stadens avslutningsfas för att projektet skall få långsiktiga effekter. 
Vidare så presenteras exempel på andra typer av frågeställningar som vi tycker kan vara 
intressanta att arbeta vidare med framöver.  
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Praktiken talar – röster från 
planeringsvardagen 
Den viktigaste delen av denna interaktiva, processorienterade utvärdering utgörs av mötet med 
praktiken, det vill säga deltagande observation i samband med möten, seminarier och dylikt, samt 
alla de otaliga personliga samtal som förts med olika aktörer i form av djupintervjuer på plats eller 
per telefon eller som kortare mer ostrukturerade samtal av olika form.  

Aktörerna kommer från nationell, regional och kommunal nivå, och har inom sina organisationer 
olika positioner, ansvarsområden och givetvis olika yrkesmässiga och utbildningsmässiga 
bakgrunder. Dessutom har de aktörer som deltagit aktivt inom Den Goda Staden och dess 
delprojekt haft olika roller, varit med i olika grupper, fått erfarenheter från olika delprojekt samt 
varit aktiva under olika tidsperioder. Tillsammans har de därmed kunnat ge en ganska 
heltäckande bild. Det som presenteras i detta kapitel är alltså alla dessa personers erfarenheter, 
åsikter och tankar. I nästa kapitel analyseras dessa röster från planeringsvardagen och generella 
lärdomar lyfts fram.  

Detta kapitel är uppdelat i tre delar: 

I. Den första delen fokuserar på erfarenheterna från de olika delprojekten som ingått i 
Den Goda Staden i relation till integrerad planering av bebyggelse- och 
trafikplanering. Denna del innehåller en översiktlig sammanställning av 
erfarenheterna från de nio fallstudier som ingått i utvärderingen i relation till de sex 
huvudfrågeställningar som projektet Den Goda Staden har använt för att 
systematisera olika företeelser i delprojekten. Som ett komplement till detta finns i 
bilaga 1 en mer ingående beskrivning av tre delprojekt, ett från respektive kommun. 

 
II. Den andra delen fokuserar på erfarenheter i relation till ”projektet” Den Goda Staden 

som sådant, utifrån perspektiven hos de aktörer som har deltagit aktivt i projektet.  
 

III. Den avslutande delen lyfter fram hur aktörer utanför Den Goda Staden tänker och 
tycker rörande projektets resultat och lärdomar, det vill säga detta avsnitt berättar 
om vilket avtryck projektet möjligen har lyckats göra i en större sfär av aktörer. 
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Del I: Erfarenheter från delprojekten i relation till sex olika 
frågeställningar 
Detta avsnitt lyfter i korthet fram erfarenheter från alla de nio fallstudier som har varit fokus för 
utvärderingen under andra etappen av Den Goda Staden. Där det har varit motiverat 
kompletteras ibland med kommentarer om ytterligare delprojekt. Erfarenheterna har 
sammanställts utifrån de sex huvudfrågeställningar som man har arbetat med inom projektet Den 
Goda Staden för att systematisera olika intressanta företeelser (se lista nedan). 

Den Goda Stadens sex huvudfrågeställningar4

a) Horisontell samordning 
: 

b) Vertikal samordning 
c) Regelsystem kring utformning 
d) Regelsystem kring planeringsprocesser 
e) Finansiering 
f) Miljöfrågor 

Allmänt kan sägas att många diskussioner kring erfarenheterna från delprojekten kretsade kring 
samordning, främst den horisontella. Beskrivningen av intressanta punkter under de olika 
frågeställningarna går till viss del in i varandra, det vill säga de är relevanta i förhållande till två 
eller flera av Den Goda Stadens frågeställningar på samma gång. Till exempel så har erfarenheter 
gällande vikten av att arbeta fram gemensamma målbilder relevans för såväl horisontell som 
vertikal samordning. 

a) Horisontell samordning  
Den horisontella samordningen handlar om tvärsektoriell samordning, bland annat om hur man 
organiserar sig inom en organisation eller myndighet, exempelvis kopplingen mellan olika 
förvaltningar inom den kommunala verksamheten. Det handlar också om hur aktörer på till 
exempel lokal nivå arbetar tillsammans. Nedan lyfts några erfarenheter från delprojekten fram 
gällande horisontell samordning. 

Några av punkterna under avsnittet om vertikal samordning har också betydelse för den 
horisontella samordningen. Dessa handlar till exempel om tidig samverkan och dialog för att se 
varandras perspektiv och skapa gemensamma målbilder att arbeta utifrån. 

Kommunerna har valt olika sätt att organisera sig på 
Utifrån berättelserna om de enskilda delprojekten och kommunerna som sådana är det tydligt att 
de olika kommunerna nyligen har genomgått eller genomgår organisatoriska förändringar för att 
möta upp nya förutsättningar i omvärlden, såsom till exempel minskad kommunal ekonomi, 
behovet av att finna alternativ finansiering och den därmed ökade involveringen av privata 
aktörer i planeringsprocesserna, och behovet av att arbeta med att skapa en hållbar 
stadsutveckling. 

Med termen organisatoriska förändringar menas här dels de förändringar som sker i hur 
kommunerna väljer att organisera de olika enheterna inom den kommunala förvaltningen, dels 
hur man väljer att lägga upp sitt planeringsarbete. 

                                                           
4 Den Goda Staden 2008, bilaga 2 
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Exempel på organisatoriska förändringar inom den kommunala verksamheten i de studerade 
städerna är hur man i Jönköping har varit igenom tre olika organisationsmodeller i samband med 
arbetet med sina stadsbyggnadsvisioner (se vidare exemplet från Jönköping i bilaga 1). I såväl 
Norrköping som Jönköping har delprojekten kring hållbart resande gått från att vara tillfälliga 
projekt till att på olika sätt integreras i den ordinarie verksamheten. I Uppsala är man i skrivande 
stund mitt inne i en organisatorisk förändring av den kommunala verksamheten. I Norrköping har 
man väldigt positiva erfarenheter av den lokala ledningsgrupp som man skapade som en del av 
arbetet med Den Goda Staden där det fanns en nära koppling mellan politiken och den praktiska 
verksamheten, och man diskuterar för närvarande hur man skall ta tillvara på denna erfarenhet. 

Exempel på organisatoriska förändringar i relation till hur man lägger upp sitt planeringsarbete är 
bland annat:  

· hur man väljer att lägga upp planeringsprocessen med bildandet av olika referensgrupper 
eller liknande (samarbete med fastighetsägarna i Jönköping inom intressentgruppen för 
Stadsbyggnadsvision 2.0; arbetsgrupp tillsammans med privata aktörer såsom 
fastighetsägare vid omvandlingen av Dragarbrunnsgatan i Uppsala) för att bland annat se 
till att skapa förståelse för varandras perspektiv och för att generera en gemensam 
målbild,  

· hur man har försökt att effektivisera planeringsprocessen genom att använda sig av 
informella planeringsdokument framför framtagandet av till exempel fördjupade 
översiktsplaner (Jönköping: Stadsbyggnadsvision 2.0; Kommunikationsstrategi för 
Kärnan), 

· och hur man skapar olika verktyg för att se till att de ursprungliga tankarna i ett projekt 
följer med projektet från start till genomförande (såsom de uppdragsbeskrivningar som 
tas fram i Jönköping i samband med arbetet med Stadsbyggnadsvision 2.0 eller 
visionsdokumentet som Uppsala kommun utarbetade tillsammans med privata 
fastighetsägare i omvandlingen av Dragarbrunnsgatan i Uppsala).  

I Norrköping är det dessutom så att man under de senaste åren har övergått till att jobba alltmer 
process- och projektorienterat. 

Vad som är intressant är att Jönköping, Norrköping och Uppsala kommun har valt något olika sätt 
att organisera sig inomkommunalt och processmässigt, samtidigt som det är tydligt att 
samarbetet inom Den Goda Staden har inneburit att man har kunnat dra lärdom av goda 
erfarenheter rörande hur de andra kommunerna har valt att lösa den inomkommunala och 
processmässiga organiseringen. 

Privat medfinansiering absolut nödvändigt för samhällsbyggandet 
En faktor bakom behovet att genomföra olika organisatoriska förändringar är att kommunerna 
sedan ett bra tag tillbaka tvingats leva med allt mindre kommunala medel. Detta har bland annat 
lett till att kommunerna har behövt se sig om efter alternativ finansiering. Tidigare har de flesta 
kommuner, till följd av goda finanser, haft den övervägande kontrollen över den fysiska 
utvecklingen. Man har till exempel kunnat hålla sig med stort markinnehav och stå för 
investeringar i den allmänna infrastruktur som behövts vid utbyggnad, vilket gjorde att man inte 
var så beroende av de privata aktörernas goda vilja, och med den medföljande finansieringen. 
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Erfarenheterna från delprojekten visar på att läget är förändrat. Idag är det inte längre 
kommunerna som ensamt är de viktigaste aktörerna i genomförandet av olika stads- och 
samhällsutvecklingsprojekt, utan kommunerna är i många fall i hög grad beroende av bland annat 
diverse privata aktörer för att kunna förverkliga dessa projekt. Detta har haft ett genomslag på 
hur man organiserar själva planeringsprocessen. Som nämndes ovan så har detta lett till att man i 
exempelvis Jönköping i samband med utvecklingen av Munksjöområdet har skapat en 
intressentgrupp bestående av de 20 största fastighetsägarna. I Uppsala inom 
Dragarbrunnsprojektet har man arbetat med att kommunen och de privata aktörerna skall träffas 
och lära känna varandra så att de skall få en förståelse för varandras drivkrafter och 
förutsättningar. 

Hållbar utveckling kräver annat arbetssätt 
En annan faktor som driver på förändringar inom de kommunala verksamheterna är behovet och 
intresset av att arbeta med att skapa en hållbar stadsutveckling. För att kunna arbeta med dessa 
frågor krävs ett helt annat arbetssätt - ett mer tvärsektoriellt och processinriktat arbetssätt. 
Frågorna som berörs när man arbetar med hållbar stadsutveckling är så komplicerade att man 
inte längre kan jobba stuprörsmässigt, utan hela organisationen måste arbeta tillsammans. 
Exempelvis har man i Jönköping i samband med arbetet med Stadsbyggnadsvision 2.0 valt att ha 
en samhällsbyggnadsstrateg som jobbar direkt under kommunfullmäktige, och som är spindeln i 
nätet för hela planeringsorganisationen, som skall se till att alla enskilda delar rör sig i samma 
riktning och som har möjlighet att involvera alla de olika förvaltningarna efter behov.  

Även de ovan beskrivna förändringarna mot ett mer process- och projektorienterat arbetssätt 
som skett i Norrköping kan ses som en följd av de alltmer komplicerade projekt som följer i 
kölvattnet av att ha ambitionen att jobba mer holistiskt med utvecklingen av en hållbar stad. I 
samband med utvecklingen av det centrumnära omvandlingsområdet Södra Butängen i 
Norrköping så är tankarna kring skapandet av ett hållbart samhälle framträdande: ”Den nya 
stadsdelen ska ha en högklassig arkitektur, ett rikt kulturutbud och ligga i täten i strävan efter ett 
socialt, ekologiskt, och ekonomiskt hållbart samhälle.”5

Ett genomförandeinriktat arbetssätt 

 I samband med ett samrådsmöte i 
projektet i maj 2009 som samlade kommunala, regionala och statliga aktörer så kom diskussionen 
upp kring hur man egentligen begränsar ett projekt när man vill skapa ett hållbart samhälle. Var 
bör man dra gränsen för ett planområde? Vilka återverkningar får de saker man planerar inom ett 
område på resten av staden? Finns det saker som man lämnar olösta genom att säga att de ligger 
utanför ett planområde? 

Såväl inom Den Goda Stadens delprojekt som inom olika städers planering runt om i Sverige ser 
man att det för närvarande jobbas mycket med frågan om hur man kan främja ett ökat 
genomförande. Vissa dokument såsom till exempel översiktsplanen och andra strategiska, 
informella planeringsdokument är inte juridiskt bindande utan bara vägledande. Detta väcker 
många frågor. Hur kan man då borga för ett bra genomförande av dessa planer? Hur kan man se 
till att saker och ting blir som man tänkt? Dessutom är det många olika aktörer som är 
involverade, såväl internt som externt (till exempel konsulter, privata aktörer och medborgarna). 
Hur kan man se till att det är den ursprungliga tanken som verkligen är den som till slut 

                                                           
5 Norrköpings kommun 2010f 
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förverkligas? Hur blir alla, såväl internt som externt, bärare av en gemensam vision? Hur uppnår 
man en effektiv förankring?  

I flera av delprojekten arbetar men med att skapa och bibehålla gemensamma målbilder. I 
Jönköping arbetar man till exempel med uppdragsbeskrivningar i samband med arbetet med 
förverkligandet av Stadsbyggnadsvision 2.0, såväl internt som externt, för att se till att de 
ursprungliga tankarna är de som verkligen utgör basis i alla faser av planeringen. I Jönköping har 
man dessutom tidigare haft diskussioner om man möjligen kan effektivisera 
planeringsprocesserna genom att använda mer informella planeringsdokument (se vidare stycke 
nedan under regelsystem kring planeringsprocesser). I Norrköping har vikten av utarbetandet av 
gemensamma målbilder lyfts fram som en framgångsfaktor i relation till delprojektet 
Norrköpingspaketet (se vidare fallstudiebeskrivningen i bilaga 1). I Uppsala utgör 
visionsdokumentet för utvecklingen av Dragarbrunnsgatan en gemensam målbild för de 
involverade aktörerna (se vidare fallstudiebeskrivningen i bilaga 1). 

Hur borga för bästa kompetensen? – Gemensamma resurser vs konsulter 
Delvis som en följd av försämrad kommunal ekonomi så är det inte längre självklart att varje 
enskild kommun kan hålla sig med en bredd av kompetenser inom den kommunala förvaltningen. 
Samtidigt kan det vara ett strategiskt val att välja att i vissa sammanhang ta in extern 
expertis/kompetens.  

Under ett samrådsmöte i Norrköpings delprojekt Södra Butängen och Resecentrum i maj 2009 
kom förslaget att kommunen kunde fundera över att slå sig samman med Linköpings kommun om 
kompetensen att göra olika körningar kring trafikflöden. Idag använder sig Norrköpings kommun 
av konsulter och då blir det svårt och kostsamt att göra nya körningar. Hade man haft denna 
kompetens inom kommunen så menade vissa av aktörerna på mötet att det hade gått enklare och 
varit billigare att experimentera mer. I Norrköping-Linköping har man än så länge inga 
sammanslagningar av olika verksamheter på planeringsområdet, men man har valt att gå samman 
om sådant som räddningstjänst och löneadministration. 

I Jönköping har man strategiskt valt att arbeta mycket med upphandling av olika konsulter, bland 
annat i samband med arbetet med Stadsbyggnadsvision 2.0, för att borga för att man har tillgång 
till den bästa möjliga kompetensen. På detta sätt menar man att man sparar pengar. Man skulle 
aldrig ha råd att anställa den kompetens man vill ha, till exempel personer med lång erfarenhet 
och hög utbildning. Man menar också att denna typ av personer inte skulle välja att stanna på en 
kommun, utan vill röra sig mellan olika sammanhang. I Jönköping har man en pool med konsulter 
som man återkommande arbetar med, vilket betyder att dessa är mycket medvetna om hur 
kommunen tycker och tänker. Dessutom arbetar man, som nämnts ovan, mycket med 
uppdragsbeskrivningar, både externt gentemot konsulter och internt, för att se till att projektets 
ursprungliga tankar följer med under hela planeringsprocessens gång. 

Politisk enighet skapar långsiktighet och kraft 
Planeringsprocesser kring stadsutveckling är ofta väldigt långa processer. Bland positiva 
erfarenheter gällande horisontal samordning lyfter man i Norrköping fram den politiska enigheten 
som finns kring framtagandet av den gemensamma översiktsplanen för Norrköping-Linköping 
(GÖP). Trots en historik av konkurrens mellan de två kommunerna och städerna har man lyckats 
komma en bra bit på vägen i samarbetet och istället kunnat fokusera på värdet av att samverka 
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när man ser klara vinnavinna-fördelar. Regionen arbetar för att ha ställning som Sveriges fjärde 
storstadsregion, och för det krävs att de två kommunerna arbetar tillsammans. Rent allmänt finns 
det en politisk enighet i Norrköping kring den strategiska utvecklingen av kommunen och staden. 
Politikerna har valt att jobba samman över blocken kring frågor som har en långsiktig betydelse 
för den lokala utvecklingen. Också i Jönköping har arbetet med Stadsbyggnadsvisionen, som 
pågått i över ett decennium, präglats av politisk samsyn och en vilja att hitta breda lösningar. 

b) Vertikal samordning 
Den vertikala samordningen har inom Den Goda Staden haft fokus på samverkan mellan stat och 
kommun. Nedan lyfts några erfarenheter från delprojekten fram gällande vertikal samordning. 

Olika perspektiv försvårar samhällsbyggandet 
En del av projekten inom Den Goda Staden vittnar om att olika perspektiv hos verk och 
kommunala aktörer sätter käppar i hjulet för samhällsutvecklingen, det vill säga försvårar 
samhällsbyggandet. 

Som nämndes ovan så är kommunerna inte längre ensamma om att stå för huvuddelen av medlen 
vid olika utbyggnadsprojekt. De privata aktörerna har kommit att bli en allt viktigare pusselbit i 
det kommunala samhällsbyggandet. Detta är en verklighet som kommunerna nu levt i och 
anpassat sig effektivt till under ganska lång tid. Kommunerna har insett att de inte längre helt 
själva är de som lägger ramarna, utan de är mycket medvetna om de förutsättningar som de 
privata aktörerna lever med.  

De olika perspektiven hos staten och de kommunala aktörerna kommer bland annat till uttryck 
när det gäller utbyggnad av järnväg. Ett exempel är diskussionerna i Jönköping kring läget av en 
eventuell station för Götalandsbanan. Medan de statliga aktörerna ser framför sig en lång 
planeringsprocess så vill de lokala aktörerna ha besked genast. De statliga aktörerna arbetar 
utifrån sina förutsättningar, som främst är den formalia som enligt lag föreskrivs för utbyggnad av 
järnväg samt de olika utdelningarna rörande statliga medel som tilldelas de olika verken. De lokala 
aktörerna däremot, speciellt de privata aktörerna, behöver snabbare och mer exakta svar. I 
Jönköping vill de privata aktörerna snabbt få besked om en eventuell utbyggnad av järnväg och 
om var stationen kan tänkas hamna. De lever i en vardag där de dagligen måste besluta om var de 
skall investera sina medel som ett led i att driva sin affärsverksamhet framåt. 

Dagens kommuner är som sagt mycket beroende av privata aktörer och deras medel för att kunna 
genomföra planerade samhällsbyggnadsprojekt. I Jönköping talar man om det förtroendekapital 
som man lyckats arbeta upp gentemot de privata aktörerna, och säger att detta är något man 
måste måna om. Kommunen måste därför kunna ge tydliga och konkreta svar i olika 
utbyggnadsärenden för att inte riskera att de förlorar det förtroende hos de privata aktörerna, 
som de har lyckat bygga upp hittills, och därmed den så välbehövliga privata medfinansieringen. 

Har verken kommit olika långt i samfinansierings-/medfinansieringstänket? 
Som en följd av punkten ovan rörande problemen med olika perspektiv så kan man fråga sig om 
detta kanske är något som håller på att förändras. Kanske har kommunens vardag och statens 
vardag närmat sig varandra allt mer under senare år.  
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Kommunerna har som sagt länge levt i en verklighet där de privata aktörernas och deras 
medfinansiering av olika utbyggnadsprojekt är på många håll en grundförutsättning för 
samhällsbyggandet på lokal nivå. Det vill säga den privata marknaden har kommit in och förändrat 
kommunernas sätt att agera, tänka och arbete. Vad gäller de statliga verken så har de under lång 
tid haft samma goda ställning ekonomiskt som kommunerna tidigare hade det. Det vill säga staten 
har ensamt haft medel att genomföra de olika infrastrukturprojekten som behövde genomföras. 
Nu har verkligheten för staten också börjat ändra sig. Medlen blir allt mindre, medan behovet av 
upprustning och utbyggnad av infrastrukturen inte har minskat. Snarare är det så att många 
infrastrukturobjekt idag behöver ses över, samtidigt som behoven av ny infrastruktur bara ökar. 

Man kan nog säga att verken har påbörjat sin vandring i samfinansieringens värld. På vägsidan är 
numera många projekt samfinansieringsprojekt. Dels lägger kommunerna in allt större medel, 
dels kommer även privata medel in i allt högre grad. Är det kanske så att Vägverket innan 
bildandet av Trafikverket, hade kommit lite längre än Banverket i detta tänk? Sedan några år 
tillbaka har Vägverket sagt att de ser sig mer som samhällsbyggare än enbart som vägbyggare. 
Denna formulering är mycket viktig. Det visar att Vägverket har valt att börja arbeta utifrån helt 
andra perspektiv och därmed också andra förutsättningar. Även för Banverkets tidigare 
verksamhet så har det under de senaste åren blivit alltmer diskussioner kring medfinansering. 
Därmed verkar de båda verken ha varit inne i liknande processer strax innan deras verksamheter 
slogs samman i Trafikverket.  

Under senare år har flera diskussioner och utredningar genomförts kring hur det formella 
planeringssystemet för transportinfrastruktur kan förändras för att bli mer effektivt och för att 
öka möjligheterna till samordning och samverkan mellan olika parter på nationell, regional och 
lokal nivå, bland annat vad gäller medfinansiering/samfinansiering.6

De olika verken har haft olika engagemang i de kommunala delprojekten 

  

En svårighet som man säger sig stött på i flera av Den Goda Stadens delprojekt är att 
engagemanget och deltagandet från statlig nivå ibland inte alltid infunnit sig. Olika aktörer 
kommer med olika tankar kring förklaringar till detta. Vissa lyfter fram att de olika verken har olika 
finansiella möjligheter att delta. Detta är till exempel tydligt då man jämför Boverkets deltagande 
med Väg- och Banverkets deltagande. Boverket har inte haft lika mycket medel att lägga in i 
projektet. Andra aktörer lyfter fram skillnaden i den regionala närheten för Väg- och Banverket, 
där Banverkets regioner har varit mycket större än Vägverkets, vilket möjligen kan ha gjort att 
Banverkets tjänstemän därmed haft mycket längre avstånd till de olika delprojekten vilket kan ha 
försvårat ett aktivt engagemang. Det kan även ha sin förklaring i vilken typ av delprojekt som valts 
ut från början, som främjar olika aktörers deltagande. En ytterligare förklaring kan vara det 
otydliga mandat som de nationella tjänstemännen från Banverket känt vad gäller sitt deltagande i 
vissa delprojekt. Hur som helst så vittnar kommunerna om att de över lag har känt att Vägverket 
har haft ett större engagemang i delprojekten än Banverket, samt att Boverket mer varit synligt 
inom den centrala nivån för Den Goda Staden-projektet. 

  

                                                           
6 Trafikverket 2010 och Näringsdepartementet 2010a 
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Dialog och samverkan i tidiga skeden – Se varandras perspektiv och skapa 
gemensamma målbilder 
Ett viktigt arbetssätt som lyfts fram som en framgångsfaktor såväl på lokal nivå (horisontell 
samordning) som i samverkan mellan stat och kommun är att man har en dialog och samverkar i 
tidiga skeden och sedan kontinuerligt genom hela processen. Erfarenheterna från olika delprojekt 
visar på att en tidig samverkan gör att de olika aktörerna får en förståelse för varandras 
perspektiv och därmed har lättare att komma överens om och att arbeta mot gemensamma 
målbilder. Till exempel så har man goda erfarenheter i detta avseende vad gäller 
Götalandsbanans förstudie i Jönköping och samrådsprocessen inom Butängen/Resecentrum i 
Norrköping. 

c) Regelsystem kring utformning 
Detta avsnitt handlar om regler kring till exempel bullernormer, säkerhetszoner, riksintressen och 
miljökvalitetsnormer som spelar in i samband med att staden utvecklas och trafik och bebyggelse 
samplaneras. Hur nära en järnväg eller en väg kan man bygga kontor eller bostäder? Hur spelar 
gränsvärden för exempelvis olika partikelhalter in när man skall utveckla stadens 
kommunikationssystem? Nedan lyfts några erfarenheter från delprojekten fram gällande 
regelsystem kring utformning. 

Den täta stadens krock med normer 
Alla städerna som har deltagit i Den Goda Staden arbetar med att skapa den hållbara, täta staden, 
vilket också är en allmän utgångspunkt för arbetet inom Den Goda Staden och flera av dess 
delprojekt. I relation till detta arbete så pekar erfarenheterna i de olika delprojekten på att man 
upplever att det finns potentiella krockar med de normer som finns för till exempel buller och 
miljökvalitet, exempelvis för Götalandsbanans stationsläge i Jönköping, och Södra Butängen och 
Resecentrum i Norrköping. Men man poängterar dock att de flesta projekt ännu inte kommit så 
långt i genomförande att man riktigt vet vidden av detta problem. 

Exakt vilka normer kommer de olika delprojekten och visionen om den täta staden att behöva 
konfrontera? Och vilken attityd kommer till exempel länsstyrelserna, och andra myndigheter som 
har till uppgift att bevaka normerna, ha framöver? Kan möjligen avsteg komma att göras från 
normerna framöver? Om ja, vem är det som skall driva frågan om och när avsteg kan göras? 

Nytt koncept hjälper till att skapa stadsrum för alla 
I Dragarbrunns-projektet i Uppsala har man använt sig av konceptet ”shared space” eller lågfarts- 
/gångfartsgata vid omvandlingen av gatan (se vidare exemplet Dragarbrunnsgatan i bilaga 1). 
”Shared space” innebär att gatuutrymmet är ett gemensamt utrymmer för såväl fordon som 
människor. Experimentet med användande av denna nya gatuutformningsmodell i Uppsala ledde 
till förändringar i vägmärkesförordningen och numera är ”gångfartsområde” en egen reglering. 
Den politiska ledningen i Uppsala har dock inte beslutat om en reglering av Dragarbrunnsgatan 
ännu. Tjänstemännen på kommunen vill ha regleringen för de menar att det är en viktig signal 
som talar om för alla vad som gäller för gatan och ett viktig redskap om man skall skapa stadsrum 
där alla kan samsas om gatuutrymmet. Utan regleringen kör fordonen alltför fort och använder 
gatan som genomfartsväg.  
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Brister i kommunikationen mellan nivåerna – Riksintressemissen 
I samband med arbetet med Stadsbyggnadsvision 2.0 och omvandlingen av området söder om 
Munksjön har Jönköpings kommun erfarenhet av brister i kommunikationen mellan den statliga 
aktören, i detta fall länsstyrelsen, och kommunen. I Jönköping fick man av en slump, genom att 
man blev inbjuden till ett seminarium, reda på att det utbyggnadsområde som man höll på att 
arbeta med i realiteten var klassat som riksintresse, ur flera synvinklar. Hur kan det komma sig att 
kommunen inte hade fått denna information tidigare? Kan det ha någon koppling till att 
kommunen tidigare arbetet med informella planeringsdokument (se vidare under regelsystem 
kring planeringsprocesser samt fallstudien för Jönköping i bilaga 1)? 

d) Regelsystem kring planeringsprocesser 
I Sverige har vi ett antal regelsystem som reglerar olika planeringsprocesser, exempelvis plan- och 
bygglagen, miljöbalken, lagen om byggande av järnväg samt väglagen. Nedan lyfts några 
erfarenheter från delprojekten fram gällande regelsystem kring planeringsprocesser. 

Problematiken kring hanteringen av statsbidrag för investeringar i 
transportinfrastruktur 
En viktig lärdom som många lyfter fram har sitt ursprung i problemen kring uteblivet statsbidrag i 
samband med byggandet av ny spårväg till Ljura/Hageby/Navestad i Norrköping. Detta exempel 
har beskrivits ingående i utvärderingen av etapp ett av Den Goda Staden.7 Enligt Tornberg & Cars 
(2008) berodde låsningen i det projektet på ”svårigheterna att samordna planeringsinsatser från 
aktörer inom olika planeringssystem med olika planeringslogik och planeringshorisonter”.8

Kan informella planeringsdokument effektivisera planeringsprocesserna?  

 Det 
hela ledde till att man i Norrköping politiskt beslutade att själv finansiera utbyggnaden då man 
bedömde att osäkerheten kring om man skulle få statsbidrag eller inte var för stor och dessutom 
ansåg man att detta bidrag låg för långt fram i tiden. I oktober 2010 invigdes etappen fram till 
Hageby och den sista delen av spårvägsutbyggnaden till Navestad beräknas vara klar i slutet av 
2011. Till följd av händelserna inom delprojektet insåg de nationella aktörerna att det var 
nödvändigt att utveckla processen kring hanteringen av statsbidrag, vilket ledde till interna 
diskussioner på Banverket i samband med förberedelserna inför den senaste åtgärdsplaneringen. 

Som nämnts ovan så har man i Jönköping tidigare haft diskussioner om man möjligen kan 
effektivisera planeringsprocesserna genom att använda mer informella planeringsdokument. 
Exempelvis så skulle Stadsbyggnadsvision 2.0 kunna vara en fördjupad översiktsplan.  

Inom Jönköpings kommun har man tidigare resonerat som så att vissa moment i processerna 
kring formella dokument är onödiga upprepningsmoment som tar i anspråk mycket resurser och 
tid. Till exempel menade man att utställningsskedet som föreskrivs för formella dokument är ett 
av dessa upprepningsmoment och att det är ganska resurskrävande när nya dokument skall 
tryckas upp och skickas ut som i princip ser likadana ut som samrådsförslaget och det slutliga 
dokumentet. Istället har man tidigare valt att lägga krutet på samrådsperioden/-processen. Man 
tror på att ha tidiga och breda samråd. Länsstyrelsen har inte gillat användandet av informella 
dokument eftersom de menar att de då inte har möjlighet att komma in och tycka till på ett 
reglerat sätt. Till exempel så är det föreskrivet i plan- och bygglagen att kommunen skall samråda 

                                                           
7 Tornberg och Cars 2008 
8 Tornberg och Cars 2008 s. 19 
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med länsstyrelsen i samband med att förslag till översiktsplan upprättas eller när en befintlig 
översiktsplan revideras. I samband med utställningsskedet lämnar länsstyrelsen dessutom ett 
granskningsyttrande som infogas som en del av den slutliga översiktsplanen.9

Efter en diskussion mellan Jönköpings kommun, Boverket, Banverket och Vägverket har 
kommunen ändrat syn på det hela och anser att det ligger ett värde i att ha 
Stadsbyggnadsvisionen i form av en fördjupad översiktsplan, så nu kommer materialet att 
utvecklas i denna riktning. Värdet ligger i att när det rör sig om så långa tidsperspektiv som det 
gör i visionsarbete så är det viktigt att till exempel kunna hävda en viss markanvändning. Eftersom 
det är andra än kommunen som står för genomförandet av vissa åtgärder så tycker man att det är 
viktigt att formellt kunna lägga fram kommunens syn på det hela. 

 Kommunen å sin 
sida tyckte att länsstyrelsen, såsom alla andra, kan uttrycka sina åsikter i samrådsfasen för de 
informella planeringsdokumenten. Dock är det inom ramarna för de formella processerna som 
länsstyrelsen har sitt uttalade uppdrag. Utöver detta så har man lyft fram att såväl de formella 
som informella dokumenten antas av kommunfullmäktige och har därmed en förankring på 
politisk nivå. 

e) Finansiering 
Finansiering är en viktig fråga i relation till utveckling av staden och dess infrastruktursystem. 
Vilken aktör skall stå för vilka kostnader när exempelvis en gata och dess omgivande miljö skall 
förändras? Eller när en järnväg skall fram och ett resecentrum skall byggas? Viktiga frågor som har 
med finansiering att göra har redan lyfts fram under såväl horisontell som vertikal samordning, 
bland annat gällande samfinansiering mellan olika aktörer – privata, statliga och kommunala. 
Nedan lyfts ytterligare en erfarenhet från delprojekten fram gällande finansiering. 

Godtyckligheten i nettonuvärdeskvoter 
I samband med samrådet i maj 2009 kring Butängen och Resecentrum i Norrköping kom 
användandet av nettonuvärdeskvoter vid åtgärdsplanering med mera upp till diskussion (se vidare 
fallstudien för Norrköping i bilaga 1). De kommunala och regionala aktörerna tycker inte riktigt att 
dessa återspeglar verkligheten eftersom de inte kan ta hänsyn till alla faktorer som är viktiga att 
ha med när man gör samhällsekonomiska kalkyler. Dessutom ger de ganska märkliga resultat. 
Samma diskussion har lyfts fram i relation till Norrköpingspaketet (se vidare fallstudien för 
Norrköping i bilaga 1).  Aktörer menar att det blir problem om man abdikerar från beslutfattande 
till förmån för att bara sortera, rangordna och välja utifrån nettonuvärdeskvoter, och efterlyser 
politisk vilja och handlingskraft.  

f) Miljöfrågor 
För att svaren från de olika delprojekten för denna frågeställning inte skulle bli alltför spretiga så 
har fokus huvudsakligen varit på frågor kring hållbart resande och närliggande aspekter. Nedan 
lyfts några erfarenheter från delprojekten fram gällande frågeställningen ”miljöfrågor”. 

Hållbar utveckling som given utgångspunkt för samhällsbyggandet 
En mycket positiv erfarenhet från de olika delprojekten är att visionen om det hållbara samhället 
är en självklar utgångspunkt i planeringsarbetet i alla tre städerna (se exempel Södra Butängen 
under horisontell samordning och stycket om att hållbar utveckling kräver annat arbetssätt). Det 

                                                           
9 Plan- och bygglag (2010:900) 
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är inget som läggs till i efterhand, vilket ofta var fallet i början när man började arbeta med dessa 
frågor i kommunerna. Nu utgör det en väl integrerad del av planeringsarbetet. 

En viktig fråga är dock hur långt politikerna är beredda att gå. Hur mycket medel kan läggas på 
detta i kampen med andra viktiga insatsområden såsom vården och skolan? I Jönköping pratar de 
lokala tjänstemännen om att man redan från början, när ett nytt område byggs ut, skall se till så 
att detta är kollektivtrafikförsörjt för att på så sätt påverka beteendemönstren hos dem som 
flyttar in. Man menar att det är svårt att komma i efterhand och ändra på resebeteenden hos de 
boende. Till exempel kan det vara svårt att få folk att börja åka kollektivt om man från början valt 
att byggt upp ett område som förlitat sig på andra färdmedel såsom bilen. Detta koncept kommer 
från arbetet med utvecklingen av området Kärnan inom Stadsbyggnadsvision 2.0 (se vidare 
exemplet Stadsbyggnadsvisionen 2.0 i bilaga 1). 

Hållbart resande – Bra erfarenhetsutbyte och integrering i ordinarie verksamhet 
En frågeställning som man har lyckats bra med inom Den Goda Staden är hållbart resande. I alla 
tre städerna har det funnit delprojekt med fokus på hållbart resande. Under etapp ett av Den 
Goda Staden fanns det en temagrupp kring detta som under etapp två övergick i ett nätverk. 
Aktörerna i de olika delprojekten samt andra aktörer inom Den Goda Staden som deltagit i dessa 
aktiviteter lyfter fram vikten med det erfarenhets- och kunskapsutbyte som skett inom detta tema 
och nätverk. Under den tid som Den Goda Staden har varit igång så har delprojekten kring hållbart 
resande i såväl Norrköping som Jönköping gått från att vara tillfälliga projekt till att på olika sätt 
integreras i den ordinarie verksamheten.   
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Del II: Tankar från de aktivt deltagande aktörerna kring ”projektet” 
Den Goda Staden 
Ett fokus för utvärderingen har varit att titta närmare på hur Den Goda Staden har fungerat som 
en strategisk arena för diskussion av frågor utanför de respektive myndigheterna, det vill säga att 
titta på vilken nytta projektet har tillfört de olika aktörerna utifrån hur det har varit organiserat. 
Underlaget för detta avsnitt består av intervjuer med 34 personer som på olika sätt har deltagit 
aktivt i projektet Den Goda Staden. Deltagarna har varit verksamma inom olika delar av 
projektorganisationen. 

Först beskrivs kortfattat organisationen för projektet Den Goda Staden. Sedan lyfts deltagarnas 
tankar fram kring vad som fungerat bra samt mindre bra med denna organisation. Avsnittet 
avslutas med en summering av de nyttor och mervärden som aktörerna har upplevt till följd av 
sitt deltagande i projektet Den Goda Staden.  

Organisationen för projektet Den Goda Staden 
För att underlätta förståelsen för de olika aktörernas resonemang görs här inledningsvis en kort 
presentation av den huvudsakliga uppbyggnaden av projektet Den Goda Staden. Organisationen 
har förändrats något under årens lopp, men grundstrukturen har ungefär varit densamma (se 
figur 4). 

 
Figur 4. Den Goda Stadens organisation (Källa: Den Goda Staden, 2009b) 
 
Som styrande för projektet har det funnits en projektägargrupp som har bestått av 
generaldirektörerna från de olika verken, regionchefer eller motsvarande från trafikverken, en 
representant från Sveriges Kommuner och Landsting, samt en majoritets- och en 
oppositionspolitiker från respektive kommun. Denna grupp har träffats två gånger per år. Under 
projektägargruppen har det funnits ett arbetsutskott i vilket tjänstemän från de olika 
organisationerna har ingått. Denna grupp har haft hand om den operativa driften i projektet och 
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har haft som ambition att ha möten ungefär var sjätte vecka. Det har också funnit en mindre 
gruppering i form av en projektledning som har bestått av några få centrala tjänstemän från 
Vägverket och Banverket. Hösten 2008 skapade man en projektgrupp som skulle agera som 
mötesplats för alla berörda tjänstemän inom de olika organisationerna, bland annat 
delprojektledarna. Denna grupp har träffats i genomsnitt en gång per år. Som stöd i frågor 
gällande kommunikation och informationsfrågor har det funnits en speciell kommunikationsgrupp 
bestående av informatörer från de olika organisationerna.10

På Banverket och Vägverket har man haft interna samordningsgrupper med företrädare för olika 
fackområden inom verken.

 

11 Boverket och SKL har inte haft samma upplägg. Boverkets 
medverkan i Den Goda Staden har hanterats inom ordinarie verksamhet, det vill säga samtal har 
förts både i form av avrapporteringar och förankringsdiskussioner inför möten m.m. och i form av 
spontana möten mellan kollegor.12

Utöver detta har det funnit fyra temagrupper/nätverk för fördjupade diskussioner och 
erfarenhetsutbyte kring specifika frågeställningar. Dessa har varit: hållbart resande, övergripande 
stadsutveckling, kollektivtrafik samt stadskärneutveckling.

 Inom de olika kommunerna har man haft olika lösningar på hur 
man samordnar sina delprojekt och sitt deltagande i Den Goda Staden. I Norrköpings har det 
funnits en för projektet speciellt skapad lokal ledningsgrupp. I Jönköping har arbetet bedrivits 
inom organisationen för Stadsbyggnadsvision 1.0 och sedan Stadsbyggnadsvision 2.0. I Uppsala 
skapades en lokal styrgrupp 2008. 

13

Vad har fungerat bra och mindre bra i organiseringen av projektet? 

 

En av de frågor som de som har deltagit aktivt har fått resonera kring har varit vad som fungerat 
bra och mindra bra vad gäller hur projektet Den Goda Staden har varit uppbyggt. Nedan 
summeras de mest framträdande tankarna. 

Allmänt kan konstateras att de flesta projektdeltagarna ser positivt på organiseringen av projektet 
Den Goda Staden. Det har dock varit en komplex och omfattande organisation till följd av 
storleken på själva projektet, och vissa har därmed tyckt att projektet har varit ”överorganiserat”. 
Man menar att det har varit väldigt många nivåer och olika grupperingar att hålla redan på, och 
att det har blivit för långt till själva utförandet. Speciellt har personer som kom in lite senare i 
projektet upplevt att det har varit svårt att få koll på projektet och dess organisation. De flesta 
aktörerna vittnar dock om att när man väl fick förståelse för hur organisationen var uppbyggd så 
har det känts logiskt och man har känt att den här typen av organisation behövs för ett projekt av 
denna skala. 

Projektet Den Goda Staden initierades av Vägverket och vissa aktörer har menat att alla inte fick 
vara med och påverka syfte och mål med projektet samt vara delaktiga i valet av de kommuner 
och delprojekt som skulle ingå. Denna fundering har bland annat lyfts fram i samband med 
diskussionen kring den statliga nivåns skiftande närvaro i delprojekten (se vidare under nästa 
avsnitt). Aktörerna frågar sig om saker och ting hade sett annorlunda ut om alla verken hade suttit 

                                                           
10 Den Goda Staden 2008b 
11 Den Goda Staden 2008b 
12 Nationell tjänsteman 2 Boverket 
13 Den Goda Staden 2008a 
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ned gemensamt och beslutat om dessa saker. Samtidigt så förde någon fram att Vägverket inte 
från början riktigt visste hur stort projektet skulle komma att bli. 

Några aktörer upplever att det har funnits ett revirtänk eller obalans mellan de olika verken som 
tidvis har präglat samarbetet. Trafikverken har varit ganska tunga aktörer inom projektet och 
därmed har infrastrukturfrågorna delvis dominerat dagordningen. De tidigare trafikverken har 
rent organisatoriskt varit större än Boverket och hade därmed mer resurser att lägga i projektet, 
och dessutom har Vägverket varit den organisation som har drivit projektet rent praktiskt och 
därmed naturligt varit ansvarigt för att sätta dagordningen och få projektet att röra sig framåt. 
Dock upplever de flesta deltagarna att även om det är Vägverket som har hållit i stafettpinnen så 
har det alltid varit möjligt att spela in och få sin åsikt hörd och uppförd på dagordningen. Det har 
istället handlat om hur aktiv man som enskild aktör har varit i att spela in eller inte. 

Många aktörer berör drivkrafterna bakom de olika aktörernas deltagande i projektet och menar 
att alla aktörer har haft sina egna agendor. Vissa kallar det ”dolda agendor”, andra tycker att det 
är självklarheter. Några har därmed tyckt att projektet har varit väldigt politiskt. Med detta menar 
de bland annat att kommunerna, som stoppat in sina högsta politiker i projektet, har gått med för 
att synas och få en ingång till nationella myndigheter och den nationella politiken. För verken 
anser vissa också att det funnits egna agendor i form av att de har kunnat spela in till den 
nationella nivån genom att lyfta fram erfarenheterna i de olika kommunerna och drivit på 
frågorna genom kommunalråden. Några har lyft Den Goda Staden som ett ”goodwill”-projekt för 
Vägverket, det vill säga som något som skall öka aktörens goda anseende. Ytterligare några 
aktörer har menat att ett syfte med projektet också har handlat om att man har velat skapa 
samsyn mellan de olika verken på nationell nivå. 

En sak som de flesta är överens om är att den höga representationen i projektet i form av 
generaldirektörerna för de nationella verken och kommunalråd (såväl majoritet som opposition) 
har varit en av de mest positiva aspekterna med organisationen av Den Goda Staden. Detta har 
skapat ett mandat och en legitimitet till att driva de frågor som projektet haft fokus på och det 
har gett en större tyngd och status när man har framfört projektet och dess erfarenheter och 
resultat i olika sammanhang. Såväl gentemot nationell nivå som inom de respektive 
organisationerna och på kommunal nivå har man kunnat driva på saker och ting med en större 
självsäkerhet. Den höga representationen i projektet har varit en tydlig signal för hur högt 
prioriterat projektet och dess frågeställningar har ansetts vara. Rent allmänt lyfter en hel del 
aktörer fram att Den Goda Staden utifrån deras erfarenheter har varit ett väldigt unikt projekt vad 
gäller uthålligheten i engagemanget från ledningen inom de olika organisationerna och bland de 
enskilda projektdeltagarna. Det har bland annat varit en väldigt bra uppslutning till möten, 
konferenser och dylikt. Man känner att det hela tiden har varit ett momentum i projektet och att 
det aldrig känts som om man har trampat vatten. 

Ett uppskattat moment i projektet har varit den mellankommunala dialogen i temagrupperna. 
Inom dessa grupper har man kunnat bolla idéer inom ett visst ämne med personer som jobbar 
professionellt i vardagen med samma frågeställningar. Man har utbytt erfarenheter och fått 
värdefull feedback – man har lärt sig av varandra. Genom att man diskuterade ett specifikt ämne 
så kunde man gräva ner sig i detaljerna kring detta. Exempelvis så kände några aktörer att man på 
så sätt fick pondus att driva på sina egna politiker att ta lite mer kontroversiella beslut i en viss 
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fråga genom att kunna peka på en av de andra kommunerna och kunna säga ”titta hur politikerna 
i den och den kommunen agerar!”. Under andra etappen av Den Goda Staden övergick 
temagrupperna till nätverk. Man behövde inom projektet fokusera arbetet på de mest väsentliga 
aktiviteterna. Projektets huvudfokus har inte legat på att arbeta med enskilda frågeställningar 
utan att greppa helheten och få samman olika frågeställningar, det vill säga att arbeta med det 
sektorsövergripande perspektivet. 

En liknande fokusering av resurser har även skett vad gäller de ingående delprojekten. När man 
gick in i etapp två byttes vissa delprojekt ut och en hel del föll ifrån. Förutom att det handlade om 
resursskäl så lyfter aktörer fram att det bland annat hade att göra med att vissa delprojekt helt 
enkelt inte var intressanta eftersom kopplingen mellan den statliga och kommunala nivån inte var 
så tydlig. Aktörerna tycker att det är en lärdom att man bör starta med relativt många delprojekt 
och sedan beroende på hur projektet utvecklas så trappar man ned på projekten. Dock 
poängterar man att det är viktigt att detta görs med en tydlighet och målmedvetenhet. 

Nytta och mervärde med projektet för deltagarna 
Allmänt anser många aktörer att man har lyckats åstadkomma det som man hade intentioner att 
åstadkomma inom Den Goda Staden-projektet. Dessutom tycker aktörerna att man lyckades 
skapa en vinnavinna-situation, där kommunerna fick synas och fick en plattform gentemot 
politiken, myndigheterna fick en närmare kontakt med praktiken, och aktörerna tillsammans fick 
testa nya arbetssätt och lösningar, vilket i slutändan har lett till förändringar i tankesätt. 

En sak som de kommunala aktörerna återkommande lyfter fram som mycket värdefullt med 
deltagandet i Den Goda Staden är den direkta kanalen de fick till generaldirektörerna. Dessutom 
upplever såväl de statliga som de kommunala aktörerna att samarbetet inom projektet har lett till 
förbättrade kopplingar mellan stat och kommun. Genom att sitta ner vid samma bord och prata 
tillsammans och lyssna på varandra så har man fått en helt annan förståelse för varandras vardag, 
förutsättningar, perspektiv och roller. 

En väldigt stor vinning med deltagandet i Den Goda Staden som flertalet aktörer poängterar är att 
man har lärt sig att jobba på ett nytt sätt när det gäller samordning av trafik- och 
bebyggelseplanering. De menar att projektet har gett insikt i hur viktigt det är att man tidigt i en 
process/projekt samlar alla berörda och skapar en arena för det gemensamma samtalet. Alla 
måste ges möjlighet att påverka innan alltför mycket är alltför fastlagt. Aktörerna lyfter fram att 
det är viktigt att man tar upp frågor i tidiga skeden och inte väntar till det formellt skall tyckas 
något. Det har dessutom positiva effekter på slutresultatet. Det vill säga, genom att samverka så 
läggs många pusselbitar samman – olika aktörer kommer med olika kompetenser till bordet – och 
därmed kan man få en lösning som blir mer helhetlig och robust. En ytterligare insikt vad gäller 
arbetsätt är vikten av att man tillsammans börjar med att ta fram någon form av gemensam vision 
eller målbild för vad man vill med exempelvis ett visst område. Det är också viktigt att redan från 
början vara tydlig med vilka roller och mandat de olika aktörerna har. Aktörerna menar också att 
deltagandet i projektet har påverkat tänket på helhetssyn och förståelsen för att man som aktör är 
en bland andra aktörer i samhällsutvecklingen. En ytterligare aspekt i detta avseende som lyfts 
fram är att aktörerna upplever att man har börjat hantera en situation då det uppstår problem på 
ett lite annat sätt, speciellt när det är flera aktörer involverade. Man kallar då samman alla 
aktörerna och tar en diskussion för att hitta en gemensam lösning. Man menar att det är en sådan 
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vinst när man inser att man faktiskt kan se på saker från olika håll och att det gäller att se det hela 
som ett gemensamt problem och inte något som någon annan skall lösa. 

Något som aktörerna tycker att man har lyckats väldigt bra med i projektet är att få plats på 
regeringars och departements dagordningar, och att man därmed har lyckats bidra till att lyfta 
olika frågeställningar. Den Goda Staden kom helt enkelt i rätt tid och fångade upp aktuella 
frågeställningar och förstärkte dem. Aktörerna anser att det nu finns en helt annan medvetenhet 
om hur viktiga frågor kring stadspolitik och hållbar stadsutveckling är och att det behövs andra 
former av samarbete. Aktörerna tror att en annan anledning till denna framgång är att de gjorde 
dessa inspel gemensamt och använde sig av de erfarenheter som man tillägnat sig i delprojekten 
för att motivera olika förslag till förändringar av processer och lagstiftning. Bland annat så 
publicerade aktörerna inom Den Goda Staden en gemensam debattartikel i DN med underskrifter 
från verkens generaldirektörer och kommunalråden i kommunerna.14

En viktig nytta som lyfts fram av aktörerna är de faktiska, konkreta resultat som generats inom 
olika delprojekt. Bland annat så lyfter aktörerna fram hur man i arbetet med Dragarbrunnsgatan i 
Uppsala testade en ny gatuutformningsmodell ”shared space” vilket ledde till en förändring i 
vägmärkesförordningen (se vidare fallstudien Dragarbrunnsgatan i bilaga 1); hur man i 
delprojektet kring Rv55 i Uppsala genom dialog bröt igenom och kom vidare i projektet och kom 
fram till en bra lösning; samt hur man i delprojektet Södra Butängen och Resecentrum i 
Norrköping genomförde ett tidigt samråd med en bredd av aktörer. Det kan dock nämnas att alla 
aktörer inte är lika överens om vinningarna gällande konkreta resultat. Vissa aktörer tycker att det 
har varit lite tunt på den fronten. De menar bland annat att det har varit en massa kringaktiviteter 
såsom konferenser och seminarier som varit fokus i projektarbetet samt att de processuella 
aspekterna har fått ta överhand, det vill säga dialogen och samverkan mellan olika aktörer. Man 
har uttryckt det som så att man har upplevt att vägen dit har varit viktigare än resultatet ibland. 
Vissa aktörer har tyckt att det blir alltför flummigt med för mycket dialog. Samtidigt finns det de 
som säger att de kommit till insikt om att dialog är steg ett och när man väl har pratat sig samman 
så kan man producera olika resultat. Vilket har varit fallet i Den Goda Staden, där etapp ett 
mycket handlade om diskussioner mellan aktörerna med många omtag innan man kände sig 
sammanpratade, och där etapp två sedan mer har haft fokus på att generera konkreta resultat i 
de olika delprojekten. 

 Det är dock inte bara på den 
nationella nivån som aktörerna upplever att man har lyckats synliggöra och lyfta upp 
stadsutvecklingsfrågorna på dagordningen, utan även inom de olika organisationerna så har 
deltagandet i Den Goda Staden lett till framsteg i hur man ser på och arbetar med dessa frågor. 
Ett exempel är hur stadsutveckling gick från att vara en icke-fråga till en intern fråga på Banverket. 

Hur som helst så kan man rent allmänt konstatera att de flesta aktörer anser att projektet med 
utgångspunkt från delprojekten har lyckats bra vad gäller genererandet av ny kunskap och 
erfarenheter. Det handlar om att man dels har fått en massa nya kunskaper och erfarenheter 
kring hur man driver processer, dels att man har kommit fram till olika konkreta lösningar. Detta 
syfte har varit ett viktigt fokus inom projektet (uppåtpilarna i figur 5). Däremot så lyfter flera 
kommunala och statliga aktörerna fram att länken nedåt från paraplyprojektet Den Goda Staden 
till delprojekten inte varit lika framgångsfull (nedåtpilen i figur 5). Nedåtpilen representerar idén 

                                                           
14 Dagens nyheter 2007 
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att projektledningen konkret skulle stödja arbetet i delprojekten genom att bidra med resurser 
och kompetens vid svårigheter inom dessa, det vill säga vara med och utveckla de processer där 
bebyggelse- och trafikplaneringen behöver samordnas. Det har alltså mycket handlat om den 
statliga närvaron i olika delprojekt. Även om nedåtpilen därmed framstår som den svagare länken 
av de två så bör man dock nämna att man i flera fall gjort enorma framsteg till följd av den statliga 
närvaron i en rad delprojekt, till exempel i samband med Rv55 där närvaron av en extern aktör 
från Vägverket centralt ledde till ovan nämnda genombrott i ett delprojekt som hade låst sig. 

 

Figur 5: Den svagare länken är pilarna nedåt – statens närvaro i kommunerna och deras delprojekt. 
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Del III: Tankar från några av mottagarna av Den Goda Stadens 
resultat och lärdomar 
Som komplement till intervjuerna med de aktiva deltagarna inom projektet Den Goda Staden 
genomfördes en mindre undersökning med fokus på externa aktörer som på olika sätt har kommit 
i kontakt med projektet under de år som det har varit igång. Undersökningen som bestod av två 
delar syftade till att ta reda på om dessa aktörer – de så kallade mottagarna – möjligen har tagit 
till sig något av resultaten och lärdomarna från Den Goda Staden och i så fall vad de har tagit till 
sig.  

Den första delen av undersökningen bestod av kortare telefonintervjuer med några viktiga 
nationella aktörer som Den Goda Staden, eller centrala deltagare inom projektet, har varit i 
kontakt med. Sammanlagt rör det sig om kortare intervjuer med sju personer. Den andra delen av 
undersökningen bestod av en kort e-postenkät som skickades ut till ett urval av deltagarna på Den 
Goda Stadens årskonferens i Norrköping i november 2009. Tanken var att på detta sätt komma i 
kontakt med kommuner och andra aktörer utanför de tre kommuner som deltagit aktivt i Den 
Goda Staden. Sammanlagt svarade 16 personer på enkäten. De tre första frågorna var 
gemensamma för de två grupperna, sedan ställdes ytterligare två frågor i samband med 
telefonintervjuerna. 

Hur har de externa aktörerna fått kännedom om projektet Den Goda 
Staden? 
Många av telefonintervjuerna med nationella aktörer vittnar om att de har hört talats om 
projektet Den Goda Staden till följd av att de har olika former av samarbeten och allmänna 
kontakter med framförallt verken som är involverade i projektet (bland annat nämns Vägverkets 
arbete med TRAST och Exempelbanken). Man träffas i olika sammanhang genom till exempel 
möten och konferenser, och man utbyter information om aktiviteter som man är involverade i. En 
mycket vanlig länk är också att centrala personer inom Den Goda Staden sitter med i 
referensgrupper och liknade för olika utredningar, utlysningar m.m. Kunskapen om projektet Den 
Goda Staden vad gäller frågeställningarna och syftena med projektet samt huvudresultaten är 
förvånansvärt välkänt bland de nationella aktörerna (se vidare under de följande 
frågeställningarna). 

Från enkätsvaren verkar det som om dessa externa aktörer fått kännedom om Den Goda Staden 
genom främst fyra olika kanaler. Det finns de som i sina tidigare eller parallella jobb på nationella 
verk samt genom kontakter med andra nationella projekt fått kännedom om detta projekt. Det 
finns många som fått inbjudningar till något seminarium eller konferens. Det finns de som fått 
kännedom genom sitt deltagande i andra seminarier och konferenser där Den Goda Staden 
presenterats, bland annat nämns Transportforum. Sedan finns det också de som har snappat upp 
information om projektets existens när de i sin vardag har sökt information för det område som 
de arbetar med. Dels handlar det om att hålla koll på vad som händer i allmänhet 
(omvärldsanalys), dels handlar det om ett sökande för att utöka sina specifika yrkeskunskaper. 

Vilka typer av kontakter har man haft med projektet? 
I relation till telefonintervjuerna så nämndes ovan att de nationella mottagarna har haft många 
indirekta kontakter med Den Goda Staden-projektet genom bland annat olika samarbeten och 
allmänna kontakter som de har med de nationella verken. De mer direkta kontakterna har 
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exempelvis bestått av samarbete kring anordnandet av en konferens (tillsammans med 
programmet Uthållig kommun, ”I vägskälet till framtiden - Fyra dagar om stadsutveckling och 
uthållighet”, november 2007); samarbete kring konsultuppdrag inom Den Goda Staden där 
nationella aktörer har fått vara med och påverka inriktningen; deltagande i varandras (och andra 
aktörers) konferenser där man har presenterat sitt projekt, utredning eller dylikt; och man har fått 
rapporter skickade till sig. 

Från enkätsvaren är det väldigt tydligt att den främsta kontakten som dessa externa aktörer har 
haft med projektet Den Goda Staden är genom de seminarier och konferenser som anordnats 
samt genom de rapporter som har tagits fram. Vad det gäller seminarier och konferenser så är det 
många som just lyfter fram att de har fått en inbjudan. Kommentarerna gällande rapporterna 
tyder på att man inte bara stött på rapporter utan att man även har tittat närmare på innehållet. 
Det finns också några som genom sina nuvarande eller tidigare arbeten på verken löpande har fått 
information om projektets framfart. Det finns även vissa aktörer som har haft vidare kontakt med 
kommunerna genom möten, studiebesök och andra former för utbyte av erfarenheter. 

Har de externa aktörerna tagit till sig något av resultat och lärdomar – i 
så fall vad? 
Av telefonintervjuerna är det tydligt att de nationella aktörerna inte bara har tagit till sig diverse 
lärdomar och resultat från Den Goda Staden utan att många av dem också är viktiga länkar i 
vidarebefordrandet av erfarenheterna från Den Goda Staden. Många av aktörerna har i sin 
yrkesmässiga roll ansvar för att ta in information och sprida den vidare till kollegor och andra 
nationella, regionala eller kommunala aktörer. En del av mottagarna nämner att de i dessa 
sammanhang har ”lyft” erfarenheterna från Den Goda Staden, dels muntligen, dels genom att 
uppmärksamma de rapporter som har producerats. Andra säger att de ännu inte har kunnat göra 
något åt den information som de har fått, men att de kommer att använda Den Goda Stadens 
material som underlag i kommande uppdrag och projekt. 

Vissa aktörer för dessutom fram att deras kontakt med Den Goda Staden-projektet har varit 
viktigt som i ett led att få bekräftelse på att det man arbetar med är de mest relevanta frågorna, 
det vill säga att man har rätt inriktning på sitt arbete. Genom att till exempel delta på Den Goda 
Stadens årskonferenser, och där ta del av de föredrag som hållits och de diskussioner som följt på 
dessa, så har olika aktörer känt att de har kunna fånga upp och få bekräftelse på samtida 
strömningar, det vill säga vilka de nutida samhällsproblemen är som olika aktörer är upptagna av. 

Mycket av det som de nationella aktörerna nämner gällande vad de har tagit till sig av resultaten 
från Den Goda Staden rör lärdomar om processer, samarbete och dialog: att det är viktigt att 
involvera många olika aktörer och att göra detta tidigt i processen för att på så sätt öka 
förståelsen för varandras perspektiv, och tillsammans bestämma ambitionsnivån och inriktning på 
projektet. Man nämner även att man har tagit till sig att denna dialog kan göra så att man 
kommer förbi hinder och undviker missförstånd. Vissa nämner även mer konkreta resultat som de 
har tagit till sig, som exempelvis försöken med att omvandla en stadsgata i centrala Uppsala till en 
”shared space”-gata.  

Dock är det några av de nationella aktörerna som efterfrågar, och i vissa fall ifrågasätter 
existensen av, mer konkreta resultat. Man tycker att det i mångt och mycket har varit en arena för 
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diskussion, som är exklusiv för de involverade parterna, och poängterar att det är viktigt att det 
kommer mer konkreta saker ut från ett projekt av denna skala, så att projektet också gagnar 
personer och aktörer utanför projektet. 

När det gäller enkätsvaren så är responsen från de externa aktörerna lite olika. Några få säger att 
man inte använt sig av något från Den Goda Staden i sin vardag, till exempel beroende på att man 
inte arbetar operativt med frågorna. Några tycker att det är svårt att peka ut var olika former av 
kunskap kommer ifrån och poängterar att det är en del av en löpande process – ”den eviga 
lärprocessen”.  

Några av aktörerna menar att de lärdomar som man har gjort inom Den Goda Staden inte är 
några nyheter, det vill säga inte tillför något nytt utan bara handlar om det gamla vanliga, till 
exempel ”att samverkan är viktig”. Man säger att det helt enkelt handlar om en allmän trend i 
samhället – ”ett paradigmskifte”. Även inom denna grupp av mottagare finns det de som lyfter 
fram att kontakten med Den Goda Staden har gett dem en bekräftelse på att de är på rätt väg 
med den inriktning de har på sitt arbete.  

Flera aktörer lyfter fram konkreta exempel på vilken typ av kunskap de har tagit till sig och i vilka 
sammanhang de har haft användning för denna kunskap. Det handlar om kunskap kring 
samverkan, planeringsprocesser, ”hur processerna löpt”, finansiering för infrastruktur, olika 
tanke- och arbetssätt, tillgängligheten till grönytor, ”gröna värden”, fördelarna med en tätare 
blandstad, stadsförnyelse, järnvägens roll i samhällets mitt, kollektivtrafiken som norm i 
planeringen, samt en allmän breddning av kunskapsbasen gällande transport- och 
stadsplaneringsfrågor. Två exempel på användning av lärdomarna är inom målbildsarbete i 
samband med framtagandet av en ny översiktsplan och som stöd i arbete med stadsförnyelse. 

En aktör menar att den kunskap som genererats inom Den Goda Staden kanske inte är helt 
relevant för kommuner av lite mindre storlek än de tre som deltog i projektet, det vill säga små 
och mellanstora kommuner. 

Vad kan vara viktiga effekter av denna typ av projekt? 
I samband med telefonintervjuerna så lyftes det fram att en effekt av den här typen av projekt är 
att det under en viss tid blir en uppmärksamhet på de frågor som projektet behandlar. Annars 
fokuserade en hel del av svaren på effekter för de inblandade, främst med fokus på de 
kommunala aktörerna. Men även för kommuner utanför själva projektet. Intervjupersonerna 
lyfter fram att man på lokal, kommunal nivå genom den här typen av projekt kan få tillfälle att 
diskutera viktiga frågor gemensamt, över förvaltningsgränser, det vill säga arbeta mer 
sektorsövergripande. Denna arena eller plattform för gemensam dialog har man vanligtvis inte 
annars i vardagen inom den kommunala förvaltningen. Effekter av denna dialog menar 
intervjupersonerna är att man lär känna varandra, förstår varandras ståndpunkter, får ny kunskap, 
lär sig tänka på ett annat sätt, skapar en gemensam problembild, skapar nätverk och att resultatet 
därmed blir bättre. 

När det gäller kommuner utöver de som är med i ett projekt som Den Goda Staden lyfter 
intervjupersonerna dessutom fram att den här typen av projekt har väldigt betydelsefulla effekter 
för kunskapsutvecklingen i landets alla kommuner, och att projekten och dess resultat skall 
påverka hur framtidens städer planeras och byggs. Speciellt lyfts det fram att andra kommuner, 
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till exempel mindre kommuner, som kanske inte har råd med dyra utvecklingsprojekt där man 
testar nya metoder, kan ta del av resultaten från den här typen av projekt och därmed slippa de 
höga startkostnaderna som vanligtvis är förknippade med pilotprojekt. Dessutom lyfts den form 
av följeforskning eller lärande utvärdering som bland annat bedrivits som en del av projektet Den 
Goda Staden fram som ett viktigt moment i att generera effekter på kommunal nivå. 

Hur bör man göra för att se till att lärdomar sprids och projektet får 
långsiktiga effekter? 
I många av telefonintervjuerna poängterade intervjupersonerna att de tycker att det är mycket 
viktigt att erfarenheterna från projekt som Den Goda Staden sprids till en vidare krets aktörer, 
vilket redan poängterats ovan. Det skall inte bara vara de som har deltagit i projektet som får ta 
del av lärdomarna. Denna typ av utvecklingsprojekt kostar en hel del. Man lyfter fram att 
kunskapsöverföringen självklart kan ske genom konferenser, seminarier och rapporter av olika 
slag. Intervjupersonerna menar vidare att det är viktigt att det finns aktörer som ”tar hand om” de 
resultat som genererats och arbetar för att föra dem vidare. Dessutom handlar det om mindre 
organiserad spridning där de enskilda deltagarna i Den Goda Staden och liknande projekt blir 
bärare av erfarenheter och lärdomar.  

I relation till ett projekts långsiktiga effekter togs behovet av långsiktighet i politiken och den 
politiska ledningen upp – ett hållbart ledarskap. Om man på längre sikt skall kunna få ut någon 
nytta från ett projekt så kan det vara viktigt att politikerna är överens över partigränserna om 
viktiga frågor som berörs inom projektet. Då finns chans att det arbete som genomförts och de 
lärdomar som gjorts också kan få leva vidare vid ett eventuellt byte av den politiska ledningen 
eller när viktiga nyckelpolitiker försvinner. 

En annan viktig faktor är stödet från högsta tjänstemannaledningen inom exempelvis en kommun. 
Det är vitalt för att ett projekt och dess resultat skall kunna smälta in i organisationen och därmed 
lämna mer långsiktiga spår. 

Ytterligare en sak som lyftes fram var att den initiala inställningen till varför man från första 
början väljer att gå med i ett projekt har en effekt på resultatet. Det har effekter på de resultat 
som görs under projektet gång och därmed även på de långsiktiga effekterna av deltagandet i 
projektet.  

Det handlar också om vilka som är kontaktpersoner för projektet. Det är viktigt vilken ”status” de 
har, till exempel var i organisationen de befinner sig och med vilka frågor de vanligen arbetar. 
Detta ger olika möjligheter till förankring av projektet och dess frågeställningar inom till exempel 
kommunen, regionen eller verket, och har därmed också effekter på spridningen av resultat och 
lärdomar inom en större krets. En aktör som redan innan de går med i ett samarbetsprojekt 
arbetar tvärsektoriellt har dessutom mycket bättre förutsättningar att involvera olika människor 
och därmed borga för mer långsiktiga effekt av projektet.  
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Generella lärdomar kring 
planeringsförutsättningar för en 
samordnad planering 
I föregående kapitel berättades det om erfarenheterna från Den Goda Staden genom olika 
aktörers röster, dels de som deltagit aktivt inom olika delprojekt och det stora projektet, dels 
externa aktörer. I det här kapitlet summeras och analyseras dessa röster från planeringsvardagen 
och generella lärdomar lyfts fram i relation till olika former av planeringsförutsättningar för en 
samordnad planering. Presentationen av de generella lärdomarna görs utifrån den fyrfältsfigur 
som togs fram i samband med utvärderingen av etapp ett av Den Goda Staden.  

Fyrfältaren och generella lärdomar kring förutsättningar för en 
samordnad planering 
Vilka generella lärdomar kan dras utav det utvecklingsprojekt som Den Goda Staden har varit och 
den verksamhet som pågått i de olika delprojekten? Vilka planeringsförutsättningar kan vara 
viktiga att beakta för att främja den vertikala och horisontella samordningen av stads- och 
planeringsfrågor? Enlig fyrfältsfiguren nedan (figur 6) är förutsättningar för en samordnad 
planering både formella och informella och återfinns dels inom respektive projekt och dels på ett 
mer strukturellt plan utanför det specifika projektet. 

Vilka generella lärdomar kan lyftas fram från Den Goda Staden i relation till de olika kategorierna 
av planeringsförutsättningar enligt figur 6? 

 

Figur 6. Förutsättningarna för en samordnad planering är både formella och informella och återfinns dels 
inom respektive projekt och dels på ett mer strukturellt plan utanför specifika projekt (hämtad från 
Tornberg & Cars 2008, s. 9). 
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Kategori 1: Formella och projektspecifika förutsättningar 
Inom denna kategori återfinns till exempel det formella planuppdraget i ett detaljplaneärende. 

Formella uppdraget och därmed centrala aktörer 
En viktig utgångspunkt för ett projekt är att fundera över vad det formella uppdraget är och vad 
det har för betydelse i relation till vilka centrala aktörer som måste involveras. Det sistnämnda har 
att göra med de policybeslut och regelverk som processen måste förhålla sig till beroende på 
uppdragets art (under formella och strukturella förutsättningar). Om det till exempel handlar om 
upprättandet av en översiktsplan så måste samråd hållas med olika aktörer vid bestämda 
tidpunkter och länsstyrelsen skall lämna granskningsyttrande på utställningsförslaget, där de 
statliga intressena samordnas. Detta är något som är av betydelse för alla delprojekt. 

Är det ett samfinansieringsprojekt?  
I flera delprojekt samfinansierar aktörerna olika åtgärder eller projektet som sådant. I vissa fall är 
det helt enkelt nödvändigt då det annars blir omöjligt att genomföra uppgiften. Som 
erfarenheterna i relation till de sex frågeställningarna visar så har det blivit allt vanligare att till 
exempel privata aktörer är med och finansierar olika stadsutvecklingsprojekt och att kommuner är 
med och finansierar åtgärder i väg- och järnvägsprojekt.  

Samfinansiering är intressant då det kräver engagemang och ansvar av de ingående aktörerna. 
Aktörerna anser att om olika parter själv skall vara med och betala så blir det en mycket mer 
konstruktiv diskussion rörande till exempel olika alternativa lösningar. Om man inte är med och 
betalar så är det enklare att önska sig åtgärder som inte är samhällsekonomiskt försvarbara. Vid 
en eventuell lokalisering av stationer till Jönköping (Götalandsbanan) och Norrköping (Ostlänken) 
kommer det att bli fråga om relativt stora finansiella insatser även från kommunalt håll. Vad gäller 
de privata aktörernas växande medfinansiering så visar exemplet med omvandlingen av 
Dragarbrunnsgatan i Uppsala på bra erfarenheter. De kommunala aktörerna lyfter där fram det 
goda samarbetet som kommunen har med de lokala fastighetsägarna längs med gatan, som bland 
annat innefattar att fastighetsägarna är med och finansierar omvandlingen. I relation till detta så 
har kommunens fastighetskontor upprättat medfinansieringsavtal med de berörda 
fastighetsägarna. 

Att formellt säkra helhetsperspektivet 
Även om alla aktörer, med sina olika perspektiv och kompetenser, finns på plats och man i dialog 
har kommit överens om syften, mål, aktiviteter m.m. för ett projekt (såsom beskrivs nedan under 
informella och projektspecifika förutsättningar) så har delprojekten visat på att det finns en styrka 
i att formalisera samarbetet för att säkra helhetsperspektivet. I Dragarbrunnsgatans omvandling i 
Uppsala anser aktörerna att en viktig framgångsfaktor för deras arbete har varit den gemensamt 
framtagna visionen för omvandlingen av gatan som greppade helheten. Genom att aktörerna 
tillsammans dragit upp riktlinjerna för utvecklingen av den över en kilometer långa gatan så 
känner de att det slutgiltiga resultatet av den successiva omvandlingen av gatan, som består av 
fem olika etapper, kommer att spegla de övergripande, ursprungliga tankarna bakom 
omvandlingen. 

Viktigt med tydlighet kring mandat och roller 
En erfarenhet som många av de deltagande aktörerna har lyft fram som en lärdom och som 
exempelvis är tydlig i Norrköpingspaketet, är vikten av att redan från början av ett projekt vara 
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tydlig med vilka mandat de olika aktörerna har, samt deras roller inom projektet. Detta är bland 
annat viktigt för att man skall veta vad man kan förvänta sig av de olika deltagarna och i vilka fall 
det kan behövas tid för återkoppling inom olika organisationer innan man kan gå vidare i ett 
projekt. I Norrköpingspaketet berättar till exempel en regional representant från Vägverket att 
denna som bas haft ett visst ekonomiskt mandat att agera utifrån, men vid behov har frågor burits 
in i den egna organisationen och förankrats uppåt till regionchef eller generaldirektör.15 I relation 
till ”projektet” Den Goda Staden så har tjänstemän inom Banverket lyft fram att man från 
Banverkets håll ibland har upplevt att det har funnits otydliga mandat för deltagandet i olika 
delprojekt vilket har lett till svårigheter att samverka med den kommunala nivån.16 Detta var 
bland annat fallet vid deltagandet i projektet Stadsutveckling Butängen/Resecentrum.17

Kategori 2: Formella och strukturella förutsättningar 

 

Inom denna kategori återfinns exempelvis plan- och bygglagen och miljöbalken; organisatoriska 
strukturer på olika nivåer som man måste förhålla sig till; samt regelverk för finansiering. 

Koppling till ”tunga” frågor ger legitimitet 
Några projekt som gjort en spännande resa rent organisatoriskt är delprojekten kring hållbart 
resande i Jönköping och Norrköping. Under den tid som Den Goda Staden har varit igång har 
dessa delprojekt gått från att vara tillfälliga projekt till att på olika sätt integreras i den ordinarie 
verksamheten. Detta har väckt tankar kring betydelsen av var inom en organisation ett projekt 
placeras. Allmänt kan man konstatera att frågor som rör sektorsövergripande projekt med fokus 
på olika aspekter av hållbar stadsutveckling, såsom exempelvis hållbart resande, i många fall inte 
har en på förhand given plats inom en ordinarie verksamhet. Därmed måste man initialt 
bestämma sig för var och hos vem inom den befintliga organisationen som ansvaret för 
genomförandet av projektet bör placeras.  

När man skall bestämma var ett projekt skall höra hemma är det viktigt att tänka på att detta val 
är avgörande för den legitimitet ett projekt och dess frågeställningar kommer att få. Bland annat 
handlar det om vem inom en organisation som får ansvar för projektet, vilken ”status” denna 
person/personer har. Vilken ”status” en person har, hänger bland annat samman med var i 
organisationen de befinner sig och med vilka frågor de vanligen arbetar. Ju ”tyngre” frågor som 
projektet länkas till, desto starkare legitimitet, och därmed större chans till långsiktiga effekter 
såsom exempelvis integrering i ordinarie verksamhet. 

Förändringar i rutiner eller organisation 
I flera av delprojekten arbetar man med att skapa och bibehålla gemensamma målbilder. I 
Jönköping arbetar man till exempel med detaljerade uppdragsbeskrivningar i samband med 
arbetet med förverkligandet av Stadsbyggnadsvision 2.0, såväl internt som externt, för att se till 
att de ursprungliga tankarna är de som verkligen utgör basis i alla faser av planeringen, det vill 
säga kedjan från ”tanke till handling”. I Jönköping har man också testat olika organisatoriska 
lösningar i samband med arbetet med sina stadsbyggnadsvisioner. Förändringarna har vuxit fram 
till följd av ett behov av att hitta nya former att organisera sig till följd av det tvärsektoriella 
arbetet som behövs i förverkligandet av stadsbyggnadsvisionerna. 

                                                           
15 Regional tjänsteman 2 Vägverket 
16 Nationell tjänsteman 1 Banverket, Nationell tjänsteman 2 Banverket, Regional tjänsteman 1 Banverket 
17 Lokal tjänsteman 2 Norrköpings kommun, Lokal tjänsteman 3 Norrköpings kommun 
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Viktigt att tydliggöra förutsättningarna i relation till nationella strukturer & aktörer 
En av de viktigaste frågorna inom Den Goda Staden har varit kopplingen mellan statlig och 
kommunal nivå. I många sammanhang har aktörerna lyft att det är viktigt att de nationella verken 
deltar på ett tidigt stadium, bland annat för att informera om de nationella, strukturella 
förutsättningarna för ett projekt. Till exempel kring vilka policybeslut och regelverk man måste 
förhålla sig till i en viss process. 

En erfarenhet från delprojekten är dock att det inte alltid är så lätt att få till denna tidiga närvaro 
och samverkan, speciellt när det gäller järnvägsfrågor (Götalandsbanan och Ostlänken). 
Representanter för före detta Banverket pekar på att man sedan en tid tillbaka internt har pratat 
allt mer om vikten av att delta i tidiga skeden i olika processer och projekt på kommunal nivå, men 
att man ännu inte tycker sig ha hittat former för detta. Aktörerna menar att kontakten i tidiga 
skeden behöver vara informell på sätt och viss, men samtidigt måste det finnas klara riktlinjer för i 
vilka lägen och på vilka sätt man bör delta. Det måste framgå tydligt att Banverket inte är där för 
att lova något, utan för att föra en informell dialog och dela med sig av sina kunskaper och 
förutsättningar. 

I detta sammanhang är det dessutom viktigt att kommunen i fråga arbetar med att ta fram 
relevanta frågeställningar för att underlätta de nationella verkens involvering. Inför etapp två av 
Den Goda Staden lade Norrköpings kommun ner mycket jobb på att just klargöra de relevanta 
frågeställningarna för de statliga verkens involvering i de kommunala delprojekten. Behovet av att 
utarbeta dessa växte ur en situation där kommunen vid flera tillfällen hade upplevt att de statliga 
aktörerna som medverkade på möten m.m. inte riktigt verkade ha koll på vad de hade där att 
göra. 

Synliggöra nationella, regionala och lokala mål samt eventuella målkonflikter 
Inom Den Goda Staden anordnades i november 2009 ett seminarium om Jönköpings 
Stadsbyggnadsvision och stationsläget i staden med deltagare från Jönköpings kommun och 
verken. Vid detta seminarium kom man fram till att det visserligen finns olika mål men att detta 
inte är ett problem, utan det är snarare bra och naturligt att det finns olika mål på olika nivå. Man 
måste bara vara tydlig med vad de olika målen står för. Alla mål är relevanta och viktiga, men det 
är till exempel fel att tro att Götalandsbanan kan lösa alla målen. Samtidigt så uttrycker såväl en 
regional tjänsteman på Banverket som en lokal tjänsteman på Jönköpings kommun att man i 
Jönköping med tiden har fått ökad förståelse för de nationella målen och för vilka nyttor man kan 
få ut av en höghastighetsjärnväg, och att man på Banverket fått ökad förståelse för betydelsen av 
en station i ett centralt läge för stadsutvecklingen i Jönköping.18

Policydokument, regelverk och annan formalia som man måste förhålla sig till 

 

För att en process inte skall riskera att stanna upp så måste man klargöra vilka olika 
policydokument och regelverk det finns att förhålla sig till. Finns det till exempel en strategi för 
området i översiktsplanen? Finns möjlighet till medfinansiering i form av statliga medel eller EU-
medel? Hur ser i så fall de regler ut som reglerar den processen? Vilka formella beslut kan behöva 
fattas på olika nivåer i relation till olika processer, såsom t.ex. statlig medfinansiering, för att 
projektet skall röra sig framåt i tänkt takt? 

                                                           
18 Regional tjänsteman 4 Banverket, Lokal tjänsteman 3 Jönköpings kommun 
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I delprojektet kring spårvägsutbyggnaden till Ljura/Hageby/Navestad i Norrköping uppstod en 
låsning i projektet genom uteblivet statsbidrag till spårvägsutbyggnaden. Den stora knäckfrågan 
för projektet har varit finansieringen av sträckan från Ljura och söderut. Kommunen hade fått ett 
principgodkännande från Banverket på ett statsbidrag på 62 miljoner kronor (50 procent av 
beräknad investeringskostnad), men en förutsättning för att dessa pengar skulle betalas ut var att 
projektet fanns med i Banverkets Framtidsplan, vilket det inte var. När statsbidragsansökan väl 
skickades in var det för sent för att den skulle komma med i Framtidsplanen för perioden 2004-
2015. Ej heller i den reviderade Framtidsplanen som gjordes 2007 fanns projektet med. Det hela 
slutade med att inget statsbidrag kunde beviljas och kommunen kände att man inte kunde vänta 
och se om det fanns möjligheter till statsbidrag framöver. Istället fick man börja fundera på 
alternativ finansiering om man ville fortsätta med spårvägsutbyggnaden. I slutändan har 
kommunen själv gått in med de pengar som behövdes och i oktober 2010 invigdes sträckan från 
Ljura till Hageby. Även om problematiken i detta fall har en klar formell koppling, så tydliggjordes 
dock i utvärderingen av etapp ett av Den Goda Staden att de informella aspekterna också har 
spelat en stor roll i projektets låsning. Det handlar om brister i kommunikationen mellan 
Banverket och kommunen rörande regelverks formalia.19

Kategori 3: Informella och projektspecifika förutsättningar 

 

Inom denna kategori återfinns till exempel skilda tolkningar av hur målkonflikter ska hanteras i en 
detaljplan eller dålig personkemi mellan personer som är inblandade i projektet. 

Brett deltagande borgar för robust helhetssyn 
En mycket viktig generell lärdom från såväl delprojekt, såsom Resecentrumprojektet i Uppsala och 
Norrköpingspaketet i Norrköping, som Den Goda Staden-projektet som helhet är att det är 
mycket betydelsefullt att alla aktörer som skall delta i ett projekt får vara med och utforma 
projektet gällande exempelvis syften, mål och aktiviteter. Det är alltså viktigt att en aktör inte själv 
lägger fast alltför mycket innan de andra aktörerna bjuds in i projektet, utan att man samverkar 
redan i tidiga skeden.  

Det handlar om att få in olika perspektiv på en sak för att få till ett mer robust projekt. Alla aktörer 
sitter inne med olika erfarenheter, kompetenser och kunskaper. Många aktörer pratar om att det 
handlar om att få till ett helhetstänk, att man skall inse att det inte bara finns ett perspektiv, utan 
att det är viktigt att se saker och ting från flera perspektiv och att detta har en positiv inverkan på 
slutresultatet. Genom att prata sig samman läggs många olika pusselbitar ihop och därmed kan 
man få en lösning som blir mer helhetlig och robust. Det handlar även om att alla aktörer skall få 
känna att de faktiskt är aktiva deltagare i projektet – att de har ett ägandeskap över projektet. Om 
man som aktör känner att man inte har fått vara med och påverka så kanske man inte riktigt 
känner igen sig i det som skall genomföras, och därmed blir de korta och långsiktiga effekterna av 
samarbetet inte det man önskar. 

Gällande Den Goda Staden som ”projekt” så kan man fundera på om kanske vissa saker blev 
alltför färdigtänkta och därmed fastlåsta på ett alltför tidigt stadium, innan alla aktörer fanns med 
på banan. Vägverket var de som initierade och lade fast ramarna för projektet innan Banverket 
och Boverket kom in i bilden. Vad hade till exempel hänt om Banverket hade varit aktivt 
involverade i urvalet av kommuner och delprojekt? Hade de då kunnat delta i fler delprojekt och 
                                                           
19 Tornberg och Cars 2008 s. 12 ff 
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på ett annorlunda sätt? I ett av delprojekten kring planering av cykelparkeringar i anslutning till 
Resecentrum i Uppsala ifrågasätts om rätt kompetens funnits med i viktiga faser, och frågan lyfts 
om det är så att detta har lett till att man har beslutat om felaktiga fysiska åtgärder, som 
eventuellt kan leda till problem i framtiden rent funktionsmässigt. Dels handlar det om att en 
viktig aktör fick komma in alldeles för sent i projektet för att kunna vara med, komma med idéer 
och påverka. Dels handlar det om bristen på cykelkompetens hos såväl kommunen som anlitade 
konsluter vilket varit vitalt i relation till projektets fokus. Delprojektet Norrköpingspaketet präglas 
av ett helhetsgrepp rörande för Norrköping strategiskt viktiga infrastruktursatsningar för olika 
trafikslag (järnväg, väg och sjöfart). De lokala och regionala aktörerna menar att dessa projekt är 
beroende av varandra och påverkar varandra så därför har man velat samla dessa och de berörda 
aktörerna på en gemensam, strategisk samtalsarena. 

Inställningen till dialog som redskap för samordning 
Arbetet inom Den Goda Staden och delprojekten har bekräftat betydelsen av dialog som ett 
viktigt redskap i samordningsprocesser. En positiv erfarenhet av samarbetet inom projektet Den 
Goda Staden som aktörerna lyfter fram är att dialogen hjälper till att redan ut missförstånd. 
Aktörerna vittnar om att det var en del missförstånd speciellt under de första åren av projektet, 
men att dessa ofta kunde redas ut just för att man har satt sig ned och pratat om det hela. En 
annan viktig lärdom som deltagarna lyfter fram är att dialogen ger förståelse för varandras 
vardag, förutsättningar, perspektiv och roller, vilket bland annat leder till att det blir svårare att 
peka fingret och skylla på någon annan aktör när det blir problem.  

Dock har inte alla deltagare varit lika förtjusta i dialogmomentet utan vissa tyckte att det hade 
blivit lite väl många möten och att projektet därmed kändes alltför flummigt. Dessa aktörer, som 
främst kom från Banverket, efterfrågade konkreta resultat. Hur som helst så är det vissa av dessa 
aktörer som menar att med tiden så ändrade de åsikt och kände att dialog behövs. Dialog är steg 
ett och när man väl har pratat sig samman så kan man producera olika resultat. Aktörerna 
poängterar att det behövs tålamod i dialogprocesser eftersom dialogen ofta behöver få ta tid. I 
”projektet” Den Goda Staden karakteriseras den första treårsperioden av mycket samtal medan 
den andra treårsperioden var mycket mer verkstad och den period då flera delprojekt började 
generera konkreta resultat. 

Motiv och inställning till deltagande är viktig – spelar in på samverkan och dess 
resultat 
En generell lärdom från ”projektet” Den Goda Staden är att motivet bakom varför en aktör går 
med i ett projekt och inställningen till deltagandet under projektets gång är viktigt för hur 
samverkan fungerar och för vilka resultaten blir av samverkansprojektet. Bland annat har det 
funnits diskussioner kring de olika kommunernas deltagande i Den Goda Staden.  

Många aktörer vittnar om att kommunerna har haft lite olika motiv och inställning till deltagandet 
och man lyfter frågan om detta möjligen kan ha inverkat på graden av samverkan mellan den 
statliga och kommunala nivån, och de resultat som genererats. Jönköpings kommun hade redan 
jobbat länge med stadsutvecklingsfrågor när de gick med i Den Goda Staden och deras projekt var 
i princip ”färdiga” projekt som skulle tjäna som goda exempel för verken och de andra 
kommunerna i projektet. För Norrköpings och Uppsalas del så var de inte alls lika långt framme 
utan där var det mycket mer verkstad och de gick med för att förbättra sitt 
stadsutvecklingsarbete. De har dessutom drivit sina projekt under varumärket Den Goda Staden. I 
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Jönköping valde man att enbart behålla Stadsbyggnadsvisionen som paraply för sina aktiviteter 
eftersom man inte ville blanda in ytterligare ett varumärke. Såväl Uppsala som Norrköping 
upplever att de har fått väldigt mycket ut av sitt deltagande i Den Goda Staden, medan Jönköping 
inte riktigt ger samma signaler. Samtidigt lyfter aktörer inom Den Goda Staden fram att man 
tycker att den bredd som de olika kommunerna representerar har varit en tillgång i projektet. 
Jönköping som det goda exemplet, som kommit långt i sitt stadsutvecklingsarbete. Uppsala som 
ett exempel på en splittrad kommunal organisation, vilket är fallet i många kommuner i Sverige. 
Norrköping kom med för att de hade väldigt många idéer och en tydlig drivkraft.  

Ett ytterligare exempel kan vara Banverkets deltagande i olika delprojekt som inte riktigt fungerat 
helt ut. De gick med i projektet med inställningen att de skulle delta såsom de normalt deltar, det 
vill säga i de faser och enligt de former som de normalt sett brukar göra. De delprojekt som ingått 
i Den Goda Staden har ofta befunnit sig i väldigt tidiga faser av planeringen, i vilka Banverket 
vanligen inte deltar aktivt. Samtidigt så har hela idén med Den Goda Staden varit att arbeta fram 
nya former för samverkan kring frågor gällande samordning av trafik- och bebyggelseplanering. 
Ett annat exempel är Boverkets roll inom projektägargruppen och arbetsutskottet. Några aktörer 
har känt att det funnits ett revirtänk mellan Boverket och trafikverken, det vill säga att Boverket 
inte riktigt har velat dela med sig av sina frågor. 

Olika tolkningar av ett uppdrag sätter käppar i hjulet för samverkan 
Ett delprojekt som kom igång väldigt sent i Den Goda Staden var delprojektet kring planering av 
cykelparkeringar i anslutning till Resecentrum i Uppsala. Som en möjlig anledning till den sena 
starten lyfter en aktör fram att man inom Uppsala kommun hade olika bilder av vad det var för 
projekt. På möten som hölls inom delprojektet var det mycket övergripande prat vilket ledde till 
att det fanns rum för tolkning av det som sades och därmed funkade inte länken mellan de 
allmänt hållna instruktionerna och vad som mer handfast skulle göras inom projektet. 

Gemensam målbild hjälper aktörer att röra sig i samma riktning 
En insikt som lyfts fram av de flesta deltagarna i Den Goda Staden är betydelsen av att börja en 
samverkansprocess med att ta fram någon form av gemensam målbild eller vision för vad man vill 
med exempelvis ett visst område. Genom att man har en gemensam bild av den önskvärda 
utvecklingen borgar detta för att även om man sedan var för sig genomför olika åtgärder så rör 
man sig i samma riktning. 

I flera av delprojekten har man arbetat med att skapa gemensamma målbilder. I Norrköping har 
vikten av utarbetandet av gemensamma målbilder lyfts fram som en framgångsfaktor i 
Norrköpingspaketet. I Uppsala utgör visionsdokumentet för utvecklingen av Dragarbrunnsgatan 
en gemensam målbild för de involverade aktörerna som hjälper dem att genomföra 
omvandlingen enligt de ursprungliga tankarna. I Jönköping finns inom arbetet med omvandlingen 
av området söder om Munksjön, som är en del av Stadsbyggnadsvision 2.0, en intressentgrupp 
bestående av de 20 största fastighetsägarna. Som en aktivitet har denna intressentgrupp åkt 
tillsammans med kommunala tjänstemän och politiker på en gemensam studieresa. Intentionerna 
med resan var att få till stånd en gemensam målbild. 

Klargöra när man är i dialog och när det är förhandlingsläge 
Processer för samordnad planering är ofta ganska komplexa och involverar en mängd aktörer från 
olika nivåer, organisationer, myndigheter samt dessutom till exempel olika förvaltningar inom en 



39 
 

kommun. Som lyfts fram på flera ställen i denna rapport så har erfarenheterna från delprojekt 
inom Den Goda Staden pekat på att dialogen är ett väldigt viktigt redskap för att främja en 
samordnad planering. Dialog handlar bland annat om öppenhet och företroende mellan de 
aktörer som deltar i det gemensamma samtalet. Detta är oerhört väsensskilt från till exempel en 
förhandlingssituation, som också är en väldigt vanlig del av mer komplicerade planeringsprocesser 
och -projekt. En förhandling karakteriseras ofta av en stängd process där få personer deltar. Så 
man kan på sätt och vis säga att dialogen och förhandlingssituationen är två ändar av ett 
kontinuum.  

Erfarenheterna från delprojekt inom Den Goda Staden visar att det kan vara väldigt viktigt att man 
är tydlig med när man befinner sig i ett förhandlingsläge. Annars riskerar detta att skada den 
öppna dialogen och det förtroende som byggts upp mellan de deltagande aktörerna. Ett exempel 
på detta är delprojektet Stadsutveckling Butängen/Resecentrum i Norrköping. Där har kommunen 
och Banverket samverkat kring frågan om ett eventuellt stationsläge för Ostlänken inom 
omvandlingsområdet Södra Butängen. I anknytning till den senaste åtgärdsplaneringen så tittade 
man från Banverkets håll på ett helt nytt alternativt stationsläge, men istället för att sätta sig ner 
och diskutera detta öppet med Norrköpings kommun så ville man vänta tills man hade fått besked 
av regeringen om höghastighetsbanan. Detta ledde till en prekär samverkanssituation där 
enskilda tjänstemän på Banverket samtidigt som de deltog i en öppen dialogsituation inte kunde 
kommunicera öppet rörande för delprojektet vitala frågeställningar. 

Kategori 4: Informella och strukturella förutsättningar 
I denna kategori återfinns exempelvis organisationskulturer och skilda perspektiv hos olika 
yrkesgrupper. 

Olika perspektiv och intressen 
Perspektiv kan definieras som ett ”sammanhållet betraktelsesätt på ett objekt eller fenomen”.20 I 
många av Den Goda Stadens delprojekt i såväl etapp ett som två är det tydligt att olika grupper 
ser på situationer på olika sätt utifrån variationer i exempelvis yrkestillhörighet, uppdrag och 
organisationskultur. Detta leder i sin tur till skilda sätt att definiera problem och till olika 
beslutslogiker.21

Inom delprojekten har skillnader i perspektiv kommit till uttryck på lite olika sätt. I exempelvis 
delprojektet kring Götalandsbanans stationsläge i Jönköping så har det hos Banverket och 
kommunen funnits olika perspektiv på betydelsen av en centralt belägen station i staden. Från 
nationell synvinkel är det viktigt att det finns en aktör (Banverket) som tar ansvar för och ser till 
helheten med järnvägssystemet och har fokus på järnvägens nationella roll (systemtanke). Om 
man tittar på järnvägsinfrastrukturen från ett nationellt perspektiv så kanske inte en station 
centralt i Jönköping är det mest ändamålsenliga. Samtidigt som man från det lokala perspektivet 

 Dessa skillnader i perspektiv tillsammans med förekomsten av skilda intressen är 
grundläggande komponenter i komplexa stadsutvecklingsprojekt som av nödvändighet involverar 
många olika aktörer. Det är dock något som måste hanteras. Bland annat måste alltid en 
gränsdragning göras gällande vilka intressen och perspektiv som är relevanta att täckas in. Man 
måste också fundera över om det finns konflikter mellan de olika perspektiven och intressena som 
måste hanteras för att man till exempel skall kunna nå en samstämmighet kring projektets mål. 

                                                           
20 Skantze 2005 s. 123 
21 Tornberg och Cars 2008 s. 44 
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hävdar att en central station är oerhört viktig för den framtida stadsutvecklingen och därmed för 
den ekonomiska tillväxten i kommunen och regionen. 

Viktigt med förankring och stöd på hög nivå 
En tydlig erfarenhet från ”projektet” Den Goda Staden är att representation och närvaro i form av 
generaldirektörer från de olika nationella verken samt majoritets- och oppositionspolitiker från de 
tre kommunerna har haft en enorm betydelse för med vilken pondus projektet som sådant samt 
de enskilda aktörerna har kunnat driva projektets frågeställningar. Man ger uttryck för att det har 
gett en legitimitet och styrka, och att man har kunnat driva frågor i de olika delprojekten med en 
större självsäkerhet i olika sammanhang. Att få till en samordnad planering är komplext och 
handlar i mångt och mycket om att testa nya sätt att göra saker och ting på och då är stödet från 
hög nivå inom organisationen eller hos betydelsefulla aktörer utanför organisationen väldigt 
viktigt. 

I delprojektet Norrköpingspaketet har aktörer lyft fram betydelsen av olika former av 
förankringsprocesser. Det handlar inte bara om att förankra uppåt mot ledningen, utan också inåt 
i organisationen och utåt gentemot de man samverkar med. I relation till den interna förankringen 
så poängterar man att det är väldigt viktigt att varje aktör är noga med att föra tillbaka och 
förankra inåt och uppåt i sina respektive organisationer de olika sakerna som man diskuterar fram 
och beslutar om inom samverkansgruppen. En lokal tjänsteman säger: ”En viktig lärdom är att 
extern samverkan kräver mycket god intern förankring. Har man inte det då blir det ingen extern 
samverkan och då spricker samarbetet”.22

Fyrfältaren – ett redskap för att identifiera och klargöra relevanta 
planeringsförutsättningar 

 

I samband med utvärderingen av etapp ett av Den Goda Staden så arbetades fyrfältaren, som 
användes ovan för att sortera in lärdomarna från Den Goda Staden, fram som ett möjligt redskap i 
arbetet med att identifiera och klargöra relevanta planeringsförutsättningar. Utvärderingen 
pekade på att en indelning i å ena sidan strukturella och projektspecifika förutsättningar och å 
andra sidan formella och informella planeringsförutsättningar kan vara ett möjligt redskap för att 
närma sig ett helhetsperspektiv i en pragmatisk mening.23

Utifrån fyrfältsfiguren och de diskussioner som har förts i utvärderingen av etapp ett och den 
föreliggande utvärderingen lyfts ett antal frågor fram som kan vara ett hjälpmedel när relevanta 
förutsättningar skall identifieras. Listan är inte uttömmande, utan dessa exempel på 
”kontrollfrågor” kan fungera som en utgångspunkt för att säkra att olika aspekter är beaktade i en 
process. Figuren och dess uppdelning i och kombinationer av olika förutsättningar är tänkta som 
något som kan trigga igång tankegångarna och utgöra olika ”perspektivkrokar” som hjälper till att 
sortera upp relevanta aspekter (se figur 7). 

 Tanken är inte att detta skall vara ett 
redskap som bör och kan användas i alla möjliga situationer, utan ett förslag som man utifrån den 
specifika situation och kontext man arbetar inom får bedöma om det kan tillföra något. 

                                                           
22 Lokal tjänsteman 1 Norrköpings kommun 
23 Tornberg och Cars 2008 s. 54 
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Exempel på möjliga kontrollfrågor utifrån det som kommit fram i samband med utvärderingarna 
av Den Goda Staden: 

 Kategori 1: Formella och projektspecifika förutsättningar 
· Vad är det formella uppdraget och vilka aktörer behöver involveras med anledning av 

det? 
· Vilken typ av medfinansiering/samfinansiering kan det bli talan om och vilka aktörer kan 

därmed behöva innefattas i samverkansprocessen? 
· Hur kan samarbetet mellan aktörerna formaliseras för att säkra helhetsperspektivet?  
· Vilka är de olika aktörernas mandat och roller? 

Kategori 2: Informella och projektspecifika förutsättningar 
· Vilka perspektiv och kompetenser behöver involveras och ges möjlighet att påverka för att 

man skall borga för en helhetssyn, och när i processen är det viktigt att de olika aktörerna 
kommer in? 

· Vilka inställningar finns bland aktörerna till dialog som redskap för samordning och att det 
gemensamma samtalet måste få ta sin tid och vilka svårigheter med att förankra detta 
arbetssätt kan behöva hanteras? 

· Vilka olika inställningar och motiv till deltagande finns bland de deltagande aktörerna och 
vilka svårigheter kring detta kan behöva hanteras? 

· I vilken utsträckning behöver revirtänkande hos berörda aktörer hanteras? 
· I vilken utsträckning tolkas uppdraget olika av berörda organ/aktörer och vilka svårigheter 

att nå samsyn kring detta behöver hanteras? 
· I vilken mån förekommer olika målbilder och hur kan man bäst borga för skapandet 

av en tydlig gemensam målbild? (även relevant på strukturell nivå) 
· Är man tydlig med när man befinner sig i förhandlingsläge? 

Kategori 3: Formella och strukturella förutsättningar 
· Har projektet hamnat rätt inom organisationen? På vilken nivå, inom vilket område 

och hos vem bör det höra hemma om man skall lyckas åstadkomma goda resultat? 
· Vilka förändringar i rutiner eller organisation kan behövas för att man skall säkra att man 

arbetar tvärsektoriellt, har ett helhetsperspektiv och säkrar från ”tanke till handling”? 
(även relevant i mindre skala för projektet som sådant) 

· Vilka är de relevanta frågarställningarna att fokusera på i förhållande till de 
nationella aktörernas involvering? 

· Vilka policydokument och regelverk måste processen förhålla sig till? 
· Vilka formella beslut kan behövas för att man skall komma framåt och vem är det som 

skall ta dessa? 
· Vilka olika finansieringskällor finns och vad är formalian för dem? 
· Vilka mål finns att förhålla sig till på exempelvis nationell, regional och lokal nivå? I 

vilken utsträckning förekommer det målkonflikter mellan olika mål och hur 
hanteras detta? 

Kategori 4: Informella och strukturella förutsättningar 
· I vilken utsträckning förekommer olika perspektiv bland berörda aktörer och vilka 

svårigheter kan behöva hanteras för att åstadkomma samsyn? 
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· Vilka reella intressen förekommer bland berörda aktörer? 
· I vilken utsträckning är det möjligt att söka förankring för projektet hos olika 

aktörer (inåt, uppåt och utåt) och på olika nivåer i syfte att projektet skall vinna 
legitimitet? 

 
 
Figur 7. Några exempel på kontrollfrågor som redskap för att identifiera och klargöra relevanta 
planeringsförutsättningar (baserad på Tornberg & Cars 2008, s. 54).   
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Bortom samverkan – Hur borgar man 
för långsiktiga effekter? 
Utöver den diskussion som har presenterats i föregående kapitel så har följeforskningen av Den 
Goda Staden och dess delprojekt väckt tankar kring vilka faktorer som är viktiga för att den 
samverkan som sker i relation till exempelvis samordande planeringsprocesser skall få effekter 
som räcker bortom sluthorisonten för den process som man har samverkat kring. Det vill säga hur 
borgar man för att ett samverkansprojekt får långsiktiga effekter? 

I samband med intervju- och enkätundersökningarna så var det många intervjupersoner, såväl 
interna som externa, som på olika sätt har resonerat kring om den här typen av stora samarbets- 
och utvecklingsprojekt, som Den Goda Staden har varit, är meningsfulla eller inte. Detsamma kan 
gälla för andra typer av samarbets- och utvecklingsprojekt som involverar många olika aktörer, 
objekt och nivåer. Det fanns i huvudsak två olika resonemang som lyftes fram bland aktörerna för 
vad som är viktigt i bedömningen av nyttan av ett projekt av denna karaktär. Det ena perspektivet 
fokuserade på frågan om man lägger sina krafter på rätt saker om man engagerar sig i ett sådant 
projekt, det vill säga matchar investerade resurser och tid det som man som organisation får ut av 
ett deltagande? Ur det andra perspektivet förde många aktörer fram att den absolut viktigaste 
parametern i bedömningen av om ett projekt har varit meningsfullt eller inte baseras på om det 
har genererat olika lärdomar och om dessa har spridits till aktörer utanför projektet och därmed 
också potentiellt kan ha effekter på en större krets aktörer och i förlängningen kan leda till 
förändringar hos aktörerna. I relation till den externa spridningen så är det viktigt hur de 
organisationer och aktörer som deltagit aktivt i projektet förvaltar ”arvet”. Men det är också 
viktigt att de goda lärdomarna och resultatet fortsätter att fortplanta sig inom respektive 
organisation. 

I detta kapitel lyfts två faktorer fram som exempel på viktiga komponenter för att de resultat och 
lärdomar som genererats inom ett samverkansprojekt skall få långsiktiga effekter inom såväl de 
deltagande aktörernas organisationer som ut till en vidare krets aktörer. 

Aktörerna är de främsta bärarna av lärdomarna – ringar på vattnet 
Spridningen utanför kretsen av projektdeltagare är en högst väsentlig fråga i relation till ett 
projekts legitimitet, speciellt om det rör sig om ett större projekt. För en kommun eller ett statligt 
verk så måste man kunna motivera varför man exempelvis lagt resurser på ett stort 
samverkansprojekt. Det kan inte bara handla om en intressant lärdomsresa för de närmast 
involverade, utan resultaten och lärdomarna måste ha effekter på hemmaplan samt spridas till en 
vidare krets aktörer. 

En av de allra viktigaste länkarna i såväl det interna som det externa spridandet av resultat och 
lärdomar från ett samverkansprojekt är de som har deltagit aktivt i projektet. De är alla 
personligen viktiga bärare av dessa resultat och lärdomar och är därmed viktiga ambassadörer för 
att samverkansprojektet skall få långsiktiga effekter. Som ringar på vattnet kan erfarenheterna 
och lärdomarna sprida sig vidare till fler aktörer. När dessa aktörer går in i nya projekt/processer 
eller deltar i diskussioner så har de möjlighet att använda sig av de lärdomar som dragits. 
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Exempelvis kan aktörerna som deltagit inom Den Goda Staden och dess delprojekt arbeta för att 
man bjuder in alla berörda aktörer i tidiga skeden av en process för att man skall kunna få en 
förståelse för varandras förutsättningar och tillsammans arbeta fram en gemensam målbild av vad 
det är man skall åstadkomma. 

Det goda exemplet som verktyg – inte bara solskenshistorier 
Väldigt många intervjupersoner, såväl externa som interna, har uttryckt ett starkt intresse för att 
ta del av lärdomarna och erfarenheterna från Den Goda Staden. De vill speciellt ta del av exempel 
från den praktiska vardagen som de kan dra lärdom av och använda inom sin egen organisation 
och praktik. Dock lyfter i princip alla fram att det inte bara handlar om att få exempel på saker 
som gått bra, utan poängterar att även exempel där man haft problem och stött på hinder är 
väldigt viktiga att inkludera som ”goda exempel”. Intervjupersonerna säger att ibland kan ”goda 
exempel” bli mer ett sätt att visa på hur bra man är och hur mycket man har uträttat inom ett 
projekt, än att vara ”ärliga” lärdomar för mottagare utanför de aktivt involverade. Några 
intervjupersoner har vittnat om att de upplever att det inom deras egna organisationer finns en 
ovilja eller rädsla mot att fokusera på de ”dåliga exemplen”, det vill säga situationer där det 
funnits problem eller hinder, och man menar att detta ibland upplevs som kritik mot 
organisationen och dess verksamhet. 

Det som kommit fram genom intervju- och enkätundersökningarna för Den Goda Staden är inte 
unikt, utan samma typ av kommentarer och funderingar återfinns till exempel i utvärderingen av 
programmet Uthållig kommun och i Naturvårdsverkets utvärdering av hur arbetet med goda 
exempel fungerar i miljöarbete.24

”Man lär sig bäst av att se eller höra hur andra gjort, på en konkret nivå. Även dåliga 
exempel är mycket värdefulla – vad har man provat som inte fungerade och varför 
fungerade det inte?”

 Även dessa utvärderingar visar en stor efterfrågan på praktiska 
exempel från vardagen och vikten av att dessa exempel också inkluderar ”dåliga exempel”: 

25

 ”Flera av de intervjuade efterlyser fler genomarbetade fallstudier där även problem 
och hinder belyses ordentligt. De anser också att även dåliga exempel är lärorika och 
kan illustrera vad som gick fel och hur har dessa rättats till. Det anses vara av 
avgörande betydelse för att undvika framtida misstag.”

 

26

Projektet Den Goda Staden har varit en ”verkstad” på tre kommuner och en rad delprojekt inom 
respektive kommun som skulle generera kunskaper och exempel på lösningar och processer som 
skulle vara till nytta för en mycket vidare krets. För detta projekt och projekt med liknande syfte 
så är lärdomar i form av ”goda exempel” en viktig del av spridningsprocessen. Inom Den Goda 
Staden har man därför tagit fram en ”goda exempel”-rapport.

 

27

En svår sak med att använda ”goda exempel” är att de är väldigt kontextberoende. Det är många 
faktorer och förutsättningar som på sätt och viss är unika för det fallet som presenteras, det vill 

 .  

                                                           
24 Statens energimyndighet 2007, Naturvårdsverket 2002 
25 Statens energimyndighet 2007 s. 33 
26 Naturvårdsverket 2002 s. 44 
27 Den Goda Staden 2010 
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säga det är svårt att generalisera. I Naturvårdsverkets utvärdering om hur man har arbetat med 
”goda exempel” i relation till miljöarbete så menar man att för att de ”goda exemplen” skall 
kunna bli enklare att använda i andra sammanhang så kan det vara viktigt att beskrivningarna inte 
blir för teoretiska och tekniska. Det gäller att hålla det på en mer allmän nivå och bifoga 
upplysning om var man kan hitta mer detaljerad information om man finner exemplet intressant. 
Det kan handla om att ange kontaktpersoner eller länkar till rapporter, hemsidor m.m.28

En annan viktig sak att tänka på när man arbetar med ”goda exempel” är att ha mottagarna av 
(målgrupperna för) dessa och deras perspektiv i tankarna när man väljer exempel och strukturerar 
rapporteringen. I de båda andra utvärderingarna som nämnts så poängterar man vidare att dessa 
exempel skall vara så utvalda och utformade att de inspirerar till förändring.

 

29

För att lyckas med spridningen och kommunikationen av de ”goda exemplen” så menar man i 
Naturvårdsverkets utvärdering att det inte bara räcker med rapporter och webbsidor, utan de 
personliga mötena är också viktiga. Man lyfter dessutom fram att det är viktigt att visa de goda 
exemplen på arenor där mottagarna finns, såsom konferenser och dylikt.

 

30

Att tänka på när man skall ta fram och sprida ”goda exempel”: 

 

· Vilka är målgrupperna för rapporten? 
· Välj ut exempel och utforma presentationen av dessa med målgrupperna i fokus. Det är 

inte en rapport för att visa vad man själv åstadkommit! 
· Ha med såväl de ”bra” som de ”dåliga” exemplen. Båda innehåller värdefulla lärdomar! 
· Gör exemplen så tillgängliga som möjligt genom att undvika att göra presentationerna för 

teoretiska och tekniska. 
· Inkludera information om hur man kan hitta mer detaljerad information i form av 

kontaktpersoner eller länkar till mer material.  

                                                           
28 Naturvårdsverket 2002 s. 52 
29 Statens energimyndighet 2007 s. 46 samt Naturvårdsverket 2002 s. 44, s. 50 
30 Naturvårdsverket 2002 s. 48, s. 50 



46 
 

Avslutande reflektioner 
I detta avslutande kapitel pekar vi på några saker som är viktiga att ha med sig i samband med 
Den Goda Stadens avslutningsfas för att projektet skall få långsiktiga effekter. Vidare presenteras 
exempel på frågeställningar som kan vara intressanta att arbeta vidare med framöver. 

Tiden efter Den Goda Staden – de långsiktiga effekterna av projektet 
Det sista året av Den Goda Staden har i mångt och mycket varit ett ”det goda avslutets år”. Den 
energi som tidigare lagts på diskussioner och arbete med viktiga frågeställningar som dykt upp 
inom delprojekten har under projektets sista år riktats mot att få ett bra avslut i form av bland 
annat produktionen av olika slutrapporter samt arrangerandet av projektets ”grand finale” - 
slutkonferensen. 

I föregående kapitel poängterades vikten av att man ser bortom projektets avslut och tänker på 
hur man bäst borgar för att alla de resultat och lärdomar som projektet genererat lever vidare och 
sprids såväl inom de deltagande aktörernas organisationer som ut till en vidare krets aktörer. 
Detta är något som också lyfts av flera av såväl de aktivt deltagande aktörerna som de externa 
aktörerna. Den Goda Staden är tänkt som verkstad på tre kommuner som sedan skall komma 
resten av kommunerna samt andra aktörer till gagn. I relation till den externa spridningen så är 
det viktigt att fundera över vem som skall ansvara för detta, vilka de tänkta målgrupperna kan 
vara samt på vilket sätt man bäst kommunicerar och sprider resultaten.  

I samtalen med olika aktörer så blev det tydligt att olika personer, i mångt och mycket olika 
yrkesgrupper, efterfrågar olika typer av resultat. Emedan de processuella resultaten är ytterst 
värdefulla för vissa, så är det så att de konkreta, fysiska resultaten är det som är viktigast för 
andra. Om man därmed resonerar utifrån efterfrågan så finns det olika målgrupper med ganska 
olika förväntningar på resultat och lärdomar. Samtidigt så kan man tycka att det som Den Goda 
Staden visat på är att det är viktigt att man kommer i kontakt med andra perspektiv än det egna, 
och därmed borde det vara betydelsefullt att lägga kraft på att sprida såväl de processmässiga 
som de konkreta, fysiska resultaten till så många aktörer som möjligt. 

Frågor att fundera på i relation till den långsiktiga spridningen av projektets resultat och lärdomar: 

· Vilka aktörer förvaltar vilka delar av arvet efter projektet Den Goda Staden? 
· Hur är det tänkt att den vidare spridningen av projektets resultat och lärdomar skall ske 

internt inom de deltagande organisationerna? 
· I relation till den externa spridningen, vilka är målgrupperna, och på vilket sätt sker denna 

spridning bäst? 

Inom Den Goda Staden har man utvecklat en kommunikationsplan som har till syfte att ”göra 
projektet känt och uppskattat i olika grupper” och ”bidra till projektets framgång, bland annat 
genom att tydliggöra vilket mervärde projektet innebär för de deltagande organisationerna”31

                                                           
31 Den Goda Staden 2008d s. 1 

. 
Denna har dock enbart fokus på tiden fram till projektets slut. Det skulle vara intressant om man 
på motsvarande sätt skulle kunna utveckla en kommunikationsplan som klargör hur de olika 
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aktörerna kommer att arbeta med dessa frågor efter projektets avslut. På så sätt skulle alla tydligt 
och klart veta på vilka sätt de olika aktörerna har tänkt sig att förvalta arvet från projektet och har 
då möjlighet att komplettera och förstärka varandras insatser mer effektivt. Diskussionerna i 
samband med framarbetandet av en sådan plan kan också tydliggöra eventuella luckor i 
spridningen som kan behöva åtgärdas. 

Intressanta saker att arbeta vidare med framöver 
Utifrån de diskussioner som skett i samband med utvärderingen pekas här på några 
frågeställningar som kan vara intressanta att arbeta vidare med framöver.  

Trafikverket som samlad aktör för väg- och järnvägsplanering  
Ur många olika synvinklar vore det intressant att studera vad som nu händer när verksamheterna 
för väg- och järnvägsplanering ligger inom en och samma myndighet, Trafikverket. 

Järnvägssidan får en närmare kanal till kommunerna? 
En möjlig positiv effekt av bildandet av Trafikverket är att järnvägsfrågorna nu får en lokal 
representation med möjlighet till nära kontakt med den kommunala samhällsplaneringen. Denna 
utvärdering har visat på att Vägverket genom sina regionala och lokala kontor ofta har upplevts 
som närmare den kommunala planeringen än Banverket. De gamla banverksregionerna var 
väldigt stora med ibland långa geografiska avstånd till respektive kommun vilket kan ha påverkat 
möjligheterna till att etablera täta kontakter. I och med bildandet av Trafikverket så skapades sju 
regioner med ett regionkontor i varje region. Utöver detta så finns ett antal lokalkontor, 
åtminstone ett i varje län. Tanken är nu att dessa regionala och lokala kontor skall vara 
kommunernas kontakt för såväl järnvägs- som vägfrågor. På flera ställen i landet innebär detta att 
järnvägsfrågorna potentiellt kommer ”närmare” kommunerna och att kommunerna å sin sida får 
en samlad kontaktkanal där de innan hade två. Hur kommer det hela att fungera i praktiken? 
Innebär bildandet av Trafikverket att järnvägsfrågorna kommer närmare den kommunala fysiska 
planeringen? Underlättar detta för kommunerna i kontakterna med den statliga nivån? 

Att gifta samman två kulturer 
En annan fråga som utvärderingen väcker är hur man kommer att klara av sammanslagningen av 
de olika myndigheterna och deras tidigare verksamhetsområden. För att hårddra det så skall nu 
Banverkets och Vägverkets organisationer smälta samman och Trafikverket skall ha fokus på att 
driva en trafikslagsövergripande verksamhet (inkl. luft- och sjöfart). Utvärderingen pekar på att 
det kan bli en stor utmaning att gifta samman de två kulturerna som trots allt präglat Banverket 
och Vägverket. Hur kommer detta att ske rent praktiskt? Kommer exempelvis de olika kulturerna 
att närma sig varandra för att bilda en ny organisationskultur eller vad kommer att hända? 

Samverkan i tidiga skeden som arbetssätt – vilket genomslag får det inom 
Trafikverket? 
I samband med intervjuerna med olika deltagare så var intervjupersonerna lite oense om det är så 
att Vägverket är den myndighet som har arbetat mest med samverkan i tidiga skeden hittills eller 
om det är så att även Banverket har legat ganska långt framme i samverkanstänket. Hur som helst 
så vore det mycket intressant att studera vilket genomslag arbetssättet med samverkan i tidiga 
skeden, som projektet Den Goda Staden visat på är en viktig faktor i att få till en god samordnad 
planering, kommer att få inom Trafikverket på längre sikt. Det vore dessutom intressant att 
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försöka utröna om projektet Den Goda Staden som sådant möjligen haft någon form av påverkan 
genom sina lärdomar och resultat som dels förmedlats i form av bland annat rapporter och 
konferenser, dels genom de aktörer som deltagit aktivt inom projektet och som på så sätt är 
bärare av alla dessa lärdomar och resultat. Vidare är det även intressant för verket att, 
tillsammans med andra aktörer, fundera vidare på hur denna samverkan i tidiga skeden kan se ut 
mer konkret. 

Tydliga nationella målbilder behövs i mötet med det regionala och lokala 
I relation till delprojektet Södra Butängen och frågan om en eventuell station för Ostlänken inom 
omvandlingsområdet, så har några aktörer upplevt att det saknas en nationell målbild, det vill 
säga en bild för hur man från nationellt håll på lång sikt vill utveckla järnvägssystemet. De pekar 
på att det idag i mångt och mycket är regionerna och kommunerna som prioriterar och önskar vad 
gäller olika objekt. Aktörerna menar att det vore bra om den statliga nivån har en klar bild av vad 
man från nationellt håll vill, så att denna bild kan ställas emot de regionala och lokala 
målsättningarna/bilderna för att bland annat tydliggöra eventuella målkonflikter. Ur denna 
synvinkel vore det intressant att titta vidare på till vilken grad det saknas nationella målbilder och 
vad som skulle behöva göras för att åtgärda detta. Det vore dessutom intressant att titta på hur 
man konstruktivt kan gå vidare efter det att man ställt upp de olika målbilderna mot varandra och 
ringat in eventuella konflikter. 

Den goda regionen 
En diskussion som kommit upp i samband med avslutningen av Den Goda Staden och i samband 
med intervjuerna är att på samma sätt som Den Goda Staden har arbetat med fokus på delprojekt 
på lokal nivå och samverkan mellan den statliga och kommunala nivån, så ser man ett behov av 
att arbeta med regionerna i Sverige och deras samverkan med andra regioner och med den 
kommunala och nationella nivån. Detta är en nivå som de senaste åren vuxit i betydelse. Idag är 
det allt svårare att fokusera enbart på kommunal nivå eller länsnivå då man talar om 
samhällsutveckling och transportutveckling. Det handlar allt mer om att länka samman större 
städer. Människor rör sig över större avstånd och arbetsmarknadsregionerna växer därmed 
alltmer i utsträckning. Det blir till exempel allt svårare för en enskild kommun eller ett enskilt län 
att planera för den kollektiva trafiken utan att samarbeta med omkringliggande kommuner och 
län. Man måste nu mer och mer samverka över länsgränserna. 

Länsstyrelsernas olika roller 
Under Den Goda Stadens verksamhetstid så har det funnits diskussioner om huruvida 
länsstyrelserna borde involveras i projektet. Länsstyrelserna ses av många intervjupersoner som 
en viktig aktör i samhällsplaneringen. Samtidigt pekar utvärderingen på att det är en myndighet 
som har svårt att hantera sina olika roller. I ena stunden så skall de agera som en samrådspart i 
samband med att planer tas fram och där bevaka statens intressen. I andra sammanhang så skall 
de agera som tillsyns- och kontrollmyndighet. Dessutom så har några intervjupersoner pekat på 
att man kan få väldigt olika svar i samma ärende beroende på vem man har kontakt med på 
länsstyrelsen. Det vore därmed intressant att undersöka hur man skulle kunna arbeta för att 
förtydliga länsstyrelsens olika roller. Vilka målkonflikter finns och hur kan de hanteras?  

  



49 
 

Lärandets roll i processer för aktörssamverkan 
Inom projektet Den Goda Staden har man under sex års tid arbetat med att skapa en strategisk 
samarbetsarena för olika aktörer för att främja samordningen av planeringen för bebyggelse och 
transportsystem. Utvärderingen har pekat på att olika aktörer genom denna aktörssamverkan 
bland annat har fått möjligheter att lära sig om varandras perspektiv och förutsättningar samt ta 
del av varandras kunskaper och erfarenheter. Det har handlat om att låta olika intressen, 
kunskaper och erfarenheter komma samman för att skapa en solid och bred bas som kan leda 
fram till mer holistiska, effektiva, realistiska och välförankrade lösningar på ett komplext problem. 
I praktiken kan det dock vara svårt att få till stånd den gemensamma lärprocessen. Det vore 
därmed intressant att gräva djupare i detta och undersöka vilken roll det gemensamma lärandet 
de facto kan och bör spela i processer för aktörssamverkan i praktiken samt vilka 
förutsättningarna är för att detta gemensamma lärande skall komma till stånd.  

Bryta mönstren av planering enligt ”business as usual” – behovet av 
professionella processledare 
En viktig punkt att arbeta vidare med framöver är att bryta mönstren av planering enligt ”business 
as usual”, som enligt erfarenheterna från Den Goda Staden i många fall kan leda till låsningar eller 
kompromisser som ingen är nöjd med. I linje med vad som sagts ovan om de långsiktiga 
effekterna av Den Goda Staden, är det viktigt att olika aktörer ges möjlighet att ta till sig goda 
erfarenheter av den karaktär som Den Goda Staden genererat gällande hur man i bred samverkan 
kan arbeta med integrerad trafik- och bebyggelseplanering. För att olika organisationer skall 
kunna arbeta utifrån dessa lärdomar är det av betydelse att viktiga nyckelpersoner inom dessa 
organisationer får möjlighet att avsätta tid och medel för att vidareutbilda sig i processledning av 
komplicerade stadsutvecklingsprojekt. Detta är något som aktörerna som deltagit inom Den Goda 
Staden har börjat arbeta med.  
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Bilagor 
Bilaga 1: Specifika erfarenheter från tre delprojekt 

Exemplet Uppsala – Dragarbrunnsgatans omvandling till gångfarts-
/lågfartsgata 

Vision Dragarbrunn – en samlad vision för hela gatans omvandling 
Sedan tio år tillbaka har det funnits ett formellt samarbete mellan Uppsala kommun och 
stadskärnans intressenter med syfte att ”gemensamt åstadkomma en levande och attraktiv 
stadskärna”.32

År 2004 tog dessa aktörer tillsammans fram ett program för utvecklingen av den centralt belägna 
Dragarbrunnsgatan under namnet ”Vision Dragarbrunn”. Programmet, som berörde hela gatans 
cirka en kilometers långa sträckning från S:t Olofsgatan till Strandbodgatan, handlade om såväl 
gatu- som bebyggelsemiljöerna kring Dragarbrunnsgatan (se figur 8). År 2006 tog 
kommunstyrelsen beslut om att kommunen skulle arbeta vidare med förverkligandet av visionen 
tillsammans med Uppsala City och att det skulle ingå i projektet Den Goda Staden.

 Aktörerna i stadskärnan, såsom fastighetsägare och handeln, är representerade av 
organisationen Uppsala City (f.d. Vi i Stan AB). Samarbetet mellan parterna regleras i ett 
samarbetsavtal.  

33 I beslutet 
ingick uppdrag till olika nämnder att medverka i genomförandet av projektet och till 
kommunledningskontoret att samordna hela projektet. Denna vision, och samstämmigheten kring 
den, har lyfts fram som en viktig framgångsfaktor i gatans omvandling.34

När omvandlingen av Dragarbrunnsgatan inleddes var gatan främst anpassad för busstrafik och 
varutransporter. Det var inte en gata som man gärna vistades på eller använde för att ta sig fram 
med cykel på. Längs med gatan ligger flera infarter till parkeringshus och olika butikers varuintag. 
Det lokala syftet har varit att omvandla Dragarbrunnsgatan till en attraktiv affärsgata och 
samtidigt har syftet även varit att utveckla och följa upp användandet av ”shared space” som 
gatuutformningsmodell. ”Shared space” innebär att alla, såväl olika fordon som människor, som 
på olika sätt rör sig i gaturummet skall samsas om utrymmet. Fordonstrafiken skall ske på 
fotgängarnas villkor, och gatan utformas så att framkomligheten och därigenom hastigheten är 
begränsad. Om en sådan här gata dessutom formellt är reglerad som gångfartsområde, även 
kallat gångfartsgata, kan man sätta upp skyltar som tydligt signalerar till fordonstrafiken och alla 
andra vad som gäller.  

 Eftersom visionen tog ett 
helhetsgrepp om hela gatan så ökade möjligheterna för att det slutliga resultatet för alla de 
enskilda etapperna (fem stycken) av omvandlingen skulle spegla de övergripande, gemensamma 
idéerna bakom omvandlingen. En upprustning av en så lång gata tar många år att genomföra och 
då är en samlad vision ett viktigt verktyg. 

                                                           
32 Uppsala kommun och Vi i Stan AB 2004 
33 Uppsala kommun 2006 
34 Tornberg & Cars 2008 s. 57 
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Figur 8. Dragarbrunnsgatan i Uppsala (© Dan Pettersson). 

Ett moment i omvandlingen var när busstrafiken, som tidigare har varit ett ganska dominerande 
inslag på Dragarbrunnsgatan, i augusti 2007 flyttades till Kungsgatan vid nya Resecentrum. 
Därmed kunde aktörerna på riktigt komma igång med den fysiska omvandlingen. Bland de saker 
som blivit färdigställda hittills kan nämnas ett nytt torg, Dragarbrunnstorg, i den norra delen av 
gatan, som stod klart för invigning i december 2008. I och med användandet av enhetlig 
gatubeläggning och upphöjd körbana så är känslan att torget sträcker sig från fasad till fasad. 
Torget är utsmyckat med konstverk och planteringar, och lyktstolpar och cykelställ går i röd färg. 
Torget är tänkt som en vistelseyta där olika evenemang kan hållas, och folk rör sig kors och tvärs 
över ytan. Efter torgets färdigställande blev det mycket attraktivt för de olika fastighetsägarna att 
anordna uteserveringar, alla ville vara på torget, och kommunen fick ta emot många 
bygglovsansökningar. 

Andra saker som hänt i omvandlingen av Dragarbrunnsgatan är att man längs med gatan skapat 
utökade handelsytor, fler kontorslokaler och bostäder. Bland annat har ett parkeringshus byggts 
om till bostadshus som innehåller över hundra bostäder.35 Längs med gatan, i körbanan invid 
trottoarerna, finns cykelställ och stora urnor med blomsterarrangemang utplacerade som ett led i 
att dämpa hastigheten på bilarna (se figur 9). Sammanlagt rör det sig om 180 cykelparkeringar 
som genom detta initiativ har skapats mitt i centrum.36

                                                           
35 Uppsalanytt 2007, Lokal tjänsteman 1 Uppsala kommun 

 

36 Uppsala kommun 2010 
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Figur 9. Cykelställ och urnor med blomsterarrangemang som skall fungera som farthinder och 
öka trafiksäkerheten (© Dan Pettersson). 

Nära samarbete med fastighetsägarna – gestaltning och medfinansiering 
Något som tjänstemän på kommunen lyfter fram som en av de viktigaste framgångsfaktorerna i 
Dragarbrunnsprojektet är det samarbete som man har med fastighetsägarna.37

Det finns en arbetsgrupp för Dragarbrunnsprojektet, som fungerar som en referensgrupp som 
följer projektet, som träffas ungefär varannan månad. I denna grupp ingår representanter från 
olika kommunala förvaltningar som är berörda, några fastighetsägare som representerar 
fastighetsägarna längs Dragarbrunnsgatan samt centrumledaren för Uppsala City. För varje ny 
delsträcka av omvandlingen som påbörjas bjuder kommunen in alla de som berörs av just den 
etappen (se figur 10 som översiktligt visar de olika etapperna). Det kan till exempel röra sig om 
bostadsrättsföreningar som inte är med i Uppsala City. På kommunen känner de att det är viktigt 
att kommunens förvaltningar träffar ”marknaden” och knyter kontakter. Det är inte bra om 
aktörerna är som främmande fåglar för varandra. Om man träffas i lite olika sammanhang bygger 
man upp en långsiktig relation. En lokal tjänsteman tycker dock att från kommunens sida så hade 
fastighetskontoret kunnat ta en mer aktiv roll i projektet då de är en viktig aktör vad gäller de 
avtal om medfinansiering som skrivs mellan kommunen och fastighetsägare.

 Dels har man 
jobbat nära tillsammans i framtagandet av en gemensam vision för omvandlingen, dels är 
fastighetsägarna delvis med och finansierar själva omvandlingen. 

38

                                                           
37 Lokal tjänsteman 1 Uppsala kommun, Lokal tjänsteman 2 Uppsala kommun 

 

38 Lokal tjänsteman 1 Uppsala kommun 
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Figur 10. Översiktlig figur över de olika etapperna i omvandlingen av Dragarbrunnsgatan (Källa: 
Uppsala kommun 2010). 

Fastighetsägarnas aktiva engagemang har upplevts som mycket positivt av kommunen. Aktörerna 
har haft en väldigt bra dialog och fastighetsägarna är mycket intresserade av vad som pågår och 
ser till att representera varandra på arbetsmöten och liknande. En kommunal tjänsteman 
upplever att aktörerna har lyckats bra med att finna bra kompromisser och poängterar att det är 
en styrka när kommunen så lätt kan nå fastighetsägarna. Kommunen har tyckt att det har varit 
angeläget att de viktiga aktörerna längs gatan vet om att detta projekt har varit del av något 
större, utanför själva kontexten för stadskärneomvandlingen i centrala Uppsala. Kommunens 
representant har lyft projektets deltagande i Den Goda Staden för att få lite extra driv i projektet – 
man har ögonen på sig från andra kommuner och från olika nationella verk, som är intresserade 
av hur omvandlingen fortskrider och hur användningen av ”shared space” som 
gatuutformningsmodell slår ut.39

I Dragarbrunnsprojektet har kommunen jobbat på ett lite nytt sätt genom att sätta ihop 
fastighetsägare i olika hörn av gatan i små minigrupper för att de skall börja prata med varandra, 
vilket man upplever har gett oväntade pluseffekter.

 

40 I samband med att det skulle ske 
förändringar i fastigheterna kring Smedsgränd valde kommunen att samla tre olika 
fastighetsägare till en workshop. Till mötet var alla strategiskt viktiga chefer inom kommunen 
inbjudna, bland annat chefen för bygglov. Planändringarna för kvarteret var klara och därmed 
kunde saker och ting i princip gå ganska fort. Det som behövdes var olika bygglov. Kommunen 
kände att det kunde bli ett dåligt resultat om alla fastighetsägare bara tänkte på sitt kvarter och 
inte pratade med de som ägde grannfastigheterna. Flödet mellan fastigheterna och olika 
målpunkter är exempel på en sak som är viktigt att tänka igenom gemensamt så att det verkligen 
fungerar bra. Kommunen kände i detta läge att det vore bra om dessa parter fick träffas och knyta 
kontakt, få ett ansikte på varandra. Alla kom till mötet men ingen hade med sig några som helst 
papper eller planer och ingen sa något – ”alla var som musslor”.41

                                                           
39 Lokal tjänsteman 1 Uppsala kommun 

 Fastighetsägarna ville inte visa 
några affärshemligheter för varandra. Så aktörerna pratade allmänt om ambitionen för 
omvandlingen. Kommunens representant valde då att be de tre fastighetsägarna att träffas utan 
kommunen och prata öppet med varandra om hur de tänker och betonade att det då kunde bli en 
vinnavinna-situation. På nästa möte med kommunen hade alla fastighetsägarna med sig papper 

40 Lokal tjänsteman 1 Uppsala kommun 
41 Lokal tjänsteman 1 Uppsala kommun 
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och ritningar och de hade haft kontakt med bygglovsavdelningen och dessutom tillsammans varit 
och pratat med länsstyrelsen om kulturmärkningar som fanns på husen. Efter det uttryckte 
fastighetsägarna intresse för att fortsätta träffas tillsammans med kommunen. Detta exempel 
poängterar vikten med att hitta nya former för möten mellan olika parter och även vikten av att 
kommunen är aktiv och bjuder in olika aktörer till en gemensam dialog. 

Närvaro av extern part ger stöd för att använda lite ovanlig gatuutformningsmodell 
En ytterligare framgångsfaktor i omvandlingsprojektet Dragarbrunn har varit involveringen av en 
extern part, i detta fall Vägverket, som gjorde det möjligt att förankra idéerna om att testa lite nya 
och ovanliga grepp när man skulle omvandla den centralt belägna gatan.42 Dessutom tror en lokal 
tjänsteman att deltagandet i Den Goda Staden där olika verk också deltagit aktivt på hög 
tjänstemannanivå har varit viktigt i genomdrivandet av de nya idéerna.43 Vägverkets engagemang 
i Dragarbrunnsprojektet utgick från ett intresse att följa utvecklingen och ta del av 
planeringserfarenheterna av ett fullskaleprojekt för ”shared space”. För Vägverket var det en 
viktig trafikprincip och ett nytänkande.44 De kommunala tjänstemännen har starkt poängterat att 
det var viktigt att någon kom utifrån och gav dem stöd i att förankra förslaget om att testa 
”shared space” som gatuutformningsmodell. Bland annat anordnades ett öppet seminarium kring 
temat gångfart i Uppsala i mars 2006 där Dragarbrunnsgatan särskilt belystes. Kommunen 
behövde få in kunskap och kunna känna stöd i att det är så här man gör sådana här gator. Genom 
stödet från Vägverket kunde tjänstemännen övertyga politikerna om att det inte är farligt att 
arbeta med lågfartsgator av typen ”shared space”.45 Vägverket har därmed varit en mycket viktig 
part i Dragarbrunnsprojektet. Det arbete som har bedrivits i omvandlingen av Dragarbrunnsgatan 
i Uppsala har i realiteten lett till en förändring av vägmärkesförordningen.46

”En väg eller ett område får förklaras som gångfartsområde endast om det är utformat så att 
det framgår att gående utnyttjar hela ytan samt att det inte är lämpligt att föra fordon med 
högre hastighet än gångfart”. (Vägverket 2007, egen kursivering) 

 Numera är 
”gångfartsområde” en egen reglering (se citat och figur 11 nedan).  

 

Figur 11. Skyltning av gångfartsgata (Källa: Vägverket 2008).  
                                                           
42 Nationell tjänsteman 1 Vägverket, Lokal tjänsteman 1 Uppsala kommun, Lokal tjänsteman 2 Uppsala 
kommun 
43 Lokal tjänsteman 1 Uppsala kommun 
44 Nationell tjänsteman 1 Vägverket 
45 Lokal tjänsteman 2 Uppsala kommun 
46 Vägverket 2007 
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Avsaknad av en fastslagen ”gatugrammatik” 
På generell visionsnivå har de olika aktörerna kommit samman och tagit beslut om gemensamma 
riktlinjer. Men på mer detaljerad nivå har tjänstemännen känt att de har saknat en för hela gatan 
fastslagen ”gatugrammatik”, som dels berör sådant som olika mått, men som också handlar om 
hur gatan skall möbleras i form av till exempel cykelställ och pucklar som skall stoppa trafiken. När 
kommunen träffar olika fastighetsägare så kommer sådana frågor upp och då är det viktigt att 
kunna ta den diskussionen utifrån en för kommunen överenskommen ”gatugrammatik”- ett 
helhetsgrepp. Även om denna ”gatugrammatik” inte kan fastslås i minsta detalj så menar en lokal 
tjänsteman att det vore bra med riktlinjer för olika ytor, exempelvis ”här tänker vi oss möblera 
mycket och här skall vi få in lite grönska”47

Politiken gör avsteg från grundprinciper i utformningen och vill inte reglera som 
”gångfartsgata” 

. Här har det funnits olika uppfattning om angreppssätt 
mellan olika förvaltningar på kommunen. Medan kommunledningskontoret har pläderat för ett 
helhetsgrepp rörande gatans omvandlig i relation till ”gatugrammatiken”, så har gatu- och 
trafikkontoret velat ta det hela kvarter för kvarter. 

Samtidigt som man har gett uttryck för att Vägverkets involvering i projektet har gett stöd åt att 
förankra användandet av en ny gatuutformningsmodell, så lyfter man fram att det har varit en 
väldigt jobbig process kring att samordna och förankra den nya modellen ”shared space” eller 
gångfarts-/lågfartsgata.  Såväl för tjänstemän som politiker har detta handlat om att ta till sig ett 
nytt tankesätt. Gällande politikerna i Uppsala kan detta ses som positiva framsteg då politiken i 
allmänhet är ganska bilvänlig.48

En sak där politiken inte har känt att man har kunnat gå hela vägen är i reglerandet av gatan som 
en gångfartsgata, det vill säga som ”gångfartsområde”. Ett politiskt beslut hade inneburit att man 
exempelvis hade kunnat sätta upp speciella vägskyltar som uppmanar bilisterna att köra på 
fotgängarnas villkor (se figur 11).  Detta är viktigt för att alla skall veta vad som gäller för gatan. 
Tidvis har det varit problem med att bilarna kör för fort på Dragarbrunnsgatan. Bilisterna har helt 
enkelt inte förstått hur de skall köra. Detta har lett till att lokaltidningen stundom har varit full 
med kritik. En lokal tjänsteman menar att det är viktigt att man skyltar och möblerar så att det 
uppmanar till att inte köra fort och så att gatan inte används som en genomfartsväg. De som bara 
skall köra igenom Uppsala centrum skall känna att det är bättre att välja andra vägar, exempelvis 
Kungsgatan som ligger parallellt med Dragarbrunnsgatan.

 För att kunna göra dessa framsteg har det varit nödvändigt med 
olika kompromisser. Nedan redogörs för två exempel. 

49

En annan diskussion handlar om fasthållandet av ett helhetsperspektiv på omvandlingen. Även 
om en detaljreglering av till exempel olika mått och var cykelställ och planteringar skall stå har 
saknats, så har gatu- och trafiknämnden fastslagit en form av bas för utformningen av gatan. I den 
anges att det är en gångfartsgata som man skall skapa, och där finns exempelvis angivet vilken typ 
av material det skall arbetas med. Dock har dessa riktlinjer inte helt följts utan politiken har vid ett 
tillfälle gjort avsteg från vissa principmaterial. Det skedde i samband med att man lite påskyndat 
ville öppna en gatusnutt i de södra delarna av omvandlingsområdet. Anledningen till avsteget var 
att kommunen vid tillfället inte hade pengar till de material som fanns föreskrivna. Responsen 

 

                                                           
47 Lokal tjänsteman 1 Uppsala kommun 
48 Lokal tjänsteman 2 Uppsala kommun 
49 Lokal tjänsteman 1 Uppsala kommun 
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från politiken var att man får kalla det ett provisorium, men en tjänsteman menar att det kan vara 
svårt att inför skattebetalarna sedan försvara att man skall riva upp det som nyligen gjorts för att 
göra om det hela.50 Den politiska prioriteringen låg alltså i detta fall på att få öppna en gata för 
genomfart så snabbt som möjligt och därmed fick gestaltningen komma i andra hand. Denna 
händelse aktualiserar tankarna om hur djupt den politiska förankringen av användningen av en ny 
gatuutformningsmodell egentligen gick. En kommunal tjänsteman menar att man delvis har en 
svår organisation i Uppsala där kommunledningskontoret, som arbetar under kommunstyrelsen, i 
Dragarbrunnsfallet sitter som processledare men inte har någon direkt budget, utan pengarna i 
sin tur ligger hos de olika nämnderna. Därmed har de olika förvaltningarna som ligger under 
nämnderna ganska stor frihet i själva genomförandet.51

Från tjänstemannahåll menar man att om man skall vara efterklok så kanske man i ett projekt som 
skall gälla för flera förvaltningar borde tagit en grundläggande diskussion kring det moderna 
gaturummet. Vad är det för helhetsmiljö och identitet man vill skapa för kvarteret? Man kan inte 
bara prata om de hårda värdena såsom trafikmåtten, utan man måste samtidigt diskutera de 
mjuka värdena, exempelvis rörande stadslivet och vilka olika funktioner de olika stadsrummen 
skall fylla. Det blir allt vanligare med projekt som griper över flera förvaltningar, speciellt så har 
stadsmiljöprojekt denna karaktär. Man ligger i framkant med detta i Uppsala. Alla måste vara med 
på tåget när det gäller stadsförnyelse, menar en lokal tjänsteman. Man har olika språk och ser 
olika på saker och ting. Tjänstemannen anser att det är viktigt att ha olika ansvarsområden och 
kompetenser samlat under en och samma förvaltning och nämner att man i många kommuner i 
Sverige idag exempelvis har gata och park tillsammans. Uppsala kommun står för närvarande inför 
en omorganisation, så det skall bli intressant att följa vilken organisation man slutligen beslutar sig 
för. 

 

  

                                                           
50 Lokal tjänsteman 1 Uppsala kommun 
51 Lokal tjänsteman 1 Uppsala kommun 



63 
 

Fyrfältaren – framgångsfaktorer och hinder 
I figur 12 samlas framgångsfaktorer och hinder upp från arbetet med Dragarbrunnsgatan i 
Uppsala. 

 

Figur 12. Exemplet Dragarbrunnsgatans utveckling av gångfarts-/lågfartsgata – 
framgångsfaktorer och hinder. 
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Exemplet Norrköping – Norrköpingspaketet 

Ett trafikslagsövergripande samarbetsprojekt 
I Norrköping har man sedan drygt åtta år tillbaka ett projekt som går under namnet 
”Norrköpingspaketet”, som är ett samarbetsprojekt mellan flera olika aktörer på lokal, regional 
och nationell nivå kring en rad strategiska infrastrukturåtgärder. De samverkande aktörerna är 
kommunen, Trafikverket, Länsstyrelsen i Östergötland, Regionförbundet Östsam, Norrköpings 
Transportcentrum AB samt Norrköpings Hamn- och Stuveri AB. Syftet med denna samverkan är 
att under ett paraply ”samla de infrastruktursatsningar som medverkar till att vidareutveckla 
Norrköping som en intermodal nod och ett transportcentrum”.52 Projektet tydliggör och 
koordinerar olika anspråk – nationella, regionala och lokala – och skall vara ett underlag för 
långsiktigt samarbete och samordnad planering aktörerna emellan.53

De fyra delprojekt som ingår i Norrköpingspaketet är (se figur 13):  

 Inom projektet finns fyra 
olika delprojekt som tillsammans tar ett helhetsgrepp om infrastruktursatsningar för olika 
trafikslag – järnväg, väg och sjöfart.  

· Upprustning av Rv 51 – Förbifart Svärtinge 
· Ny spåranslutning till Händelö och Pampushamnen, triangelspår i Åby 
· Säkrad farled till Norrköpings hamn med breddad och fördjupad inseglingsränna  
· Ny väganslutning till Händelö och hamnområdet – Norrleden54

Ett av delprojekten avslutades redan 2007 i och med invigningen av Förbifart Svärtinge, medan de 
tre andra fortsatt är aktuella. Förbifarten betyder bland annat att samhället Svärtinge dagligen 
belastas av mindre fordonstrafik med en förbättrad närmiljö för invånarna som följd, att tunga 
transporter från industrierna i Finspång till Norrköpings hamn får en säkrare väg att ta sig fram på 
utanför samhället samt att den vidare utvecklingen av Svärtinge kan ske i ett mer fördelaktigt 
läge.

 

55 Förbifart Svärtinge är ett projekt som det funnits en bred regional enighet kring och 
objektet har haft högsta prioritet i länstransportplanen.56 I samband med invigningen av 
förbifarten så uttalade sig Jan-Owe Larsson, ordförande i Östsam, om detta och sa följande: 
”Förbifart Svärtinge är ett mönsterexempel på vad vi kan åstadkomma genom den breda enighet 
som finns i regionen”.57

                                                           
52 Norrköpings kommun 2010c 
53 Norrköpings Hamn och Stuveri AB 2006 
54 Norrköpings kommun 2010c 
55 Norrköpings tidningar 2007, Norrköpings kommun 2010c 
56 Norrköpings kommun 2010b 
57 Norrköpings tidningar 2007 
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Figur 13. Norrköpingspaketets olika delprojekt (Källa: Norrköpings kommun).
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Gällande de övriga tre delprojekten inom Norrköpingspaketet befinner sig processen i olika faser 
av mer konkret planerings- och förberedelsearbete. För Farledsprojektet, som handlar om att 
skapa en säkrare farled till Norrköpings hamn genom att inseglingsrännan i Bråviken och 
hamnbassängen vid Pampusterminalen breddas och fördjupas, pågår för närvarande borrningar 
och sprängningar för att få bort berg under vattenytan. Farledsprojektet innebär förutom höjd 
säkerhet, att fartyg i framtiden skall kunna gå fullastade ända in till Pampusterminalen.58 När 
projektet är avslutat förbättras möjligheterna till sjötransport. Totalkostnaden för projektet är 260 
miljoner kronor och samfinansieras 50/50 av Norrköpings kommun och Sjöfartsverket. Dessutom 
kommer 10 procent från EU-finansiering, inom ramen för TEN-T (Trans-European Transport 
Network).59

Projektet kring skapandet av ny spåranslutning till Händelö och Pampushamnen innebär en 
förbättrad spårkapacitet för godstrafik till Händelö (figur 14 Norrköpings hamn). Det nya spåret, 
Kardonbanan, är inte bara av stor betydelse för hamnen utan också för de många logistikintensiva 
företagen som ligger på Händelö.

 

60 Under hösten 2008 och hela 2009 skedde remisshantering för 
samråd, utställning och fastställelse av järnvägsplanen. Den planerade byggstarten är för 
närvarande satt till hösten 2011 och banan är planerad att tas i drift någon gång under 
2012/2013.61 En lokal tjänsteman säger att denna process har varit svår beroende på de regelverk 
som finns som rör byggande av järnväg.62 Som parallellt och samordnat projekt till spårbyggandet 
byggs en ny kombiterminal som är fullt integrerad i Pampushamnen. Terminalen har möjlighet att 
hantera fullängdståg.63

 

 

Figur 14. Norrköpings hamn (Källa: Norrköpings kommun). 

                                                           
58 Folkbladet 2010 
59 Lokal tjänsteman 2 Norrköpings kommun, Norrköpings kommun 2010a, Sjöfartsverket 2010 
60 Norrköpings Hamn och Stuveri AB 2009, Norrköpings kommun 2010e 
61 Banverket 2009, Den Goda Staden 2009c, Lokal tjänsteman 2 Norrköpings kommun 
62 Lokal tjänsteman 2 Norrköpings kommun 
63 Norrköpings kommun 2010e 
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Det fjärde delprojektet Norrleden handlar om byggandet av en ny väganslutning över Händelö 
som skall binda samman E4:an, RV 51 och 55/56 med E22:an.64 Tanken är att denna förbifart kring 
Norrköping skall bidra till en hållbar stadsutveckling i Norrköping genom att avlasta de centrala 
delarna av staden från såväl tung trafik som genomfartstrafik.65 Norrleden skapar förbättrade 
kommunikationer till och från hamnen och övriga verksamheter på Händelö, samt förbättrad 
intermodalitet med en koppling mellan de olika trafikslagen. Kommunen och Vägverket har 
arbetat parallellt med program- och detaljplanearbete samt vägutredning, och de två aktörerna 
har undertecknat en avsiktsförklaring om finansiering av projektet. Norrleden har beviljats EU-
medel i form av 50 procent av kostnaderna för vägutredningen, inom ramen för TEN-T:s årliga 
medelsutlysning.66

Allmänt kan man konstatera att olika former av finansiering är en mycket viktig del av 
delprojekten i Norrköpingspaketet.

  

67

Vikten av de informella aspekterna vid samordnad planering 

 Dels har det handlat om olika former för 
samfinansiering/medfinansiering mellan stat och kommun, dels så har man sökt och fått medel 
från EU.  

I Norrköping har man i samband med arbetet med projektet Den Goda Staden haft en lokal 
ledningsgrupp bestående av ledande politiker, företrädare från berörda nämnder, 
chefstjänstemän på berörda förvaltningar och deltagare från Boverket, Banverket och Vägverket, 
samt från Regionförbundet Östsam. I Norrköpingspaketet hade man jobbat på ett liknande sätt 
redan innan kommunen gick in i Den Goda Staden-projektet, det vill säga att under ett och samma 
tak samla aktörer från olika nivåer på en gemensam, strategisk samtalsarena.  

Arbetet inom såväl Norrköpingspaketet som den lokala ledningsgruppen har visat på betydelsen 
av de informella förutsättningarna vid samordnad planering av trafik och bebyggelse.68 Aktörerna 
lyfter fram att dialogen och samverkan mellan olika parter är oerhört viktig när det gäller större, 
komplexa projekt såsom Norrköpingspaketet, och sådant måste få ta tid. Innan 
Norrköpingspaketet kunde dra igång på riktigt hade man två år av diskussioner. Man tittade 
gemensamt på möjligheter och hinder och arbetade tillsammans fram en gemensam målbild. Det 
hela formaliserades 2004 i en rapport som samtliga parter undertecknat.69

En framgångsfaktor som många aktörer lyfter fram är vikten av att aktörerna i stora projekt 
tillsammans arbetar fram en tydlig gemensam målbild som ger en färdriktning. Denna måste även 
förankras inom respektive organisation, hos alltifrån den enskilde handläggaren till personer på 
ledningsnivå – tjänstemannamässigt såväl som politiskt. På detta sätt motverkar man att 
högerhanden gör något annat än vänsterhanden, det vill säga att till exempel olika förvaltningar 
inom en organisation eller en enskild handläggare som arbetar med genomförandefasen av ett 
projekt arbetar i en annan riktning än den som aktörerna ursprungligen har kommit överens om.
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64 Norrköpings kommun 2010d 

 

65 Norrköpings kommun 2010c 
66 Norrköpings kommun 2010d, Norrköpings Hamn och Stuveri AB 2008 
67 Lokal tjänsteman 2 Norrköpings kommun 
68 Lokal tjänsteman 2 Norrköpings kommun, Lokal politiker 1 Norrköpings kommun, Regional tjänsteman 2 
Vägverket 
69 Norrköpings kommun 2004 
70 Regional tjänsteman 2 Vägverket 
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En lokal tjänsteman säger: ”En viktig lärdom är att extern samverkan kräver mycket god intern 
förankring. Har man inte det då blir det ingen extern samverkan och då spricker samarbetet”.71

I allmänhet gäller att varje aktör bör vara noga med att föra tillbaka och förankra inåt och uppåt i 
sina respektive organisationer de olika sakerna som man diskuterar fram och beslutar om inom 
samverkansgruppen.

  

72

Som nämndes ovan så hade Norrköpingspaketet en uppstartsfas då aktörerna diskuterade 
mycket. Aktörerna lyfter fram att det har varit en lärprocess och insiktsprocess. Det har fått ta tid 
att lära känna varandra, få tillit för varandra och så vidare. Norrköpingspaketet är en strategisk 
arena för kunskapsutbyte. Mycket handlar om att delge varandra information. Man får insyn i vad 
som pågår, och man deklarerar åsikter och synpunkter – ”där finns alla aktörer samlade för att 
lufta sina tankar”.

 

73 En central insikt som lyfts fram vad gäller den här fasen är att dialogen är 
viktig för att de olika aktörerna skall få förståelse för varandras förutsättningar/verklighet och 
varandras mandat.74 En annan viktig sak gällande mandat är betydelsen av att alla de som deltar 
inom ett samarbete har ett tydligt mandat i sina respektive organisationer samt att dessa mandat 
tydliggörs inom samverkansgruppen. Vilka roller har respektive aktör vid samarbetsbordet? 75 I 
processen att lära känna varandra så är de mer informella samtalen viktiga och i samband med 
mötena i Norrköpingspaketet så har man valt att alltid börja eller avsluta med lunch.76

En annan betydelsefull insikt är hur viktigt det är att alla aktörer kommer in och är med i 
diskussionen i tidiga skeden. En regional tjänsteman menar att man inom Vägverket har jobbat på 
detta sätt redan innan, det vill säga med tidig samverkan mellan stat och kommun, men att 
erfarenheterna från Den Goda Staden och Norrköpingspaketet långsiktigt har bidragit till att 
bekräfta detta arbetssätt. Det ger mandat att fortsätta arbeta på det här sättet.

 

77 På kommunen 
säger man att man som följd av arbetet inom Den Goda Staden och Norrköpingspaketet har 
behövt se över sin egen organisation och förändra. Numera jobbar man mer process- och 
projektinriktat med större projekt såsom man gjort inom Norrköpingspaketet och Den Goda 
Staden. Man samplanerar mer mellan olika sektorer och tillsammans med andra aktörer. En viktig 
del i detta nya arbetssätt är att alla ”de som behöver finnas med sitter runt bordet från början”.78 
För att se till att alla inom kommunen skall känna att de är med i det förändrade arbetssättet har 
man under de senaste åren arrangerat olika fortbildningar kring projektarbete.79

I Norrköping har politikerna jobbat blocköverskridande med frågor som är långsiktigt viktiga för 
Norrköping, såsom stadsutveckling i allmänhet, infrastruktur och näringslivsfrågor.

 

80

                                                           
71 Lokal tjänsteman 1 Norrköpings kommun 

 Man har 
alltså i detta fall samsynta politiker, vilket har skapat en bra plattform för den typ av arbete som 

72 Regional tjänsteman 2 Vägverket 
73 Lokal tjänsteman 2 Norrköpings kommun 
74 Regional tjänsteman 2 Vägverket, Lokal politiker 2 Norrköpings kommun 
75 Regional tjänsteman 2 Vägverket, Lokal politiker 2 Norrköpings kommun 
76 Lokal tjänsteman 1 Norrköpings kommun, Lokal tjänsteman 2 Norrköpings kommun 
77 Regional tjänsteman 2 Vägverket 
78 Lokal politiker 1 Norrköpings kommun 
79 Lokal politiker 1 Norrköpings kommun, Lokal tjänsteman 2 Norrköpings kommun 
80 Lokal politiker 2 Norrköpings kommun 
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bedrivits inom Norrköpingspaketet och allmänt i projektet Den Goda Staden.81 Det är inte så att 
de olika partierna vanligen ligger nära varandra i olika frågor utan det kan vara ganska heta 
debatter i kommunfullmäktige. Den breda samverkan över partipolitiska gränser i bland annat 
infrastrukturfrågor, mellan majoritet och opposition, har sina rötter i de svåra 
strukturomvandlingar som Norrköping fått kämpa sig igenom. När många arbetstillfällen försvann 
i och med att tillverkningsindustrin lades ned så krävdes samsyn och samverkan.82 En lokal 
tjänsteman säger att man i kommunen och bland politikerna nu har fått än större insikt om att 
man måste prata sig samman på lokal nivå och ta ställning och sedan gemensamt driva detta. Då 
kan man nå framgång. Tjänstemannen förtydligar: ”Är vi splittrade så är det inte lätt för ett statligt 
verk att veta hur man skall förhålla sig till kommunen”.83

Åtgärdsplaneringen – Är långt gången planering en fördel? 

 

En fundering som kommit upp bland annat i delprojekten inom Norrköpingspaketet, men även i 
diskussionerna kring Den Goda Staden-delprojektet Stadsutveckling Butängen/Resecentrum, är 
vad logiken är bakom hur olika projekt kvalar in till den nationella åtgärdsplaneringen. En regional 
tjänsteman menar att det är viktigt att vara långt framme med planeringen för att kunna spela in 
vid lämpligt tillfälle och för att ha en god chans att kvalificera sig.84 När olika objekt väl finns med i 
åtgärdsplaneringen upplever aktörerna att det har varit mycket lättare att få till samverkan med 
trafikverken.85

En annan diskussion som kommit upp i relation till åtgärdsplaneringen är uppbyggnaden av de 
samhällsekonomiska analyser man gör, där nettonuvärdeskvoten är en viktig del när man avgör 
om ett projekt är lönsamt eller ej. Aktörerna inom Norrköpingspaketet och andra projekt lyfter 
fram att dessa beräkningar tar hänsyn till ett begränsat antal faktorer och kan ge ganska märkliga 
resultat. Ett exempel är när man räknade på Norrleden. Om man idag skulle välja att lägga över 
trafik på Norrleden så ger det minus i kalkylen eftersom det innebär mer tid för dem som kör. 
Nettonuvärdeskvoten tar inte hänsyn till att detta leder till att man avlastar innerstaden från 
trafik. I allmänhet tar inte nettonuvärdeskvoten hänsyn till en rad viktiga faktorer utanför själva 
infrastrukturanläggningen. Därmed finns aktörer som vill diskutera dess användning från 
legitimitetssynpunkt vad gäller åtgärdsplaneringen.

 

86

  

 

                                                           
81 Regional tjänsteman 2 Vägverket, Lokal politiker 1 Norrköpings kommun, Lokal politiker 2 Norrköpings 
kommun, Lokal tjänsteman 1 Norrköpings kommun, Lokal tjänsteman 2 Norrköpings kommun 
82 Lokal politiker 1 Norrköpings kommun 
83 Lokal tjänsteman 1 Norrköpings kommun 
84 Regional tjänsteman 1 Östergötlands län 
85 Lokal tjänsteman 2 Norrköpings kommun 
86 Lokal tjänsteman 2 Norrköpings kommun, Lokal tjänsteman 3 Norrköpings kommun 
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Fyrfältaren – framgångsfaktorer och hinder 
I figur 15 samlas framgångsfaktorer och hinder upp från arbetet med Norrköpingspaketet i 
Norrköping. 

 

Figur 15. Exemplet Norrköpingspaketet – framgångsfaktorer och hinder. 
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Exemplet Jönköping – Stadsbyggnadsvision 2.0 

Stadsbyggnadsvision 2.0 – organisation och inriktning 
I Jönköping är man inne i sin tredje omorganisation i samband med sitt 
stadsbyggnadsvisionsarbete. Detta arbete har sedan drygt tio år tillbaka skett utifrån två 
strategidokument: först Stadsbyggnadsvision 1.0 som antogs 2000 och därefter i den 
efterföljande Stadsbyggnadsvision 2.0 som antogs 2008 (se figur 16 som visar området för 
Stadsbyggnadsvision 2.0). Vid starten av arbetet med Stadsbyggnadsvision 1.0 låg detta arbete 
under utvecklingsenheten på Stadsbyggnadskontoret. Efter det flyttades denna enhet till direkt 
under kommunstyrelsen. I den tredje och nuvarande formen så har man sedan 2007 en 
samhällsbyggnadsstrateg som är lokaliserad i staben på stadskontoret. Denna omorganisation 
skedde efter valet 2006. De som tidigare jobbade på utvecklingsenheten blev i omorganisationen 
flyttade till trafikavdelningen på Stadsbyggnadskontoret. På grund av generationsskifte med mera 
så är det bara samhällsbyggnadsstrategen som är kvar från den enhet som jobbade med 
Stadsbyggnadsvision 1.0, alla andra som jobbar med Stadsbyggnadsvision 2.0 är nya. Detta gäller 
även många personer på höga chefsposter inom kommunen. Man har de senaste åren fått ny 
stadsbyggnadsdirektör, ny teknisk direktör, ny stadsdirektör/kommunchef, och dessutom nya 
politiker och kommunalråd. Så man kan säga att förutsättningarna har varit ganska annorlunda 
under arbetet med Stadsbyggnadsvision 1.0 respektive 2.0. Samtidigt menar en lokal tjänsteman 
att man lyckats hålla fast vid sin utveckling.87

Anledningen till den senaste organisationsförändringen var att man i så stor utsträckning som 
möjligt ville att visionsarbetet skulle bedrivas inom den ordinarie förvaltningsorganisationen. 
Tanken har varit att alla skall känna sig delaktiga, bli bärare av Stadsbyggnadsvisionen och känna 
att den är viktig. Samhällsbyggnadsstrategens funktion är att hålla samman arbetet och få folk att 
gå åt samma håll. Det får inte bli spretigt eller att var och en kör sitt race. Fördelen med den 
föregående organisationen var att alla saker inte behövde dras inför de olika nämnderna. Man 
hade då istället en mindre politisk styrgrupp ifrån kommunstyrelsen, sammansatt av folk från 
olika nämnder, som utvecklingsenheten drog saker inför och ”sen så kunde de köra”.

  

88 Detta 
betydde att politiken i samband med arbetet med Stadsbyggnadsvision 1.0 inte var lika mycket 
direkt involverad i allt. Fördelen som lyfts fram med den nya organisationen är att fler politiker nu 
involveras och måste uttala sig om saker och ting.89 Nackdelen är att det blir väldigt många möten 
och många grupper som skall hållas informerade och få rum att tycka till om saker och ting.90

                                                           
87 Lokal tjänsteman 2 Jönköpings kommun 

 

88 Lokal tjänsteman 1 Jönköpings kommun 
89 Lokal politiker 1 Jönköpings kommun 
90 Lokal tjänsteman 1 Jönköpings kommun 



72 
 

Figur 16. Flygfoto över Jönköping. Fotot visar i stort det område som täcks in av 
Stadsbyggnadsvision 2.0  (Källa: Jönköpings kommun). 

Stadsbyggnadsvision 2.0 har en formell projektorganisation. Det är kommunstyrelsens tekniska 
utskott som är den politiska ledningsgruppen för Stadsbyggnadsvisionen. Under tekniska utskottet 
finns en projektledningsgrupp. Det är politiken som bestämmer vilka som ingår i denna grupp, 
som består av tjänstemän. I gruppen sitter alla förvaltningscheferna, samhällsbyggnadsstrategen 
samt miljöstrategen. Beroende på vilka sakfrågor man hanterar bjuds fler tjänstemän in till 
gruppens möten. Det kan handla om någon som ansvarar för en viss utredning, som får komma 
och berätta om den, eller så kan det vara någon tjänsteman som samhällsbyggnadsstrategen 
tycker har behov av att vara med och höra vad ledningen diskuterar.91  Förhoppningen är att den 
enskilde tjänstemannen känner att dennes arbete ingår i ett större sammanhang och ser hur 
delprojektet hänger samman med Stadsbyggnadsvisionen. Varje delprojekt är ”en pusselbit i en 
helhet”. 92 Vidare så finns det en liten samordningsgrupp som består av de absoluta 
nyckelpersonerna som måste vara ”med på vagnen”.93

”För att kunna använda stadsbyggnadsvisionens spelplan i verksamheten redan idag är det 
viktigt att vi alla har samma målbild. Därför föreslås, som stödfunktion till 

 I samordningsgruppen ingår 
stadsbyggnadsdirektören, tekniska direktören, mark- och exploateringschefen, plan- och 
bygglovschefen och utvecklings- och trafikavdelningschefen. I Stadsbyggnadsvisionen beskrivs 
angelägenheten med denna grupp i följande ordalag: 

                                                           
91 Lokal tjänsteman 2 Jönköpings kommun 
92 Lokal tjänsteman 2 Jönköpings kommun 
93 Lokal tjänsteman 2 Jönköpings kommun 
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samhällsbyggnadsstrategen, att en mindre samordningsgrupp med nyckelpersoner från 
berörda förvaltningar bildas för att där kunna lyfta delprojekt, övriga kommunala projekt och 
yttre intressenters projekt som berör spelplanen för Kärnan. Detta för att få kännedom om de 
händelser som dyker upp i omvandlingsområdet och kunna lyfta principfrågor till 
projektledningsgruppen och tekniska utskottet så att vi i varje steg kan gå i den riktning som 
gagnar helheten.” (Jönköpings kommun 2008, s 28, egen kursivering) 

Kopplat till arbetet finns dessutom en intressentgrupp och en referensgrupp. Intressentgruppen 
rör kommunens största omvandlingsprojekt, södra Munksjön, och består av de 20 största 
fastighetsägarna. Kommunen har skrivit ett avtal med dessa om vad de skall uträtta tillsammans. 
Det handlar mycket om att klargöra vilka förväntningar de olika parterna har på varandra. Varje 
fastighetsägare lägger runt 50 000 kronor för att få delta. För pengarna anordnar kommunen 
bland annat ett antal halvdagarsseminarier som tar upp olika ämnen. Samtidigt informeras 
fastighetsägarna om hur kommunens arbete med Stadsbyggnadsvisionen och dess ramprogram 
och kommunikationsstrategi m.m. fortskrider. Intressentgruppen har också åkt på gemensam 
studieresa tillsammans med kommunala tjänstemän och politiker för att få en gemensam målbild, 
samsyn. Det har i detta sammanhang handlat om att bygga upp kontakter med de privata 
aktörerna och att politikerna skall bli medvetna om vilka spelregler som marknaden jobbar efter. 
Den stora referensgruppen för Stadsbyggnadsvisionen är en lista med aktörer som man kallar till 
halvdagarsseminarium någon gång om året för att delge information om arbetet med 
Stadsbyggnadsvisionen. På listan, som innehåller över 500 namn, finns personer, organisationer 
och föreningar, bland annat Trafikverket och Boverket. 

I Stadsbyggnadsvisionen har man fyra utvecklingsområden: stadens liv och innehåll; förnyelse i 
stadskärnan; förnyelse kring Munksjön; samt stadens hållbara kommunikationer. Under 
insatsområdet Stadens hållbara kommunikationer ligger två projekt som också har också varit 
delprojekt inom Den Goda Staden under etapp två, Stadspassagen genom Jönköping och 
Kommunikationsstrategi för Kärnan. 

En viktig utgångspunkt för hur man planerar stadsbebyggelsen och trafiken i Jönköping är 
Ålborgåtagandena, som kommunen skrev på år 2007. Bland annat handlar det om att satsa på att 
förtäta staden och att jobba med att förbättra kollektivtrafiksystemet och öka 
kollektivtrafikresandet, samt främja gång och cykel. Man har dessutom som mål att biltrafiken 
inte skall öka. Detta ser man som en stor utmaning eftersom staden kommer att växa 
befolkningsmässigt bland annat när man successivt omvandlar ett centrumnära industriområde 
till en stadsdel med en blandning av verksamheter och bostäder.94 Allmänt har man som 
grundtanke i Jönköping, att när man bygger ut nya områden så skall det finns god 
kollektivtrafikförsörjning ”från dag ett”. 95 Detta tankesätt kommer från arbetet med utveckling av 
ett område inom Stadsbyggnadsvisionen som kallas Kärnan, som idag har ganska dålig 
kollektivtrafik. Konceptet har sedan även byggts in i kommunens allmänna utbyggnadsstrategi och 
andra dokument. Just nu håller man på att ta fram en kommunikationsstrategi som behandlar 
stadens trafiksystem, inklusive kollektivtrafiken.96

                                                           
94 Lokal tjänsteman 1 Jönköpings kommun 

 

95 Lokal tjänsteman 1 Jönköpings kommun 
96 Lokal tjänsteman 1 Jönköpings kommun 
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Noggranna uppdragsbeskrivningar skall säkra ”Från tanke till handling” – inom 
organisationen och i relation till konsultuppdrag 
I Jönköping använder man sig av ett system med ganska noggranna bilagor till tjänsteskrivelser 
samt uppdragsbeskrivningar. Detta är ett led i att se till att de ursprungliga tankarna i 
Stadsbyggnadsvisionen följer med ända ner till genomförandenivån i de enskilda projekten. När 
man till exempel skall påbörja en utredning eller en genomförandeåtgärd skriver man samman en 
tjänsteskrivelse som innehåller noggranna bilagor som beskriver vad som skall göras. Om 
kommunstyrelsen godkänner aktiviteten går man sedan och ”skriver loss” pengarna från 
kommunfullmäktige. I arbetet med Stadsbyggnadsvision 1.0 var upplägget annorlunda och då 
hade man hand om ett uppdrag ända fram till genomförandet och man hade dessutom med sig 
pengar hela vägen genom processen. Så för olika delprojekt inom Stadsbyggnadsvision 2.0 
involveras olika delar av den kommunala förvaltningen i arbetet med att förverkliga visionen: ”vi 
går inte på linjerna, utan vi ser var vi har rätt folk och rätt förankring”. 97 I Jönköping arbetar man 
därmed över förvaltningsgränserna i arbetet med att förverkliga Stadsbyggnadsvisionen.98

I Jönköping sker mycket av verksamheten i Stadsbyggnadsvisionen utanför den kommunala 
organisationen, i form av konsultuppdrag. I samband med detta så är de ovan beskrivna 
uppdragsbeskrivningarna en viktig del. Jönköpings kommun har en ganska slimmad organisation 
och har därmed mycket konsultverksamhet. En annan anledning till att man anlitar många 
konsluter är att man menar att man då får ”Sveriges bästa stadsbyggare” med i projekten, såsom 
olika forskare och framstående konsulter.

 

99 Man säger att man inte skulle ha råd att ha dessa 
personer anställda hela tiden och samtidigt menar man att dessa personer nog heller inte är de 
som väljer att stanna och jobba på en kommun. När man använder sig av många konsulter för att 
genomföra arbetet med Stadsbyggnadsvisionen så måste man vara goda beställare. Genom de 
noggranna uppdragsbeskrivningarna är intentionen att den som genomför uppdraget skall vara 
väl införstådd med grundtankarna i Stadsbyggnadsvisionen och innehållet i själva uppdraget. De 
detaljerade uppdragsbeskrivningarna tjänar också som en påminnelse om de politiska beslut som 
har tagits. Man kan gå tillbaka och se vad det var man beslutade och kolla upp om det hela har 
genomförts i enlighet med hur man tänkte det. Man har hela tiden utvecklat de här 
beskrivningarna och de lyfts fram som ett bra verktyg.100

Götalandsbanan och förtroendekapitalet hos de privata aktörerna – 
planeringsprocesser med helt olika tidshorisonter 

 

En viktig nyckelfråga i arbetet med förverkligandet av Stadsbyggnadsvisionen är diskussionerna 
om en eventuell järnvägsstation i Jönköping för höghastighetståg längs med den planerade 
Götalandsbanan/Europabanan (en bana mellan Stockholm och Göteborg respektive Stockholm-
Skåne-Köpenhamn via Jönköping) och olika alternativa lokaliseringar av denna station. För 
kommunen är detta en väldigt betydelsefull pjäs i den framtida utvecklingen av staden och dess 
omland.101

                                                           
97 Lokal tjänsteman 2 Jönköpings kommun 

 Om det blir en station eller inte, och var den skulle kunna komma att hamna ger 
väldigt olika utvecklingsscenarier. För aktörerna i Jönköping är idén om Götalandsbanan, med 
dragning via Borås, Jönköping, Linköping och Norrköping, gammal. Redan på 1980-talet fanns 

98 Lokal tjänsteman 1 Jönköpings kommun 
99 Lokal tjänsteman 2 Jönköpings kommun 
100 Lokal tjänsteman 2 Jönköpings kommun 
101 Jönköpings kommun 2009 
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dessa diskussioner och 1986 bildades ”Projekt Götalandsbanan” som ett samarbetsprojekt mellan 
berörda kommuner och länsstyrelser.102

Figur 17. Ur Jönköpings stadsbyggnadsvision. Förslaget redovisar ett nytt stationsläge söder om 
Munksjön. (Källa: Jönköpings kommun). 

 

Under lång tid hade aktörerna ingen samarbetspart i staten eftersom Götalandsbanan inte fanns 
på den statliga agendan.103 Men när man började arbetet med Stadsbyggnadsvision 2.0 så blev 
stationsfrågan riktigt akut, eftersom ett av de alternativa stationslägen som diskuterades låg inom 
det stora omvandlingsområdet söder om Munksjön och kommunen kände att de behövde veta 
hur de skulle ställa sig till denna omvandling (se figur 17). En potentiell station för 
Götalandsbanan inom området har en stor inverkan på vilken typ av utveckling man planerar för. 
Kommunen har tidvis varit frustrerad över att de inte kan få besked om och var ett eventuellt 
stationsläge kan bli beläget. Mycket fokus har legat just på området söder om Munksjön och 
fastighetsägarna där är oerhört ivriga att få komma igång och exploatera sina fastigheter. På 
kommunen känner man att man har arbetat upp ett förtroendekapital gentemot de privata 
aktörerna och man är rädd för att tappa detta om ovissheten kring stationsläget fortsätter. 
Dessutom är det så att det är väldigt mycket privatägd mark inom detta område och från 
kommunens sida är man rädd att om beslut om en eventuell station uteblir så kan utvecklingen i 
detta område komma att fortsätta i enlighet med gällande planer, vilket är en helt annan typ av 
inriktning än ett område med en station för Götalandsbanan. Som en lokal tjänsteman uttrycker 
det: ”man kan inte lägga en död hand på området”.104

                                                           
102 Jönköpings kommun et al 2007 

 Det handlar om enorma kostnader om man 

103 Lokal tjänsteman 3 Jönköpings kommun 
104 Lokal tjänsteman 3 Jönköpings kommun 
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skulle välja att gå in och upphäva dessa planer för att säkerställa att inte utvecklingen gick i en 
oönskad riktning.  

Man har från kommunens sida tidvis upplevt att Banverket inte riktigt har haft förståelse för 
kommunens situation. Samtidigt uttrycker såväl en regional tjänsteman på Banverket som en lokal 
tjänsteman på Jönköpings kommun att man i Jönköping med tiden har fått förståelse för de 
nationella målen och för vilka nyttor man kan få ut av en höghastighetsjärnväg, och att man på 
Banverket har fått ökad förståelse för betydelsen av en station i ett centralt läge för 
stadsutvecklingen i Jönköping.105

Inom Den Goda Staden anordnades i november 2009 ett seminarium om Stadsbyggnadsvisionen 
och stationsläge med deltagare från Jönköpings kommun och verken. Vid detta seminarium kom 
man fram till att det är bra att det finns olika mål på nationell, regional och lokal nivå och att man 
måste vara ganska tydlig med vad de olika målen står för. Alla mål är relevanta och viktiga, men 
det är fel att tro att till exempel Götalandsbanan kan lösa alla målen.

  

106 På nationell nivå måste 
det finnas någon aktör som tar ansvar för och ser till helheten med järnvägssystemet och har 
fokus på järnvägens nationella roll.107 Om man tittar på järnvägsinfrastrukturen från ett nationellt 
perspektiv så kanske inte en station centralt i Jönköping är det mest ändamålsenliga. Samtidigt 
som man från ett lokalt perspektiv hävdar att stationen är oerhört viktig för den framtida 
stadsutvecklingen och därmed för den ekonomiska tillväxten i kommunen och regionen.108

Jönköpings kommun har känt att det är viktigt att man tar politiska nyckelbeslut och avsätter 
pengar i budgeten för att visa allvar, till exempel så har kommunfullmäktige beslutat att 
Simsholmens reningsverk skall överdäckas för att bostäder skall kunna byggas på/intill 
reningsverket. 

 

Under våren 2008 började saker och ting rör på sig och frågan om en förstudie för sträckningen 
Borås-Linköping aktualiserades. Ett samarbetsavtal slöts mellan Banverket och berörda regioner 
om att man gemensamt skulle genomföra och bekosta en förstudie. Dessutom skulle 
kommunerna få göra fördjupade delstudier för vissa stadspassager, bland annat Jönköpings 
kommun. I början var samarbetet lite avvaktande och det var oklart vem som skulle hålla i bollen. 
Men sedan kom det hela igång under ledning av Banverkets projektledare. Kommunen känner att 
det har varit ett väldigt bra och givande samarbete mellan dem och Banverket under arbetet med 
förstudie och stadspassagen. Arbetet genomfördes under ganska begränsad tid så tempot var 
högt med möten varje månad. Aktörerna som deltog upplevde att man genom samarbetet fick 
ökad förståelse för varandras roller och drivkrafter. En lokal kommunal tjänsteman lyfter fram att 
detta samarbete har visat på hur oerhört betydelsefull samverkan mellan olika nivåer är. Genom 
allas deltagande blir projekten mer allsidigt belysta. Dock måste det finnas resurser avsatta, en 
legitimitet för alla att delta samt så måste alla aktörer ha ett ödmjukt och öppet sinne.109

I slutet av 2009 kom en statlig offentlig utredning – ”Höghastighetsbanor – ett samhällsbygge för 
stärkt utveckling och konkurrenskraft” – som föreslog utbyggnad av höghastighetsbanor på 

 

                                                           
105 Regional tjänsteman 4 Banverket, Lokal tjänsteman 3 Jönköpings kommun 
106 Regional tjänsteman 4 Banverket 
107 Regional tjänsteman 4 Banverket 
108 Lokal tjänsteman 3 Jönköpings kommun 
109 Lokal tjänsteman 3 Jönköpings kommun 
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sträckorna Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö.110 I sammanställningen över 
remissyttranden till utredningen lyfts fram att en stor majoritet av de instanser som lämnat 
yttrande var positiva till en satsning på infrastruktur för höghastighetståg. Dock ansåg flertalet av 
dessa att en sådan satsning inte bör ske på bekostnad av andra viktiga investeringar i väg- och 
järnvägsnätet. Många ansåg att det krävs fler utredningar innan slutligt beslut fattas.111

Slutrapporten för förstudien kom i mars 2010. Beslutet är att delen Linköping-Borås skall drivas 
vidare i form av en järnvägsutredning och att de avgränsningar som redovisas i kartmaterialet i 
förstudien skall ligga till grund för fortsatt planering.

 

112 Samtidigt fastställde regeringen ”Nationell 
plan för Sveriges transportsystem 2010-2021”.113 I denna finns inga pengar avsatta till 
höghastighetsbanor, varken till Götalandsbanan eller till Europabanan. Regeringen anser bland 
annat att frågan om formerna för medfinansiering måste belysas.114

  

 Detta innebär fortsatt 
ovisshet för vilken riktning man skall ha på stadsutvecklingen i Jönköping. 

                                                           
110 Näringsdepartementet 2009b 
111 Näringsdepartementet 2009c 
112 Banverket 2010 
113 Näringsdepartementet 2010b 
114 Jönköping 2010 
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Fyrfältaren – framgångsfaktorer och hinder 
I figur 18 samlas framgångsfaktorer och hinder upp i arbetet med Stadsbyggnadsvision 2.0 i 
Jönköping. 

 

Figur 18. Exemplet Stadsbyggnadsvisionen 2.0 – framgångsfaktorer och hinder. 
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Bilaga 2: Delprojekten i etapp 2 av Den Goda Staden 
Beskrivningarna är hämtade från Den Goda Staden Lägesrapport mars/april 2008 samt 
Lägesrapport december 2008. De delprojekt som utgjort fokus för denna utvärdering anges med 
markeringen ”fallstudie”. 

JÖNKÖPING 
Delprojekt: Hållbart resande 

Tema: Övergripande utvecklingsfrågor, Hållbart resande 

Syfte: Att förändra trafikanternas beteende och attityder. I projektet ingår att delta i det regionala 
arbetet med att förändra trafikanternas resvanor, samt att delta och arbeta inom ordinarie 
verksamhet gällande hållbara kommunikationer 

Beskrivning: Arbetet har tidigare bedrivits inom projektet Smart trafikant, i samarbete med bl.a. 
Vägverket, Jönköpings Länstrafik m fl Smart trafikant är avslutat som projekt och arbetet har 
vidareutvecklats som en ordinarie del av Stadsbyggnadskontoret verksamhet. 

Delprojekt: Stadsbyggnadsvision 2.0 (FALLSTUDIE) 

Tema: Övergripande stadsutveckling 

Syfte: Att fortsätt arbetet med genomförandet av en vision kring stadsutveckling av Jönköping 

Beskrivning: Projektet innebär samverkan mellan kommunen, Vägverket och Banverket då alla 
gemensamt äger flera nyckelfrågor. Även andra parter är aktuella för samverkan som länstrafiken, 
regionförbundet, länsstyrelsen, fastighetsägare m fl. 

Delprojekt: Götalandsbanans stationsläge (FALLSTUDIE) 

Tema: Övergripande stadsutveckling, Hållbart resande 

Syfte: Följa och aktivt delta i arbetet med stadspassage Jönköping inom ramen för pågående 
förstudie för Götalandsbanan mellan Borås-Linköping. 

Beskrivning: Analys av alternativa korridorer/stationslägen med avseende på bl a de 
nationella/regionala/lokala trafiksystemen samt förutsättningarna för stadsutveckling. 
Kommunen och Banverket äger gemensamt nyckelfrågorna. 
Delprojekt: Kommunikationsstrategi för Kärnan (FALLSTUDIE) 

Tema: Övergripande stadsutveckling, Hållbart resande 

Syfte: Följa och aktivt delta i arbetet med att ta fram en kommunikationsstrategi för en hållbar 
trafiklösning i Kärnan.  

Beskrivning: För att hitta en hållbar trafiklösning i omvandlingsområdet inom stadsbyggnadsvision 
2.0 ska en kommunikationsstrategi tas fram, som ligger till grund för förbättringar av 
transportsystemet i Kärnan. Kommunikationsstrategin ska belysa och föreslå åtgärder på hur den 
nationella, regionala, kommunala och lokala trafiken som samlas inom detta område ska hanteras 
så hållbart som möjligt. Detta arbete ska resultera i ett åtgärdsprogram för det fortsatta arbetet, 
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där troligen kommunen, Vägverket och Banverket gemensamt äger flera av åtgärderna. 

Delprojekt: E4:ans roll och kapacitet kopplat till stadens expansion 

Tema: Övergripande stadsutveckling, Hållbart resande 

Syfte: Följa och aktivt delta i arbetet med att utreda E4:ans kapacitet och roll kopplat till stadens 
expansion. 

Beskrivning: E4:ans roll och kapacitet kopplat till stadens expansion ska utredas. En förbättrad 
spårburen kollektivtrafik mellan Huskvarna och Jönköping kan troligen avlasta lokaltrafik från 
E4:an. Andra stadsutvecklingsfrågor kan också påverka. Kommunen och Vägverket äger 
gemensamt nyckelfrågorna. 

 
NORRKÖPING 
Delprojekt: Stadsutveckling Ljura/Hageby /Navestad/ 

Tema: Kollektivtrafik, Hållbart resande, Stadskärneutveckling 

Syfte: Att erbjuda innevånarna i Ljura, Hageby och Navestad en trygg, säker, ren och hållbar 
attraktiv stadslik boendemiljö i samklang med en väl fungerande utbyggd kollektivtrafik. 

Beskrivning: Stadsdelarna Ljura, Hageby och Navestad kommer att förses med ny bebyggelse och 
infrastruktur.  Inom ramen för projektet finns ett antal huvudfokus: Spårväg på egen bana byggs 
från centrum till Ljura, Hageby och Navestad i olika etapper, inkl ny kollektivtrafikbro med spårväg 
över Söderleden. Utmed spårvägen uppförs ny stadsliknande bebyggelse med varierande miljö 
och verksamheter i Ljura, Söderport och Hageby. Nya gång- och cykelstråk samt gröna strukturer 
utvecklas inom alla områden.  Söderleden byggs om vilket minskar trafiken och ökar säkerhet i 
området. Därmed kan även Hagebygatan utvecklas till lokalgata med en levande förtätad 
bebyggelse och handel. Ett nytt stort handelscentra kommer att byggas i Hageby centrum. 
Lidaleden byggs om med anledning av detta för att öka bl a trafiksäkerheten. 

Delprojekt: Norrköpingspaketet (FALLSTUDIE) 

Tema: Övergripande stadsutvecklingsfrågor 

Syfte: Öka Norrköpings konkurrenskraft som logistiknod i Norden. 

Beskrivning: Infrastruktursatsning. Översyn av väganslutningar (Norrleden) och spåranslutningar 
(Kardonbanan) till Norrköpings hamn (Breddad inseglingsränna och upprustning av Rv 51). 

Delprojekt: Hållbara transporter 

Tema: Hållbart resande 

Syfte: Att höja kunskapen om Hållbart Resande. Genom kunskapshöjningen påverka bland annat 
allmänhetens, kommunens och näringslivets attityder och beteenden för att främja en långsiktigt 
hållbar utveckling. Arbetet inkluderar att höja kunskapen kring och integrera Hållbart Resande i 
den ordinarie kommunala verksamheten.  



81 
 

Beskrivning: Nätverket för hållbara transporter är en folkbildningsinsats inom kommunens 
klimatinvesteringsprogram, KLIMP, ”Långsiktigt hållbart klimatarbete”. I nätverket ingår förutom 
kommunen, Vägverket, Östgötatrafiken, Svensk Biogas, EoN och Linköpings universitet. 

Delprojekt: Hållbar, attraktiv, jämlik kollektivtrafik 

Tema: Kollektivtrafik, Hållbart resande 

Syfte: Kollektivtrafiken ska utgöra en naturlig del av vardagen och den ska vara huvudalternativet 
vid förflyttning. 

Beskrivning: Kollektivtrafiken har i dag ett resande som inte ökar i en omfattning som vore 
önskvärt trots tilltagande trängsel i trafiken, ökade kostnader och ökad miljöbelastning. Projektet 
arbetar med mål att finna en konkret modell för ”hela resan” och därigenom nå en ökning av 
kollektivtrafikresandet. Modellen som arbetas fram är tänkt att kunna appliceras i medelstora 
svenska städer med Norrköping som utgångspunkt.  Kommunen, Vägverket, Banverket och 
Östgötatrafiken samverkar i projektet. 
Delprojekt: Planeringsförutsättningar för hållbar utveckling (FALLSTUDIE) 

Tema: Övergripande stadsutveckling 

Syfte: Att tillsammans med Linköpings kommun ta fram en översiktsplan som gäller för båda 
kommunerna. Översiktsplanens syfte är att visa de strukturer i bebyggelse och kommunikationer 
som understödjer en gemensam storstadsregion – 4:e storstadsregionen. 

Beskrivning: Den gemensamma översiktsplanen ska vara strategisk och till viss del ha karaktären 
av regionplan. I framtagandet av en gemensam översiktsplan är det avgörande att skapa en 
gemensam referensram för att bättre förstå den framtida utvecklingen och de krav på 
dimensionering av fysisk och funktionell infrastruktur, bostäder, samhällsservice etc som invånare 
och näringsliv kommer att ställa i regionen. Den fjärde storstadsregionen ska bygga på goda 
kommunikationer, hög tillgänglighet, integration och täthet. Projektet leds av de båda 
kommunerna. Det finns en arbetsgrupp med tjänstemän från de båda kommunerna, en 
tjänstemannastyrgrupp bestående av kommundirektörerna och stadsbyggnadsdirektörerna och 
en politisk styrgrupp bestående av presidierna i respektive kommunstyrelse samt presidiet från 
stadsplaneringsnämnden i Norrköping. Ledningsgruppen för Den Goda Staden i Norrköping är 
referensgrupp till projektet. (Kommentar: Den gemensamma översiktsplanen antogs i Linköpings 
kommun och i Norrköpings kommun i juni 2010 115

Delprojekt: Stadsutveckling Butängen/Resecentrum (FALLSTUDIE) 

) 

Tema: Kollektivtrafik, Hållbart resande, Stadskärneutveckling 

Syfte: Att utnyttja det attraktiva läget intill resecentrum för nya bostäder, kontor och kommersiell 
service och att till år 2030 i södra Butängen ha skapat en ny innerstadsdel med resecentrum och 
järnväg som hjärta och pulsåder. Området ska ha en tät urban stadsmiljö utformad på människans 
villkor. Den centrala stadsparken, en förlängning av Drottninggatan och Carl Johans park, kommer 
att sträcka sig som en grön lunga tvärs igenom hela området och bjuda in till aktivitet, rekreation, 

                                                           
115 Linköpings kommun & Norrköpings kommun (2010) 
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avkoppling och vila. 

Beskrivning: Området södra Butängen är en centralt belägen stadsdel med stor potential, som i 
förhållande till sitt geografiska läge i dagsläget har en låg ekonomisk aktivitet. Höghastighetståg 
mellan Stockholm och Göteborg planeras, där Norrköping är ett stopp längs sträckan. Det ska 
byggas ett nytt resecentrum i Norrköping. Avsikten är att det ska genomföras en internationell 
arkitekttävling tillsammans med Linköpings kommun där resecentrum med närområde kommer 
att ingå. Målsättningen med tävlingen är att skapa ett högklassigt och långsiktigt hållbart projekt 
som förenar arkitektur, stadsbyggande, trafiklösningar och andra funktionella och tekniska krav 
till en attraktiv helhet. 

 
UPPSALA 
Stadskärnan 
Delprojekt: Dragarbrunnsgatans utveckling av lågfart/gåfart (FALLSTUDIE) 

Tema: Stadskärneutveckling, Hållbart resande 

Syfte: Syftet lokalt är att omvandla en buss- och distributionsgata till en attraktiv affärsgata som 
ska ge liv och puls åt Uppsalas stadskärna och bidra till att stadens centrum utvidgas österut. 
Syftet centralt är att utveckla och följa upp ”shared space” som gatuutformningsmodell. 

Beskrivning: Genom bebyggelsekompletteringar och gatuutformning ska Dragarbrunnsgatan bli 
ett attraktivt affärsstråk där trafikslagen kan samexistera. Hela gatan, inklusive de platsbildningar 
som finns längs dess sträckning, ska bli ett attraktivt offentligt rum med moderna arkitektoniska 
uttryck där framförallt konst ska sätta avtryck i stadsrummet. 

Gatan ska upplevas som trevlig, trygg och säker att vistas på. Gatuutformningen i sig skall 
signalera till bilisterna att trafiken sker på de gåendes villkor.  

För att detta ska fungera behövs information till alla trafikslag gående, cyklister, bilister, 
varudistributörer samt samverkan (OPS) mellan företagare och näringsidkare samt kommunen i 
form av Kommunstyrelsen, Gatu- och trafiknämnden, Byggnadsnämnden, Kulturnämnden, 
Fastighetsnämnden samt Fritids- och naturnämnden. 

Delprojekt: Resecentrum (FALLSTUDIE) 

Tema: Kollektivtrafik, Stadskärneutveckling, Hållbart resande 

Syfte: Att skapa en välfungerande centralstation som via smidiga utformningslösningar länkas till 
stadens centrum. Speciellt fokus för etapp 2: Lokalt, att med fokus på cykeltrafiken skapa en 
välfungerande centralstation som via smidiga utformningslösningar och utvecklad management 
länkas till stadens centrum. Centralt, att bygga upp erfarenheter hur cykelresandet till 
resecentrum kan främjas. 

Beskrivning: Beskrivning: Uppsalas nya resecentrum ska vara en naturlig knutpunkt med möjlighet 
att byta transportsätt på ett smidigt sätt. Stationen skall vara tillgänglig för kollektivresenärer, 
gående och cyklister. Med 7 000 cykelparkeringsplatser måste det vara lätt att som cyklist hitta 
närbelägen parkering och enkelt att välja färdväg till olika målpunkter. De beteenden som 



83 
 

utvecklats där cyklisterna skapar oreda och osäkerhet måste brytas och skräpcyklar eller olagligt 
uppställda cyklar snabbt tas om hand. Tillsammans med fastighetsägare och handlare i city införs 
’cykelvärdar’ som ska uppmuntra goda beteenden och hålla ordning på cykelparkeringen. 

Delprojekt: Varuförsörjning 

Syfte: Lokalt Det övergripande syftet för projektet är att finna åtgärder som på kort och lång sikt 
kan effektivisera godstransporter i stadskärnan med hänsyn tagen till stadsmiljöns attraktivitet.  

Centralt Projektets resultat ska bidra till innovativa lösningar som är intressanta för näringsliv 
verksamt i tätorter och ge ökad kunskap om hur målkonflikter mellan tillgänglighet, attraktivitet 
och säkerhet kan hanteras. Projektets målsättning är också att finna ett sätt att mäta vad som är 
god tillgänglighet för godstransporter i tätort vilket bidrar till ett förbättrat planeringsunderlag för 
kommunen och Vägverket.  

Beskrivning: Under första delen av projektet (2006-2007) har en av Vägverket framtagen 
analysmodell testats och utvärderats på del av Dragarbrunnsgatan för att få en bild av 
tillgängligheten och förbättringsmöjligheter för varudistributionen. Ett andra steg (2007-2008) har 
övergripande belyst varuförsörjningen i Uppsala men med fokus på City och Boländerna. Det 
tredje steget är ett strategidokument som tar fram idéförslag för hur varudistributionen ska 
förbättras i täta stadskärnor med hänsyn också till övriga trafikslag och till gaturummets 
attraktivitet. 

Staden som helhet 
Delprojekt: Kollektivtrafiksystemets framtid 

Tema: Kollektivtrafik, Hållbart resande 

Syfte: Lokalt, att till 2014 utveckla ett nytt integrerat kollektivtrafiksystem i Uppsala stad och 
därmed vända trenden i kollektivtrafikresandet. Att förbereda för övergång till ett spårburet 
system på längre sikt. 

Beskrivning: Första steget är att vända trenden och vinna marknadsandelar till kollektivtrafiken. 
Då behövs ett nytt bussystem med bl a stomlinjer, nytt biljettsystem, reseplanerare, 
realtidssystem, resegaranti, särskilda busskörfält mm. Andra steget inriktas mot strukturstudier av 
spårburna kollektivtrafiksystem (spårvagn/spårtaxi) mot bakgrund av att staden växer mot ca 250 
000 invånare år 2030. Val av spårburna system och lämpliga genomförandestrategier ska ske 
under avtalsperioden i en öp-process för staden. 

Delprojekt: Stadsläkning kring trafikleder – workshop Rv55 Enköpingsvägen (FALLSTUDIE) 

Tema: Stadskärneutveckling, Övergripande stadsutveckling 

Syfte: Att i en workshop innovativt pröva alternativa utformningslösningar kan kombinera vägens 
genomfartsfunktion med dess lokala funktion i ett stadsläkningsperspektiv. 

Beskrivning: Delprojektet inriktas mot infart väg 55, Enköpingsvägen, som har en funktion som 
genomfartsled och som lokal trafikled med infartstrafik. Med ny E4 och Bärbyled höjs standarden 
till motorvägsstandard på det övriga vägnätet förbi och genom Uppsala. För Enköpingsvägen 
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handlar det om att hitta lösningar som kan kombinera en genomfartsfunktion med en framtida 
bebyggelseutveckling norr om leden. Studien beräknas ske i form av ett seminarium/workshop 
mellan kommunen och Vägverket hösten 2008. Mål: ta fram ett underlagsmaterial som kan 
arbetas in dels i översiktsplaneprocessen, dels identifiera förutsättningar för Vägverkets 
arbetsplaneprocess. 

Hållbart resande 
Delprojekt: Kollektivtrafiksystem – marknadsföring och information 

Tema: Hållbart resande, Kollektivtrafik 

Syfte: Målet i Uppsala är att andelen kollektivtrafikresor ska öka. Målet är 20% av det totala 
antalet resor år 2020.  

Beskrivning: De senaste fem åren har kollektivtrafikresandet minskat med 3 %-enheter.  

Med programmet Koll-07 har en stor omställning av kollektivtrafiksystemet inletts. En långsiktig 
satsning på information och marknadsföring av kollektivtrafiken i Uppsala har inletts. Den ska 
inkludera all kollektivtrafik (inte bara stadsbussarna) dels för att få en positivare attityd till 
kollektivresande, dels för att öka detta på sikt. I största möjliga mån ska alla kampanjer som 
genomförs (både inom och utom projektet) kopplas till ett övergripande koncept/en helhet och 
kunna följas upp. 
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Bilaga 3: Förteckning över alla delprojekt i Den Goda Staden etapp 1 
och 2 
Förteckningen bygger på information hämtade från Den Goda Staden Lägesrapport mars/april 
2008. 

UPPSALA 
Delprojekt Etapp 1 Etapp 2 
Dragarbrunnsgatans utveckling av lågfart/gåfart X X 
Resecentrum  X X 
Varuförsörjning X X 
Kollektivtrafiksystemets framtid X X 
Stadsläkning kring trafikleder X X 
Kollektivtrafiksystem – marknadsföring och information X X 
Bergsbrunna – kreativ metodutveckling för modernt stationssamhälle X  
Stadsomvandling av ett industriområde X  
Samåkning X  
 
NORRKÖPING 
Delprojekt Etapp 1 Etapp 2 
Stadsutveckling Ljura/Hageby /Navestad/ X X 
Norrköpingspaketet X X 
Hållbara transporter X X 
Hållbar, attraktiv, jämlik kollektivtrafik X X 
Planeringsförutsättningar för hållbar utveckling X X 
Stadsutveckling Butängen/Resecentrum X X 
Estetik och gestaltning X  
Stadsutveckling vid Strömmen X  
 
JÖNKÖPING 
Delprojekt Etapp 1 Etapp 2 
Smart Trafikant X X 
Stadsbyggnadsvision 2.0  X X 
Stadsbyggnadsvision 1.0 X  
Stadskärneförnyelse (inkl handelsstrategi) X  
Effektiv kollektivtrafik - Komfortpaket X  
Resecentrum X  
Västra Centrum – delen Lundströms plats X  
Götalandsbanans stationsläge  X 
Kommunikationsstrategi för Kärnan  X 
E4 roll och kapacitet kopplat till stadens expansion  X 
 



Den Goda Staden är ett nationellt projekt som pågår under 
perioden 2005-2010 där Trafikverket, Boverket och kommunerna 
Jönköping, Norrköping och Uppsala samt Sveriges Kommuner 
och Landsting deltar. Projektet syftar till att gemensamt utveckla 
kunskap om planering för stadsutveckling och stadens trafik. 
Av särskilt intresse är hur transportsystemets utformning och 
användning kan stödja en hållbar utveckling. 

Städer som erbjuder en attraktiv livsmiljö och bra kommunika-
tioner är en nyckel till ekonomisk utveckling. Tillsammans vill 
vi lösa utmaningen att planera för en stad där människor trivs 
samtidigt som gods- och persontransporterna sker på ett sätt 
som minskar miljöproblemen och ger invånarna goda möjligheter 
att förflytta sig snabbt och effektivt.

Läs mer på www.trafikverket.se/dengodastaden
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