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Sammanfattning
Grön BoStad Stockholm (i rapporten nedan används omväxlande namnen Grön BoStad
Stockholm, Grön BoStad och GBS) är ett stort och ambitiöst projekt inom området
Hållbar Samhällsbyggnad. Projektet – med en budget om 62,6 Mkr, varav 30 Mkr från
EU:s strukturfonder - har sitt fokus på utvecklingen i Stockholmsregionen och dess tre
huvudmål är att (i) öka tillväxten i små och medelstora företag (SMEs) i regionen, (ii)
minska klimatpåverkan och (iii) minska segregationen. Projektet pågår under tre år från
den 1 augusti 2016 till och med 31 juli 2019. GBS har anlitat företaget Ecoloop AB för att
stödja projektet med s.k. följeforskning under 2 ½ år från den 1 januari 2017 och med en
budget om knappt 1,3 Mkr. Ecoloop har tillsammans med GBS tolkat begreppet
följeforskning som en såväl stödjande som utvärderande funktion i projektet,
sammanfattat i liknelsen att Ecoloop agerar som en kritisk kompis till projektet.
Följeforskningen har bedrivit sin verksamhet med stöd av följande aktiviteter: (i) en start
bestående av inläsning och skriftlig rapportering av olika aktiviteter med liknande
inriktning som Grön BoStad Stockholm, (ii) frekvent deltagande i projektmöten inom
Grön BoStad Stockholm, (iii) deltagande i vissa speciella aktiviteter inom GBS såsom
studieresor, samverkansövningar och konferenser, (iv) genomförande av två
examensarbeten vid KTH för att (iva) fördjupa analysen av begreppet följeforskning och
(ivb) analysera samverkan inom projektet Grön Bostad Stockholm, samt (v) utarbetande
av denna halvtidsrapport som täcker de två första åren av GBS arbete – fram till den 31
juli 2018.
Enligt vår utvärdering har arbetet i projektet GBS präglats av framför allt följande: (i) Man
har varit trög i att komma igång med att förbruka erhållna medel och (ii) projektet har i
uppstarten genomgått en ganska typisk utvecklingsresa för större projekt med dels
svårigheter att se den gemensamma resan och dels svårigheter att skapa önskad
samverkan (samarbete), Samtidigt bör framhållas att projektet med sina tre huvudmål
ställt upp en mycket hög ambition, något som följeforskningen sökt problematisera: Hur
genomförbara är de tillsammans och är det möjligt att på ett rättvisande sätt utvärdera
Grön BoStad Stockholms bidrag till uppfyllande av de tre huvudmålen? Detta avhandlas
i ett mindre tilläggsuppdrag till följeforskningen – på temat indikatorer för utvärdering av
GBS måluppfyllnad och som för närvarande bearbetas.
Följande tre förslag till förändringar i projektarbetet i GBS lämnas i halvtidsrapporten: (i)
Problematisera utmaningarna i projektet och engagera alla projektparter i uppgiften att
gemensamt möta dem, (ii) öka tempot i upparbetningen av ekonomiska resurser och (iii)
genomför fler konkreta aktiviteter med målet att stärka samverkan och organisatoriskt
lärande i projektet.

2

Grön BoStad Stockholm halvtidsrapport från följeforskningen – 2018-10-31

Innehållsförteckning
Sammanfattning................................................................................................................................. 2
Innehållsförteckning .................................................................................................................. 3
Projektet Grön BoStad, vision, mål, delmål och förväntade resultat......................................... 5
Projektet Grön BoStad och dess aktörer ................................................................................... 5
Projektet Grön BoStads vision, mål och delmål ......................................................................... 5
Visionen och målet................................................................................................................. 5
Delmålen .............................................................................................................................. 6
Projektets förväntade resultat ............................................................................................... 7
Projektets genomförande ....................................................................................................... 7
Följeforskningsuppdraget och dess genomförande ............................................................... 9
Allmänt..................................................................................................................................... 9
Utvärderingsmetoden – Från On-going evaluation, till följeforskning och nu löpande
utvärdering .............................................................................................................................. 9
Utvärderingsfokus – följa projektet med fokus på samverkan, organisatoriskt lärande och
resultat .................................................................................................................................. 11
Samverkan mellan olika deltagande parter i projektet ...................................................................... 11
Det organisatoriska lärandet i projektet ................................................................................ 11
Resultat i förhållande till uppsatta mål. ................................................................................ 12
Genomförda aktiviteter inom följeforskningen ......................................................................... 12
Deltagande i olika möten med projektgruppen för Grön BoStad ........................................... 13
Genomförande av två examensarbeten på Masternivå (Björn) ........................................... 14
Övriga aktiviteter inom följeforskningen ............................................................................. 15
Indikatorer för utvärdering....................................................................................................... 15
Resultat ........................................................................................................................................... 18
Utvecklingen av huvudprojektet och dess genomförande ............................................................. 18
Samverkan .......................................................................................................................................... 18
Organisatoriskt lärande ........................................................................................................ 20
Resultat i förhållande till uppsatta mål ................................................................................. 21
Diskussion ........................................................................................................................................ 25
Hur tänkte man, hur gör man och hur gick det?...................................................................... 25
Hur tänkte man? ................................................................................................................ 25
Hur gör man? ..................................................................................................................... 26
Hur gick det? ....................................................................................................................................... 28
Organisatoriskt lärande ........................................................................................................... 28
Problematisering av följeforskningsuppdraget .......................................................................... 29
Konsten att fungera som en kritisk kompis ........................................................................................ 29
Begreppet att lysa med lampan.......................................................................................................... 30
Följeforskningens tidplan jämfört med huvudprojektets utveckling...................................... 30
Tillväxtverkets definition av det engelska begreppet On-going evaluation .......................... 31
Slutsatser och förslag ................................................................................................................. 32
Slutsatser ............................................................................................................................................ 32
Förslag ............................................................................................................................... 32
Referenser ....................................................................................................................................... 34

3

Grön BoStad Stockholm halvtidsrapport från följeforskningen – 2018-10-31

Bilagor ............................................................................................................................................. 35
Bilaga 1 – Grön BoStad – delrapport från inläsning och preliminär analys av projektet från en
följeforsknings-synvinkel ........................................................................................................ 35
Bilaga 2 – Examensarbete 1 - Förutsättningar för lärande genom följeforskning i projekt - En
studie om hur förutsättningar för lärande skapas genom löpande utvärdering i projektet Grön
BoStad Stockholm. ................................................................................................................ 37
Bilaga 3 – Examensarbete 2 - Samverkan i projektet Grön Bostad Stockholm........................ 38
Bilaga 4 - Sammanställning av resultat från workshop med projektet Grön BoStad på temat
samverkan ............................................................................................................................................. 39
Bilaga 5 - Urval av anteckningar från projektgruppsmöten och andra möten i projektgruppen där
följeforskningen deltagit ......................................................................................................... 41
Bilaga 6, statusrapporter ........................................................................................................................ 48

4

Grön BoStad Stockholm halvtidsrapport från följeforskningen – 2018-10-31

Projektet Grön BoStad Stockholm, vision, mål, delmål och
förväntade resultat
Projektet Grön BoStad Stockholm och dess aktörer
Grön BoStad Stockholm (GBS) är ett samverkansprojekt mellan KTH, som även är
projektägare och anslagsmottagare, IVL Svenska Miljöinstitutet, Sustainable innovation
(SUST) och Länsstyrelsen Stockholm (jfr Grön BoStad, 2016).
Projektet startade i augusti 2016 och förväntas pågå i en första etapp under tre år fram
till sommaren 2019, med en total budget på cirka 62,6 miljoner kronor som finansieras
genom ERUF (Europeiska Regionala Utvecklingsfonden) och de deltagande aktörerna i
projektet (GBS, 2016). Projektet är uppdelat i delprojekt, s.k. Work Packages
(WPs=arbetspaket). I tabell 1 nedan ges en kort karakterisering av de olika WP:s i
projektet.
Tabell 1. Beskrivning av projektet GBS arbetspaket (WPs).
WP nr

Benämning

Aktivitet

Ansvar

WP 1

Projektledning

Planera, styra och leda projektet

KTH

WP 2

Kommunikation

Extern kommunikation och resultatspridning

KTH

WP 3

Testbäddar

Skapa och synliggöra testbäddar för miljötekniska
företag som arbetar inom bostadssektorn

IVL Svenska
Miljöinstitutet

WP 4

Upphandling

Öka tryggheten och förenkla
upphandlingsprocessen för SME:er

Sustainable
innovation

WP 5

Arenan

Skapa en mötesplats för olika aktörer att diskutera
och sprida kunskap om bostadssektorn

Länsstyrelsen
Stockholm

WP 6

Kunskap

Överföra kunskap till SME:er, kritiskt analysera och
bidra med akademisk kompetens till projektet.

KTH

WP 7

Följeforskning

Utvärdering och lärande

Ecoloop AB

Den beskrivning som ges i Tabell 1 är den som GBS ger utåt. Genom den innebörd som
följeforskningen givits i projektet har den i praktiken fungerat som en integrerad del i
projektets genomförande.

Projektet Grön BoStad Stockholms vision, mål och delmål
Visionen och målet
Projektet Grön BoStad Stockholms vision är att:
” forma sektorsövergripande samverkan inom quadruple helix* med målen att skapa
tillväxt i små - och medelstora företag (SME) och att bidra aktivt till en regional
koldioxidsnål ekonomi samt minskad segregation. Genom att röja hinder för SME, lyfta
fram exempel, stärka processer och bygga kunskap kommer Grön BoStad påverka den
enorma kraftsamlingen inom bostadssektorn och därmed bidra till en långsiktig,
koldioxidsnål och hållbar stadsutveckling” (Klimatsynk, 2016).
*Quadruple helix är en benämning på samverkan mellan fyra huvudtyper av aktörer i samhället,
myndigheter, industri, akademi och allmänhet, den senare ofta representerad av s.k. frivilligorganisationer
(engelska NGO = Non-Governmental Organisation).
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Projektet har satt upp följande huvudmål: Grön BoStad ska:
”…stödja övergången till en CO2 - snål ekonomi genom att undanröja hinder för tillväxt av
små och medelstora företag (SME). Affärsmöjligheter kommer att skapas genom att
aktiviteter genomförs inom bostadssektorn i Storstockholm; inom följande områden:
nyproduktion, omvandling, renovering och tillfälliga bostäder. Projektet kommer att bidra till
fler demo - och testbäddar, skapa förutsättningar som gör det möjligt för företagen att delta
i innovationsinriktade upphandlingar. Kommunerna och andra beställare ska utveckla sin
upphandlarfunktion så att de kan ställa rätt krav för att få in ny koldioxidsnål teknik och nya
miljövänliga innovativa material i våra bostäder. Vidare ska projektet skapa en arena för
match-making med syfte att koppla samman beställare, konsulter och leverantörer samt
erbjuda rådgivning och sprida kunskap till SME - företag och kommuner inom hållbar
stadsutveckling. Genom att skapa förutsättningar för SME:er på en hemmamarknad
skapas även förutsättningar för dem att nå ut på en exportmarknad. Grön BoStad ska
skapa en plattform för att länka, kitta och överbrygga existerande projekt i
Stockholmsregionen” (Klimatsynk, 2016).

Delmålen
I Tabell 2 har projektets delmål för olika arbetspaket sammanställts.
Tabell 2: Projektet Grön BoStads delmål för olika arbetspaket (WPs).
WP nr

Benämning

Delmål

Ansvar

WP 1

Projektledning

Samla och kommunicera gemensamma erfarenheter
och kunskap

KTH

WP 2

Kommunikation

Etablera en digital kanal för regelbunden
informationsspridning

KTH
IVL

Testbäddar

Skapa fler demo - och testbäddar där företag får
möjlighet att testa och visa upp sin teknik för att skapa
större trovärdighet och synlighet gentemot kunder och
beställare.

Sustainable
Innovation

Upphandling

Att föra offentliga och privata beställare och SME företag närmare varandra i syfte att öka beställarens
trygghet i utveckling och upphandling, förenkla
innovativa SME - företags deltagande i offentliga och
privata upphandlingar och driva på innovations - och
utvecklingskraften i den Svenska bygg - och
renoveringsindustrin.

WP 5

Arenan

Skapa en process för dialog och kommunikation
mellan aktörer inklusive en årlig återkommande
konferens där aktörerna möts. Skapa modeller för
kunskapsöverföring mellan företag och kommuner
inom hållbar stadsutveckling.

Länsstyrelsen
Stockholms
län

WP 6

Kunskap

Identifiera potentiella utvecklingsfall/case tillsammans
med kommuner i Stockholms län och bostadsbolag.

KTH

WP 7

Följeforskning

Kontinuerligt och kritiskt granska och följa projektet och
uppfyllandet av dess mål.

Ecoloop

WP 3

WP 4
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Projektets förväntade resultat
I Tabell 3 finns en sammanställning gjord över de effektmål som ställts upp för Grön
BoStad. Effektmålen är resultat som skall ha uppnåtts efter 5 års projekttid.
Tabell 3. Förväntade kvantitativa effektmål (=resultat) för Grön BoStad efter 5 års
projekttid.
Effektmål
nr

Effektmål

Antal

1

Antal nya arbetstillfällen hos samarbetande SME - företag

50

2

Antal samarbetande SME-företag

75

3

Antal medverkande SME-företag

150

4

Antal företag som medverkat i någon testbädd

20

5

Antal SME-företag som deltagit i någon upphandling

15

6

Antal kommunala bolag som deltagit i upphandlingar

10

7

Antal kvinnor och/eller kvinnligt ledda SME - företag som engagerats

10

8

Antal engagerade SME som leds av personer med utländsk bakgrund

10

5

Antal grupper ur civilsamhället som involverats i delprojekt

5

Vid sidan av effektmålen har Grön BoStad ställt upp kortsiktiga resultatmål för de olika
arbetspaketen i projektet. Dessa kortsiktiga mål har sammanställts i Tabell 4.
Tabell 4. Resultatmål efter 5 års projekttid i Grön BoStad.
WP nr

Resultatmål

1

Projektet har genomfört minst 2 fallstudier med dokumenterad metod som uppvisar CO 2
- minskning och minskad segregation

2

Det finns minst en etablerad kommunikationskanal till SME och bostadssektorn

3

Projektet har startat 1-2 testbäddar med koldioxidsnål teknik

4

Fler SME - företag har kommit in i offentlig och privat upphandling

5

En årlig konferens/mässa finns etablerad som kan bidra till en hållbar bostadsutveckling i
Stockholmsregionen

6

Minst 20 SME har analyserats och minst 15 olika SME - workshops har genomförts

Projektets genomförande
I Grön BoStad är KTH projektägare och anslagsmottagare. Delprojektansvariga (inom
WPs) är samverkansparter. Övriga parter är medfinansiärer, t ex deltagande SMEs. Två
typer av deltagande SMEs kan urskiljas: Samarbetande organisationer är SMEs som
deltar med egen tid och följs på organisationsnummer-nivå. Deltagande företag är SMEs
som deltar vid enstaka tillfällen och registreras på organisationsnummer-nivå.
Följande anges i beskrivningen av Grön BoStads genomförande.
”Grön BoStad bygger på en medfinansieringsmodell som växlar upp redan pågående och
finansierade projekt inom samhällsbyggnadssektorn på framförallt KTH, IVL och SUST
med ERUF - medel. På så sätt kan de pågående projekten nå längre och sättas i ett större
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sammanhang än med ordinarie finansiering. Nyttan av de pågående projekten är att
kunskap, nätverk, projektformer redan är formade. De ERUF - medel som beviljas kommer
också att ha kortare startsträcka och nå längre med denna modell genom att de aktiviteter
som finansieras tar sitt avstamp i redan pågående processer. Medfinansieringsmodellen
kräver stora, stabila och erfarna aktörer som dels har en stor portfölj av redan finansierade
projekt att välja ifrån och dels har en stabil utveckling för att kunna förvalta resultaten efter
projektets slut. KTH, IVL, SUST och Länsstyrelsen fyller alla dessa kriterier” (Klimatsynk,
2016).

Projektet genomförs som ovan nämnts i 7 olika arbetspaket (WPs) med en hög grad av
egen styrning. Hela projektet hålls samman med frekventa projektmöten och genom
regelbunden rapportering i form av lägesrapporter. Noterbart är att följeforskningen i
praktiken genomförs som ett litet eget WP i det stora projektet Grön BoStad. Vid sidan
av arbetet i WPs och vid projektmöten ordnas speciella samverkansaktiviteter såsom
samverkansmöten (tillsammans med andra närliggande projekt och initiativ), studieresor
och speciella punktinsatser (t ex deltagande vid Almedalsveckan och Järvaveckan.
Projektet Grön BoStad har planerats för 5 år, men i ett första steg har finansiering sökts
och erhållits för 3 år. Vid tidpunkten för denna halvtidsrapport pågår ansökansprocessen
för att säkerställa finansiering för de två sista åren av Grön BoStad.
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Följeforskningsuppdraget och dess genomförande
Allmänt
Denna halvtidsrapport från projektet Grön BoStads följeforskning täcker följeforskningen
under tiden från den 1 januari 2017 till och med den 30 juni 2018. Huvudprojektet Grön
BoStad startade den 1 augusti 2016. Följeforskningen upphandlades för uppdraget
under december månad 2016 och påbörjade arbetet i januari 2017. Detta innebar att
följeforskningen startade ca ett halvt år efter starten av Grön BoStad.

Utvärderingsmetoden – Från On-going evaluation, till följeforskning
och nu löpande utvärdering
Ecoloops anbud för följeforskningsuppdraget och dess inriktning utformades med stöd
av (i) upphandlingsunderlaget från Grön BoStad, (ii) Tillväxtverkets anvisningar för
följeforskning, samt (iii) genomläsning av litteratur som diskuterar begreppet
följeforskning och dess innebörd. Slutligen formulerades följande beskrivning av hur
Ecoloop betraktade begreppet:
”Följeforskning som begrepp är en översättning av det engelska begreppet on-going
evaluation. Följeforskning har under de senaste åren väckt ökat intresse som ett sätt att
kontinuerligt följa upp (större) projekt och stödja projektledningen i strävan att uppnå ett
gott projektresultat. En genomgång av begreppet följeforskning och en beskrivning av
följeforskarrollen har publicerats av Ahnberg et al, 2010) som ansluter sig till att
följeforskning bör ses som en breddning av tidigare utvärderingsmodeller där ambitionen
bör vara att både (i) vara till praktisk nytta i det pågående projektet och (ii) bidra till en
långsiktig teoriutveckling. Tre nyckelord som nämns av Ahnberg et al som användbara i
diskussionen om följeforskningens roll i ett utvecklingsprojekt är att stödja, bidra till
prioriteringar och att ifrågasätta.
Fördelningen i ansträngning mellan uppföljnings- och utvärderingsinsatser (dokumentera,
sammanställa, analysera, rapportera, kommunicera) å ena sidan och direkta
forskningsinsatser i en följeforskning är svår att avgöra i en anbudsgivning. Ecoloop har
tolkat anbudsunderlaget och beskrivningar av följeforskningens roll i olika sammanhang så
att uppföljnings- och utvärderingsrollen är den primärt eftersökta, men att
forskningselement gärna bör ingå. En viktig komponent i många Ecoloop-projekt har varit
att bistå med erfarenhetsuppbyggnad och spridning under och efter projektgenomförandet.
I anbudsunderlaget har vi inte funnit något direkt krav kopplat till forskningsinsatser, men
känt oss fria och manade att föreslå ett par sådana insatser som enligt vår mening såväl
bidrar till ett lyckat projekt Grön Bostad som till en bra utvärdering och ett lärande kring hur
önskvärda förändringsprocesser kan realiseras (Ecoloop, 2016).”

En viktig utgångspunkt för Ecoloops anbud var att ta fasta på att följeforskning bör ses
som en bredare form av utvärdering än det engelska begreppet on-going evaluation.
Detta ledde till att Ecoloop skapade begreppet ”Kritisk kompis” som metafor för sin
föreslagna insats. Tanken var att följeforskningen skulle följa projektet på nära håll, lysa
med lampan på kritiska frågor för projektet och dessemellan avlägsna sig från projektet
och inta en mer kritisk (utvärderande) roll.
År 2007 publicerade EU riktlinjer från kommissionen kring hur utvärdering inom EUs
strukturfonder 2007 - 2013 ska utföras (Jansson, 2013). De här riktlinjerna betonade
vikten av att beslutsfattare bör begära en mer flexibel utvärdering. Enligt Jansson (2013)
9
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skulle on - going evaluation vara en process vilken innefattar flera utvärderingsaspekter,
som syftar till att kontinuerligt följa utförandet av program/projekt. Vidare ska
utvärderingen även ta hänsyn till “omvärldsförändringar för att bättre förstå uppnådda
resultat och möjligheter till långsiktiga effekter” (Jansson, 2013, s. 7). Med stöd av dessa
riktlinjer skulle medlemsstaterna sedan utforma sina egna krav på utvärdering.
I Sverige ledde riktlinjerna till att ESF-rådet (en statlig myndighet som förvaltar EUs
socialfonder i Sverige och stöder arbetsmarknads-, social-, utbildnings-, närings- och
integrationspolitik) och Tillväxtverket tillsammans utarbetade en ny form av utvärdering,
som parallellt med att kontinuerligt granska, även skulle stödja genomförandet av projekt
och program. En viktig aspekt som måste ingå är något som EU-kommissionen kallade
för kapacitetsbyggande (av eng. capacity building), en gemensam kunskap som ska
genereras av dessa projekt/program. ESF-rådet och Tillväxtverket hade olika åsikter om
var tonvikten skulle läggas. ESF-rådet underströk vikten av lärande, och gav det
benämningen lärande utvärdering (Jansson, 2013), medan Tillväxtverket och ERUF
(Europeiska Regionala Utvecklingsfonden) ville framhålla vikten av generell kunskap
och public debate, något som lägger tonvikten på högre krav på forskning. Detta ledde
till att “on-going evaluation” översattes till följeforskning.
Enligt Ellström (2009) definieras följeforskning på följande sätt:
1. ”Följeforskning är en utvärdering som utförs löpande under ett projekts genomförande.
Ändamålet med följeforskningen är att dokumentera projektets process och bidra med
förbättringsförslag om de insatser som bedrivs i projektet. Följeforskning kan tolkas till
att ha huvudsakligen en formativ funktion.
2. I ett samspel mellan följeforskare och berörda utformas och genomförs följe forskningsuppdraget, med en tydlig fördelning av arbetsuppgifter mellan följeforskare
och ansvariga för projektet.
3. Följeforskningen ska utföras som en cyklisk process som innefattar datainsamling och
analys samt gemensamma diskussionsseminarier där tolkning och validering av
resultat och feedback ligger i fokus.
4. Slutligen ska följeforskningen bidra till lärande individuellt men även för projektet som
helhet, utveckla kunskap om projektet angående dess resultat, effekter och aktiviteter
ur ett vetenskapligt hållbart synsätt samt bidra med underlag om projektet som kan
användas i den offentliga debatten, lärande och opinionsbildning.”

Sett i ljuset av definitionen ovan är följeforskning - trots namnet - inte traditionell
forskning utan en utvärderingstyp som skiljer sig från traditionell utvärdering. Vid
traditionell forskning och utvärdering har utvärderaren/forskaren en viss distans mot det
som ska undersökas eller utvärderas vilket skiljer sig från följeforskning där en av
huvuduppgifterna är att fortlöpande återkoppla till projektets ansvariga (jfr Brulin &
Jansson, 2009).
Trots den relativt sett korta användningstiden för begreppet följeforskning valde
Tillväxtverket år 2016 att ändra begreppet följeforskning till löpande utvärdering i analogi
med det engelska begreppet On-going Evaluation (Tillväxtverket, 2017). Då den löpande
utvärderingen i projekt Grön BoStad Stockholm upphandlades under den tidsperiod som
Tillväxtverket använt sig av begreppet följeforskning och därmed benämns som
följeforskning i projektet, använder vi detta begrepp i denna rapport.
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Utvärderingsfokus – följa projektet med fokus på samverkan,
organisatoriskt lärande och resultat
Följeforskningens fokus under de första 1,5 åren har varit att på nära håll söka följa
projektet med en koncentration på




samverkan mellan olika deltagande parter i projektet,
det organisatoriska lärandet i projektet, samt
resultat i förhållande till uppsatta mål.

Nedan presenteras följeforskningens ambitioner som de kommit till uttryck i det praktiska
arbetet under de första 1,5 årens följeforskning.
Samverkan mellan olika deltagande parter i projektet
Begreppet samverkan kan förstås i olika kontext. (Tillväxtverket, Strategier för
samverkan, Rapport 0190/2015). Här nämns en del som gäller samverkan mellan
samhällsnivåer, en annan del som gäller samverkan mellan sektorsområden.
Huvudprojektet bedrivs på regional nivå i Stockholms län men har inslag av nationell
nivå genom länsstyrelsen (WP5), IVL (WP3) och KTH (WP6) som arbetar såväl
nationellt som regionalt. SUST (WP4) har också en bred verksamhet vad avser
samhällsnivåer.
En annan del gäller samverkan mellan sektorsområden. Själva projektets upplägg
medför en avgränsning till sektorsområdet Bostad. Men bland parterna finns skillnader
som ligger ifrån vilken perspektiv man tar sig an bostadsfrågan. Länsstyrelsen har ett
myndighetsperspektiv, IVL ett tillämpningsperspektiv, KTH ett forskningsperspektiv och
SUST ett utbildningsperspektiv.
Inom staten, till exempel i regleringsbrev, skiljer man något mellan samråd – samverkan
- samarbete, där samarbete är den mest utvecklade formen. Samråd kan sägas vara att
kontrollera och notera de övrigas uppfattning i frågan. Samverkan innebär att ha
gemensamma möten, gemensamma underlag men den som har uppdraget ansvarar
ensam för innehåll och resultat. Samarbete innebär att parterna utarbetar en gemensam
produkt och ansvarar gemensamt. Samverkan är ett nyckelord för Grön BoStad och
mycket av projektets potentiella resultat bygger på hypotesen att samverkan bidrar till att
projektets vision och tre huvudmål uppnås. En nyckelfråga för följeforskningen har därför
varit att följa Grön BoStads sätt att skapa och förbättra samverkan inom och utom
projektet. En viktig del i detta arbete från följeforskningens sida har varit att föreslå ett
examensarbete kring samverkan i stora projekt och studera och ta lärdom om den
samhällsvetenskapliga teoribildningen inom området som skett under senare år.
Det organisatoriska lärandet i projektet
Det organisatoriska lärandet hänger nära samman med samverkan. Typiskt för stora
projekt är att förväntningar på projektet och dess resultat, förväntningar på hur resultaten
ska nås och förväntningar på projektledning och deltagande aktörer skiljer sig åt i
betydande grad. Detta hänger mycket samman med olika kulturer inom olika delar av
samhället och dess institutioner. Vid samverkan inom stora projekt och inom triple helix
eller som i Grön BoStad quadruple helix kan det ta lång tid innan en konstruktiv samsyn

11

Grön BoStad Stockholm halvtidsrapport från följeforskningen – 2018-10-31

uppstår kring hur man gemensamt ska ta sig framåt. Detta ställer stora krav på
projektledningen att genomföra olika typer av aktiviteter för att stimulera och
åstadkomma ett organisatoriskt lärande i projektet och hos dess aktörer.
Följeforskningen har här en viktig roll att identifiera och föreslå aktiviteter som stöder ett
organisatoriskt lärande i projektet.
Resultat i förhållande till uppsatta mål.
Utvärdering av projektets resultat (på längre sikt effekter) är kanske det mest
närliggande syftet för en finansiär att kontrollera att beviljade medel används på ett
avsett sätt i förhållande till projektets planering och ansökan. Detta är den centrala
utvärderande insatsen. En viktig utmaning vid utvärdering av stora och komplexa projekt
är att ett projekt kan ha påverkan på många andra plan än de som man från början
avsett. Hur kan en utvärdering göra ett projekt god rättvisa? En viktig delutmaning här är
att stora projekt har en viktig tendens i att i praktiken komma att avvika från den
ursprungliga planen, framför allt avseende tiden. Här behöver utvärderingens insatser
ha förmågan att anpassa sig till projektet och följa dess dynamik.

Genomförda aktiviteter inom följeforskningen
En första central del av följeforskningen under den första halvan av projektet Grön
BoStad har varit att delta i olika möten som påkallats av projektledningen. Det har varit
framför allt frekventa projektgruppsmöten, men även samverkansmöten med andra
aktörer som arbetar med liknande frågeställningar som Grön BoStad. Här har
information och kunskap om projektet och andra närliggande initiativ inhämtats.
En andra viktig aktivitet inom följeforskningen under uppstarten har varit inläsning och
inlärning av Grön BoStad och andra liknande aktiviteter i Stockholmsregionen. Detta
arbete har dokumenterats i en s.k. inläsningsrapport (Grön BoStad – delrapport från
inläsning och preliminär analys av projektet från en följeforskningssynvinkel). En
sammanfattning av denna rapport finns i Bilaga 1.
En tredje central del av följeforskningen har varit genomförandet av två 30 poängs
examensarbeten med studenter från KTHs utbildningsprogram Civilingenjör och lärare.
Dessa två examensarbeten genomfördes under våren 2018.
Andra aktiviteter som bidragit till följeforskningen är dels informella möten med
projektledning, samt med representanter för olika WP:er i projektet. Följeforskningen har
även deltagit i studieresor som genomförts i Grön BoStads regi, samt deltagit i särskilda
möten där Grön BoStad varit representerat, t ex Järvaveckan i Stockholm i juni 2018. De
personer som representerat följeforskningen i uppdraget är Fredrik Meurman och Björn
Frostell från Ecoloop samt Åsa Norman från Tyréns.
Följeforskningen har även haft ett stort antal interna projektmöten mellan framför allt
Fredrik Meurman och Björn Frostell, sammanlagt 27sådana möten under perioden 1
januari 2017 till och med 30 juni 2018. Samtliga dessa möten har dokumenterats med
anteckningar som finns arkiverade. Ett mindre antal möten har hållits mellan Fredrik
Meurman, Björn Frostell och Åsa Norman.
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Deltagande i olika möten med projektgruppen för Grön BoStad Stockholm
I Tabell 5 har en sammanställning av följeforskningens deltagande i projektmöten,
samverkansmöten och workshops gjorts för de första 1,5 åren. Som framgår av Tabell 5
har följeforskningen deltagit i 19 projektgruppsmöten under de 1,5 första åren av
följeforskning. Detta är mer än 1 möte per månad i genomsnitt och en mycket intensiv
mötesagenda. För projektgruppsmötena har en form av protokoll (”Minnesanteckningar)
upprättats som finns arkiverade. För information om de viktigaste händelserna under
dessa möten ur följeforskningens synvinkel, se Bilaga 5. I Bilaga 6 finns ett utdrag från
Ecoloops företagsserver som visar de regelbundna statusrapporter över vad som utförts
inom följeforskningen. För andra möten där följeforskningen deltagit finns anteckningar
av enklare slag gjorda och arkiverade hos Ecoloop.
Tabell 5. Sammanställning av följeforskningens deltagande i projektmöten och andra typer av möten i
projektet Grön BoStad (GBS) under de första 1,5 åren 2017-01-01 till och med 2018-06-30.
Nr

Datum-tid

Aktivitet

Deltagare
FF

Dokumentation

1

2017-01-20

Projektgruppsmöte Grön BoStad

FM

Minnesanteckningar

2

2017-02-03

Projektgruppsmöte Grön BoStad

FM

Minnesanteckningar

3

2017-02-08

Introduktionsmöte FF på Ecoloop

FM, BF

4

2017-02-17

Projektgruppsmöte Grön BoStad

FM

Minnesanteckningar

5

2017-03-10

Projektgruppsmöte Grön BoStad

FM

Minnesanteckningar

6

2017-03-24

Projektgruppsmöte Grön BoStad

FM

Minnesanteckningar

7

2017-04-19

Workshop hos Länsstyrelsen

FM

Anteckningar

8

2017-04-28

Projektgruppsmöte Grön BoStad

FM

Minnesanteckningar

9

2017-05-18

Projektgruppsmöte Grön BoStad

FM

Minnesanteckningar

10

2017-06-09

Projekt/Styrgruppsmöte GBS

FM

Minnesanteckningar

11

2017-06-16

Projektgruppsmöte Grön BoStad

FM

Minnesanteckningar

12

2017-08-25

Projektgruppsmöte Grön BoStad

FM

Minnesanteckningar

13

2017-09-15

Projektgruppsmöte Grön BoStad

FM

Minnesanteckningar

14

2017-11-09

Projektgruppsmöte Grön BoStad

FM

Minnesanteckningar

15

2017-12-08

Projektgruppsmöte Grön BoStad

FM

Minnesanteckningar

16

2018-01-12

Projektgruppsmöte Grön BoStad

FM

Minnesanteckningar

17

2018-01-31

Samverkansmöte

FM

Anteckningar

18

2018-02-14

Samverkanskonferens

FM

Anteckningar

19

2018-02-22

Projektgruppsmöte Grön BoStad

FM

Minnesanteckningar

20

2018-03-09

Projektgruppsmöte Grön BoStad

FM

Minnesanteckningar

21

2018-04-17

Samverkansmöte

FM

Anteckningar

22

2018-04-20

Projektgruppsmöte Grön BoStad

FM

Minnesanteckningar

23

2018-05-18

Projektgruppsmöte Grön BoStad

FM

Minnesanteckningar

24

2018-06-08

Projektgruppsmöte Grön BoStad

FM, BF, ÅN

Minnesanteckningar

Anteckningar

*FM=Fredrik Meurman, Ecoloop; **BF=Björn Frostell, Ecoloop; ***ÅN=Åsa Norman, Tyréns.
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Genomförande av två examensarbeten på Masternivå
De viktigaste skälen till att föreslå examensarbeten inom följeforskningen var att de (i)
gör det möjligt att borra djupare i aspekter av särskilt intresse, (ii) gör det möjligt för
studenter att komma i kontakt med den yttre verkligheten och dess möjligheter och
begränsningar, samt (iii) är ett kostnadseffektivt sätt att bearbeta en specifik
frågeställning.
Den yttre inriktningen av de två examensarbetena bestämdes i planeringen av
följeforskningsanbudet. De två huvudinriktningarna var



Ett examensarbete som studerar följeforskningen som begrepp och hur den
genomförs i Grön BoStad
(http://kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1211635&dswid=-4975).
Ett examensarbete som studerar samverkan som företeelse och hur den sker i Grön
BoStad (http://kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1211812%22&dswid=-8866).

Inriktningen preciserades senare i samråd mellan följeforskningen, de studenter som
genomförde examensarbetena, representanter för KTH och Stockholms universitet inom
programmet Civilingenjör och Lärande, samt projektledningen för Grön BoStad.
Sammanfattningar av de två examensarbetena finns som Bilaga 2 och Bilaga 3 till
denna rapport.
Rekryteringen av examensarbetare skedde via de ordinarie kanaler som KTH har och
med institutionen för Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik som inkörsport.
Första kontakten togs i april 2017 och senare under september och i början av oktober
presenterades förslagen vid flera föreläsningar på KTH. Ett par intresserade studenter
anmälde sig, men tackade senare nej. Det visade sig med tiden vara svårt att rekrytera
”vanliga” KTH-studenter till uppdragen, de som intervjuades hänvisade till att det var så
litet teknik i de planerade exjobben och att de behövde detta för att senare komma ifråga
för jobb. Så småningom erhölls intresse från tre studenter inom programmet
Civilingenjör och Lärare och i slutet av november var de rekryterade.
Syftet med examensarbete 1 formulerades till följande:
Syftet med denna studie är att analysera följeforskningen i projektet GBS vad avser
Tillväxtverkets riktlinjer (se Bilaga 3) om följeforskning. Vidare har studien som syfte att
synliggöra de förutsättningar för lärande som skapas med hjälp av följeforskning utifrån
valda lärandeteorier (jfr Farrah och Samba, 2018).

Forskningsfrågorna som behandlades i examensarbete 1 formulerades enligt följande:
1. Vilka av Tillväxtverkets riktlinjer kring följeforskning, kan urskiljas i projektet GBS?
2. Vilka förutsättningar för lärande kan identifieras genom följeforskningen i projektet GBS?
3. Hur uppfattar projektledningen, projektgruppen och styrgruppen i projektet
förutsättningarna för lärande genom följeforskning (jfr Farrah och Samba, 2018)?

Syftet med examensarbete 2 formulerades till följande:
Syftet med denna studie är att undersöka samverkan och lärandet mellan aktörer i
projektet Grön bostad. Ett vidare syfte är att undersöka samverkan och lärande i sociala
sammanhang mellan aktörerna vad avser att identifiera styrkor och svagheter och därmed
föra ett resonemang om eventuella förbättringar för utveckling av samverkan mellan
aktörerna (Raes, 2018).
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Forskningsfrågorna i examensarbete 2 var följande:
1. Hur sker samverkan och lärandet i sociala sammanhang mellan aktörerna i Grön
Bostad?
2. Vilka styrkor och svagheter gällande samverkan och lärandet i sociala sammanhang kan
identifieras i projektet Grön Bostad?
3. Hur kan samverkan och lärandet i sociala sammanhang i projektet Grön Bostad,
förbättras ytterligare (Raes, 2018)?

De båda examensarbetena genomfördes parallellt med varandra under våren 2018 med
start i januari och avslut i juni 2018. Examensarbete 1 utfördes av Zaynab Farrah och
Dayana Samba i samarbete, medan examensarbete 2 genomfördes av Sandy Raes.
Organisationen var följande: Björn Frostell och Fredrik Meurman fungerade som
praktiska handledare, Monika Olsson (KTH) och Lena Geijer (Stockholms universitet)
fungerade som akademiska handledare (formellt huvudhandledare resp. bihandledare)
och slutligen Anna-Karin Högfelt (KTH) fungerade som examinator. Genom det stora
antalet inblandade uppstod till en början en del missförstånd, framför allt för att
rollfördelningen mellan olika inblandade var otillräckligt diskuterad. Detta löste sig
emellertid på ett tillfredsställande sätt så småningom.
Övriga aktiviteter inom följeforskningen
Under perioden 2017-08-14 till 2017-08-18 har studenten Natalie Hase från KTH varit
placerad hos Ecoloop som praktikant. Hon har bidragit med flera värdefulla perspektiv
på följeforskningen och bland annat ritat en intressant bild som illustrerar
följeforskningen i Grön BoStad i relation till andra pågående projekt i
Stockholmsregionen med liknande inriktning.
Fredrik Meurman har under tiden 2-4 oktober 2017 deltagit i en studieresa som till
Tyskland som genomfördes i Grön BoStads regi. Viktiga lärdomar från den resan var att
projektgruppen inom Grön BoStad är ett härligt gäng som åker, stämningen är god och
gruppen konsolideras och börjar hitta ett gemensamt ”språk”. Den samlade
reseberättelsen (se hemsidan) ger ett inspirerande intryck och visar projektets stora
bredd.
Den 9 mars 2018 deltog Fredrik Meurman i en studieresa med Grön BoStad till tillfälliga
boenden i Stockholmsområdet. Den största behållningen av detta besök var hur olika
synen på tillfälliga bostäder är i Vallentuna och Järfälla.
Den 8 juni 2018 genomförde följeforskningen en särskild workshop som en delaktivitet i
ett projektmöte med Grön BoStad och med fokus på samverkan i stora projekt. En
redogörelse för resultaten från denna workshop finns i Bilaga 4.

Indikatorer för utvärdering
Följeforskningen inom Grön BoStad har på eget initiativ initierat en diskussion om
indikatorer för uppföljning av Grön BoStad. Fredrik Meurman har i projektgruppen
presenterat dessa tankar om indikatorer och hur man skulle kunna jämföra ett
”genomsnitt” för vad som skett i Stockholmsregionen med det som skett i de företag som
samverkar i Grön BoStad. Detta har uppskattats av projektledningen och resulterat i ett
mindre tilläggsuppdrag till Ecoloop som kommer att redovisas i en separat rapport. De
initiala tankarna kring sådana indikatorer visas i Figur 2 och Figur 3.
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Figur 1. Illustration av pågående samhällsbyggnadsprojekt i Stockholmsregionen våren 2017 enligt
studenten Natalie Hase.

Figur 2. SME-barometern, CO2-utsläpp per invånare enligt RUFS och socioekonomiskt index, tre
tillgängliga indikatorer i Stockholmsregionen att mäta Grön BoStads resultat mot.

16

Grön BoStad Stockholm halvtidsrapport från följeforskningen – 2018-10-31

Figur 3. Illustration av tänkt jämförelse mellan indikator och deltagande
företag i Grön Bostad Stockholm (GBS)
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Resultat
Utvecklingen av huvudprojektet och dess genomförande
Samverkan
Samverkan innebär att ha gemensamma möten, gemensamma underlag men den som
har uppdraget ansvarar ensam för innehåll och resultat. (se även tidigare beskrivning
under kapitlet Utvärderingsfokus).
Om man ansätter denna definition på samverkan i projektet Grön Bostad Stockholm
noteras följande. Projektet samverkar, genom sina olika parter, både mellan
samhällsnivåer och mellan sektorer. Detta sker genom partsvisa redovisningar i
statusrapporter, gemensamma diskussioner på möten där alla parter kommer till tals och
genom gemensamma underlag som budget, tidplan och effektlogik. Samverkan
framträder tydligast i presentationsbilder av projektet som kommuniceras utåt där
områden och parter omnämns.
Ett gott exempel på detta sätt att illustrera samverkan gäller den kommunicerade
effektlogiken för Grön BoStad som visas i Figur 4.

Figur 4. Bild utvisande projektet Grön BoStads planerade effektlogik (samspel och samverkan mellan olika
parter och WP:er i att nå olika uppsatta mål och så småningom resultat och effekter).
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Figuren 4 visar hur Grön BoStad Stockholm tänkt sig att olika ingående parter och
WP:er (till vänster i figuren) samverkar för att nå resultat på 5 års sikt (i mitten av
figuren). Detta i sin tur skall på längre sikt resultera i effekter där den smalaste (och
lättast mätbara) effekten är ekonomisk tillväxt hos SME:er i regionen (ekonomisk
hållbarhet). Utanför detta snävaste effektmål förväntas projektet dessutom bidra till
minskad segregation i regionen (ökad social hållbarhet). Slutligen – och som det
bredaste effektmålet skall Grön BoStad bidra till effektmålet koldioxidsnål ekonomi (ökad
ekologisk hållbarhet). Tillsammans förväntas därmed de tre effektmålen bidra till hållbar
stadsutveckling som ett övergripande effektmål.
Figuren 4 som tagits fram under uppstarten av Grön BoStad anser vi vara ett viktigt
projektresultat som visar hur olika parter, olika arbetspaket och ett stort antal konkreta
resultat ska leda till samhälleliga framsteg. En tydlig målbild för en komplex verklighet.
Figuren 5 som togs fram i samband med ansökan illustrerar hur olika aktiviteter och
samverkan i Grön BoStad är tänkta att leda fram till uppställda mål och så småningom
till förväntade effekter.

Figur 5. Bild av projektet Grön BoStad som illustrerar olika former av samverkan i projektet.
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I GBS förekommer även utbyte och gemensamma möten mellan parterna, personer
deltar i varandras aktiviteter, även sådana som anordnas ”utanför” huvudprojektet.
Exempel på detta är SUSTs (WP4) inbjudan till seminarium om Testbäddsportalen
(Figur 6).

Figur 6. Exempel på samverkan mellan WP4 i Grön BoStad och närliggande andra projekt och initiativ
inom samhällsbyggande.

Organisatoriskt lärande
Vad har projektet lärt, vad har hänt med det organisatoriska lärandet under projektets
gång, jämför följande:
”Grön BoStad bygger på en medfinansieringsmodell som växlar upp redan pågående och
finansierade projekt inom samhällsbyggnadssektorn på framförallt KTH, IVL och SUST
med ERUF - medel. På så sätt kan de pågående projekten nå längre och sättas i ett större
sammanhang än med ordinarie finansiering…”

Av examensarbetet Förutsättningar för lärande genom följeforskning i projekt framgår att
den främsta förutsättningen för lärande bygger på den sakkunskap och reflektion som
följeforskningen har bidragit med till projektledningen. Det utvecklingsinriktade lärandet
bygger på att personen i fråga, själv eller i grupp, har ett kritiskt analytiskt
förhållningssätt och när det är nödvändigt klarar att omforma livs- eller arbetsvillkor. Med
detta menas att “lärandet förutsätter ett överskridande av det givna (eller för givna taget)
handlingsutrymme som individen möter i sin verksamhet”.
Ett resultat är att de ingående projektdeltagarna lärt sig formella och informella strukturer
i övrigas respektive organisation. Man kan identifiera och kontakta nyckelpersoner.
Exempel på detta ges i de statusrapporter som avlämnas, exempelvis ett utdrag ur WP4
(SUST) som visar lärande om WP5 (LST) : WP5: Diskussioner kring klusterbildande och
Arena under Almedalen och Järvaveckan.
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Av examensarbetet Samverkan i projektet Grön Bostad Stockholm framgår att gruppen i
början av 2018 befann sig i den så kallade konfliktfasen, vilken kännetecknas av att här
börjar den ytliga gruppidentiteten få sprickor. Individerna känner behov av att uttrycka
sina egna uppfattningar. Subgrupper kan ha olika åsikter kring mål, normer och
gruppfunktioner, där några väljer att fly konflikten medan andra uttrycker den. Ett vanligt
sätt att hantera denna fas blir då att hitta en syndabock där en mindre grupp eller individ
får ta ansvar för något som egentligen är hela gruppens problem.
Gruppen har fram till halvårsskiftet 2018 mer gått över till den så kallade
närmandefasen. När alla konflikter fått rensas ut och nya normer byggts upp och
individuella behoven samspelar med gruppens behov, så har gruppens fas övergått till
(3) närmandefasen. Förutsättningarna är stora för fördjupad kommunikation mellan
medlemmarna och gruppens identitet har stärkts.
Ett resultat av detta är att gruppen genomfört gemensamma aktiviteter i Almedalen och
Järvaveckan vilket stärkt det organisatoriska lärandet.
Resultat i förhållande till uppsatta mål
Så kallade SME (små och medelstora företag med upp till 249 anställda enligt EU:s
definition) utgör en central målgrupp för projektet. De tre huvudmålen för Grön BoStad
”SME Tillväxt”, ”Minskad segregation” och ”Koldioxidsnål ekonomi” (Se Figur 4) är alla
kopplade till SME-företag.
Som beskrivits ovan, har Grön BoStad mål på tre olika nivåer: (i) 3 övergripande mål, (ii)
ett antal effektmål på 5 års sikt och (iii) ett antal resultatmål på 5 års sikt för respektive
WP. Skillnaden mellan effektmålen och resultatmålen på 5 års sikt är inte närmare
förklarad i beskrivningen av projektet. Normalt skulle man vilja se resultatmål som mål
där man kan verifiera i efterhand om målet uppnåtts eller ej och effektmål mer
övergripande resultat som inte nödvändigtvis är kvantifierbara. I Tabell 6 har vi gjort en
jämförelse mellan hur stor andel av resultatmålen som uppnåtts efter 2 år och i Tabell 7
jämförs de uppsatta effektmålen efter 5 år (jfr Tabell 3) med de resultat som uppnåtts
efter 2 år.
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Tabell 6. Uppsatta resultatmål för olika WPs efter 5 års projekttid i Grön BoStad jämförda med det som
uppnåtts efter 2 års projekttid.
WP
nr

Resultatmål

Resultat efter 2 år

1

Projektet har genomfört minst 2 fallstudier med
dokumenterad metod som uppvisar CO2 - minskning
och minskad segregation

Projektet har endast delvis nått
resultatet. Den ena fallstudien är
Södertörnsmodellen.

2

Det finns minst en etablerad kommunikationskanal till
SME och bostadssektorn

Ja, denna kommunikationskanal är
hemsidan med stöd av filmer och
koppling till databasen Envirobase.

3

Projektet har startat 1-2 testbäddar med
koldioxidsnål teknik

Ja, projektet har startat testbädden
Gröna Solberga.

4

Fler SME - företag har kommit in i offentlig och privat
upphandling

Projektet har endast delvis nått
resultatet, SME-företag är
kontaktade men upphandlingarna är
inte genomförda ännu.

5

En årlig konferens/mässa finns etablerad som kan
bidra till en hållbar bostadsutveckling i
Stockholmsregionen

Målet har omtolkats till att delta vid
redan etablerade konferenser som till
exempel Järvaveckan, Almedalen
och Sustaintech Sweden 2019.

6

Minst 20 SME har analyserats och minst 15 olika
SME - workshops har genomförts

Nej men ett antal företag har
kontaktats. Fullständig information
saknas

Tabell 7. Jämförelse mellan uppställda kvantitativa effektmål för projektet Grön BoStad på 3-5 års sikt och
uppnådda resultat efter 2 år.
Effektmål
nr

Effektmål

Antal

Uppnått
efter 2 år

50

Ej uppgift

1

Antal nya arbetstillfällen hos samarbetande SME - företag

2

Antal samarbetande SME-företag

75

23

3

Antal medverkande SME-företag

150

58

4

Antal företag som medverkat i någon testbädd

20

17

5

Antal SME-företag som deltagit i någon upphandling

15

10

6

Antal kommunala bolag som deltagit i upphandlingar

10

Ej uppgift

7

Antal kvinnor och/eller kvinnligt ledda SME - företag som engagerats

10

Ej uppgift

8

Antal engagerade SME som leds av personer med utländsk bakgrund

10

Ej uppgift

5

Antal grupper ur civilsamhället som involverats i delprojekt

5

Ej uppgift

När det i Tabellerna 6 och 7 står ”Ej uppgift” betyder det att följeforskningen ännu inte
har tillgång till uppgifter om detta mål - insamlande av uppgifter pågår. Särskilda
blanketter har utformats för mottagande av stöd och där finns en fördröjning i
inlämnandet. När det gäller effektmål 1 har följeforskningen ett pågående arbete med
indikatorer för att på lämpligt sätt påvisa tillväxt hos SME-företag. Uppgifter om nya
arbetstillfällen hos samarbetande SME-företag kommer att inhämtas kontinuerligt.
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För de resultatmål som idag kan redovisas, kan sägas att antalet samarbetande och
medverkande SME-företag ännu är bara ca en tredjedel jämfört med de uppsatta målen.
Detta måste betraktas som låga siffror om man önskar involvera och engagera SME:er i
praktiska aktiviteter inom projektets ram och uppnå projektrelaterade mål inom en 5 års
period. Beträffande företag som deltagit i någon form av testbädd eller i någon form av
upphandling ser det bättre ut med ungefär 2/3 av målantalet företag involverade efter 2
år.
Upparbetandet av medel är ett resultat av planering och framdrivning i projektet. Det
faktiska utfallet i projektet följs upp och redovisas på projektmöten i form av Excelfiler (jfr
Tabell 8). En genomgående slutsats från dessa genomgångar är att medel i projektet
inte har arbetats upp i den takt som planerats. Projektledningen har vid upprepade
tillfällen påpekat detta och även direkt interfererat med WPs för att öka takten i
upparbetningen. Vid utarbetandet av denna rapport har uppgifter om upparbetade medel
per månad eller per kvartal efterfrågats från projektet och sådan information är under
utarbetande.
Tabell 8. Exceltabell som visar principen för ekonomisk uppföljning av projektet Grön BoStad.

Målet är att kunna visa mängden ackumulerat upparbetade medel per kvartal från den 1
juli 2016 till och med den 30 juni 2018 och jämföra dessa siffror med en rätlinjig
upparbetning. Eftersom endast upparbetade medel för sista halvåret 2016 kunnat tas
fram hittills har vi gjort en enkel graf (se Figur 7 nedan).
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Budget och
upparbetat, Mkr
x

Budget 62,6 Mkr

50
Teoretisk linjär
upparbetning
Mkr
x

Praktisk (heldragen)
och principiell
(punktstreckad)
upparbetning Mkr

x
10
0

0

x
2016

x
2017

2018

2019

Tid
Figur 7. Graf med schematisk upparbetning av budget 2016-06-30—2018-06-30

Grön BoStad har en egen hemsida på nätet (www.gronbostadstockholm.se/arkiv/). Här
samlas information under följande rubriker:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

Nyheter,
Erbjudanden
Goda exempel
Om projektet
Kontakt
English

Under rubriken Om projektet finns en underrubrik med titeln Arkiv. Här samlas rapporter
från projektet och dess genomförande. Vid ett besök på hemsidan den 15 oktober 2018
fanns här 4 rapporter listade och som utgör resultatrapportering från projektet under de
första två åren:
Farrah, Z., Samba, D. (2018) Förutsättningar för lärande genom följeforskning i projekt - En studie om hur
förutsättningar för lärande skapas genom löpande utvärdering i projektet Grön BoStad Stockholm,
examensarbete inom Teknik och Lärande på programmet Civilingenjör och Lärare, KTH.
Frostell, B., Meurman, F. (2017) Grön BoStad – Delrapport från inläsning och preliminär analys av
projektet från en följeforskningssynvinkel, Ecoloop projektrapport juni 2017.
Raes, S. (2018) En studie om samverkan i projektet Grön Bostad Stockholm, examensarbete inom Teknik
och Lärande på programmet Civilingenjör och Lärare, KTH.
Karlsson, A., Adolfsson, I., Ambjörn Lätt, A., Strandberg, J. (2017) Erbjudande och erfarenheter från
befintliga testbäddar inom bostadssektorn, En rapport från projektet Grön BoStad, IVL rapport
C246, IVL-Svenska Miljöinstitutet: Stockholm.
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Diskussion
Hur tänkte man, hur gör man och hur gick det?
Ett av målen med följeforskningen som sattes upp i samband med inläsningen och
delrapporteringen i en första fas av Grön BoStad (jfr Bilaga 1) var att försöka förstå hur
man (i) tänkte innan projektet startades upp, (ii) gör när man implementerar projektet
och (iii) hur det gick när projektet är slutfört. Där är det här möjligt att säga något om hur
man tänkte innan projektet startades upp och hur man gör i projektet. Däremot är det
ännu för tidigt att säga något substantiellt om hur det gick.
Hur tänkte man?
En nyckel till hur man tänkte kan sökas i den programförklaring för genomförandet som
gjordes för Grön BoStad och som finns beskriven i Klimatsynk (2016) och som återgetts
till en del på sidan 5 ovan. En grundidé var att bygga på redan pågående stora projekt i
Stockholmsregionen inom samhällsbyggnadsområdet och bygga mervärden till dessa
genom att (i) använda de pågående projekten som medfinansiering och därmed (ii)
kunna söka EU-medel via Tillväxtverket för en integrering av de pågående projekten till
en större helhet. Denna tanke kan på många sätt anses vara genial i dagens
komplicerade projektformuleringsvärld där en viktig avgörande faktor för att få medel är
att skapa en trovärdig och tillräckligt omfattande medfinansiering. De anförda fördelarna
med att bygga projektet på denna bas är tydligt formulerade i Klimatsynk (2016):
”På så sätt kan de pågående projekten nå längre och sättas i ett större sammanhang än
med ordinarie finansiering. Nyttan av de pågående projekten är att kunskap, nätverk,
projektformer redan är formade. De ERUF - medel som beviljas kommer också att ha
kortare startsträcka och nå längre med denna modell genom att de aktiviteter som
finansieras tar sitt avstamp i redan pågående processer.”

Det man ur en följeforskningssynvinkel och i backspegeln saknar i denna beskrivning
är en kritisk tanke kring de utmaningar som detta upplägg riskerar att möta:
Existerande projekt, processer och aktörer (särskilt om det är stora) utvecklar enligt
samhällsvetenskaplig teori sina egna artefakter, hyllade värderingar och så
småningom grundläggande antaganden (jfr Schein 2010) som kan vara mycket svåra
att ändra och omforma till högre mål och en ny övergripande kultur. Om man vill finns
det goda skäl att söka en förklaring till den långa uppstartstiden för Grön BoStad i
denna teoretiska modell för samverkan och organisatoriskt lärande. Detta ska inte
enligt vår mening läggas Grön BoStad till last, men kan tjäna som en värdefull insikt
för resten av projektet och för kommande projekt med denna storlek och breda
målsättning.
Huvudprojektets tre mål och problematisering av desamma
Grön BoStad har som ovan nämnts ett tredelat huvudmål




Skapa tillväxt i SMEs i Stockholmsregionen
Bidra till minskad segregation
Bidra till en minskad klimatpåverkan
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I inledningen av följeforskningsuppdraget har denna tredelade huvudambition
skärskådats i interna möten mellan följeforskarna. Här har det framkommit att
följeforskningen ser betydande utmaningar i målformuleringen:
Beträffande möjligheterna att förena ekonomisk tillväxt med minskad segregation, finns
här såväl möjligheter som stora utmaningar. Möjligheterna är att nytillkomna bidrar med
nya infallsvinklar på samhällsvärden, såsom kulturvärden och andliga värden (inte minst
till synen på ansträngningens värde). En stor risk är att tillväxt i svensk ekonomi är allt
mer knuten till högteknologi och mycket hög utbildningsnivå och här kan man se risker i
att svensk tillväxt kan bli snarare segregerande för grupper av nytillkomna som inte har
den utbildningsbakgrund som idag krävs för att få kvalificerade arbeten. En stor
utmaning specifikt i utvärderingen av Grön BoStad är hur man ska relatera målet om
minskad segregation till de insatser som görs i projektet.
Ekonomisk tillväxt är hittills starkt kopplad till ökade emissioner i den globala ekonomin. I
en mångfald fall har det visserligen varit möjligt att samtidigt minska emissionerna av
klimatgaser lokalt och öka den ekonomiska tillväxten, men detta har oftast skett genom
s.k. problemskifte (eng. problem shifting), där man exporterat emissionsproblem från ett
ställe till ett annat. Detta gäller särskilt den ökade flytten av tillverkning från västländer till
framför allt Asien och särskilt Kina under de senaste årtiondena. Det blir därför många
gånger svårt att verifiera att emissionsminskningar åstadkoms såväl lokalt, regionalt som
globalt vilket är en förutsättning för att ekonomiska tillväxtmål ska kunna förenas med
ekologiska mål om minskad klimatpåverkan.
Hur gör man?
Denna aspekt är huvudmålet för denna halvtidsrapport från följeforskningen och
diskuteras ingående i följande avsnitt.
Vunna framsteg i huvudprojektet - konsolidering och hyllade värderingar
En avgörande viktig del av huvudprojektets aktiviteter har varit de frekvent
återkommande projektmötena. De här mötena har fungerat som ett sammanhållande kitt
i projektet och är den i särklass mest betydande samverkansaktiviteten enligt
examensarbete 2 (Raes 2018). I vilken mån detta varit ett planerat upplägg eller bara
utvecklats i denna riktning har inte utretts. Med återkoppling till den ovan beskrivna
genomförandemodellen för Grön BoStad:
”Grön BoStad bygger på en medfinansieringsmodell som växlar upp redan pågående och
finansierade projekt inom samhällsbyggnadssektorn på framförallt KTH, IVL och SUST
med ERUF - medel. På så sätt kan de pågående projekten nå längre och sättas i ett större
sammanhang än med ordinarie finansiering…”

kan man på goda grunder säga att det finns en bakomliggande plan för vad som är Grön
BoStads kärnvärde, nämligen att skapa ett systemorienterat mervärde i olika pågående
projekt och öka samverkan inom samhällsbyggnadsområdet i Stockholmsregionen.
Samtidigt kan vi utifrån resultaten av de genomförda examensarbetena hävda att det
uppenbarligen har funnits och fortfarande finns betydande utmaningar att få ihop ett så
här stort projekt. Olika projekt har sina egna procedurer och utvecklar sina egna kulturer
och att från denna bas skapa en delvis ny och sammanhållen kultur är svårt och tar tid.
Här menar vi att projektledningen framsynt hanterat denna fråga och haft stort tålamod
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med att bygga upp en ökad samsyn, en gemensam kultur och ett förtroende för Grön
BoStads mål och strävanden.
Examensarbete 2 på temat Samverkan i projektet Grön BoStad Stockholm (Raes 2018)
behandlas frågan om organisationskulturer och hyllade värderingar ingående.
Enligt Schein (2010) kan sådana kulturer karakteriseras på tre olika nivåer (jfr Figur 8):




Artefakter
Hyllade värderingar
Grundläggande antaganden

Figur 8. Scheins (2010) tre nivåer i sin modell för organisationskultur (jfr Raes 2018).

Ju fler nivåer och ju fler exempel på företeelser som finns på de olika nivåerna, dess
mer utpräglad är organisationskulturen enligt denna teori. Raes (2018) finner att i Grön
BoStad finns flera tydliga artefakter representerade (projektgruppsmöten,
styrgruppsmöten, referensgruppsmöten, samverkansmöten, studieresor) och där den allt
dominerande artefakten är projektgruppsmöten.
Avseende hyllade värderingar kan detta begrepp innefatta strategier, arbetssätt,
uppfattningar, ideal, mål eller filosofier i organisationen (jfr Schein 2010). Viktigt
avseende hyllade värderingar är enligt Schein att de inte alltid behöver vara positiva och
de kan dessutom vara motsägelsefulla De hyllade värderingar som är återkommande för
Grön BoStad i Raes datainsamling är målbild och samverkan. Hon finner även att i Grön
BoStad har representanter för olika arbetspaket uttryckt olika målbilder i projektet. För
mål och syfte i projektet så nämns spretighet som ett sätt att definiera det på. Vidare
uttrycks en önskan om ökad tydlighet och effektivitet i projektet.
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Samverkan är det mest frekvent återkommande begreppet i studiet av Grön BoStad som
examensarbete 2 genomfört. Det finns såväl flera positiva som negativa synpunkter på
den samverkan som sker, men en genomgående synpunkt är att genomförande av fler
gemensamma aktiviteter med deltagande från olika WPs skulle vara en väg mot ökad
samverkan.
För den tredje nivån i karakterisering av organisationskulturen finner Raes (2018) inga
tydliga uttryck för gemensamma grundläggande antaganden.
Sammantaget pekar dessa resultat på att Grön BoStad kommit en bit på väg med att
upprätta en gemensam syn på projektet och en gemensam kultur efter 2 års arbete,
men att det fortfarande återstår delar i konsolideringen av projektet. Här uppfattar vi det
från följeforskningens horisont som att projektledningen bör planera in specifika åtgärder
för att stimulera utvecklingen av den samverkan som är en så viktig hyllad värdering i
projektet.
Avvikelser i huvudprojektet
Fram till den 30 juni 2018 har det uppstått ett par viktiga avvikelser i Grön BoStad
jämfört med planerat genomförande av projektet. Det gäller i första hand projektets
upparbetade medel (takten i genomförandet av projektet) och därmed erhållna resultat i
förhållande till uppställda mål. Avvikelsen som visas i resultatkapitlet är betydande och
det är av vikt att söka svar på varför detta skett. Följeforskningen tolkar att
projektledningen hänför förseningarna framför allt till följande faktorer:
1. Projekt av den här arten har ofta en lång introduktionsfas
2. Det har tagit mer tid än beräknat att identifiera och komma i kontakt med SMEföretagen
3. De tre målen är angelägna, men det tar lång tid att i praktiken identifiera och
genomföra praktiska åtgärder tillsammans med SME-företag
De ovan angivna skälen till förseningen i projektet är med stor säkerhet en adekvat
delbeskrivning av vad som förevarit i projektet. För följeforskningen är det emellertid inte
främmande att också söka en delförklaring i det faktum att alla parter i projektet redan
vid projektets start hade projektaktiviteter som pågick för fullt och som säkert tog en
dominerande del av deras uppmärksamhet och engagemang i anspråk. Att då
omorientera sig och låta sig integreras i en större och bredare idé är med säkerhet en
stor utmaning.
Hur gick det?
Detta kommer att bli en huvudpunkt i den kommande slutrapporten från följeforskningen.

Organisatoriskt lärande
Följeforskningens roll i projektet Grön BoStad har som ovan diskuterats varit en
kombination av stödjande och utvärderande verksamhet. Den stödjande rollen har
markerats av att följeforskningen behandlats som en integrerad del av huvudprojektet
(WP7) och varit inbjuden till samtliga projektgruppsmöten och ett stort antal andra möten
och aktiviteter. Genom detta har följeforskningen fått en god inblick i Grön BoStads
praktiska genomförande och projektets dynamik. Detta har ytterligare accentuerats vid
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genomförandet av de två examensarbetena och där studenterna deltagit vid olika möten
och intervjuat flera nyckelpersoner i och utanför projektet. Det finns således ett stort
bakgrundsmaterial och tre fylliga delrapporter från de första 1,5 åren av följeforskning i
projektet.
Den viktigaste lärdomen från följeforskningsarbetet så här långt är att det finns en
betydande samhällsvetenskaplig forskning och teoribildning kring samverkan och
organisatoriskt lärande och som till stor del varit okänd för såväl projektet Grön BoStad
som följeforskningen. Denna teoribildning erbjuder ett ramverk för möjliga principer och
angreppssätt för utvärdering av samverkan och organisatoriskt lärande. Den erbjuder
också teorier och praktiska exempel på aktiviteter som projekt av grön BoStads karaktär
och storlek kan utnyttja för att stimulera ökad samverkan och organisatoriskt lärande.
Baserat på detta, kan vi hävda att följeforskningen bidragit med nya insikter till
huvudprojektet och dess aktörer (huvudsakligen personer med naturvetenskaplig och
teknisk utbildning) om hur samverkan och organisatoriskt lärande i ett större projekt kan
utvecklas.
I praktiken har de vunna erfarenheterna från denna del av följeforskningen och inte
minst examensarbetena resulterat i konkreta förslag till projektledningen för Grön
BoStad om att i större utsträckning införa konkreta åtgärder för att stimulera ökad
samverkan och ett ökat organisatoriskt lärande. En sådan aktivitet är den workshop som
genomfördes av följeforskningen vid projektgruppsmötet den 8 juni 2018 (jfr Bilaga 4).
Flera sådana övningar är planerade att genomföras framledes.

Problematisering av följeforskningsuppdraget
Konsten att fungera som en kritisk kompis
I den tolkning av följeforskningsuppdraget som gjordes av Ecoloop i anbudet, förutsågs
en tudelad roll. Denna roll skulle som huvudfunktion vara utvärderande, det vill säga den
skulle kritiskt följa projektet som observatör och identifiera. analysera och utvärdera
styrkor och svagheter i projektet i relation till uppsatta mål. En andra roll som delvis
byggde på resultat från den första var att ”beforska” Grön BoStad – ställa kritiska frågor
kring nyckelaspekter i projektet och söka svar på dem. Genom att föra tillbaka dessa
lärdomar skulle följeforskningen kunna stödja projektet och vara direkt engagerad i
aktiviteter som stärkte projektgenomförandet. Denna andra roll kan sägas ha blivit
manifesterad i att Grön BoStad i sitt praktiska arbete och i sin kommunikation inkluderat
följeforskningen som ett separat arbetspaket. (WP7).
En roll att dels fungera som kritisk granskare av en verksamhet och samtidigt i praktiken
vara en del av samma verksamhet är mycket svår. Hur hårt och på vilket sätt kan man
kritisera en kompis? Blir man mer av en kritiker än konstruktör, kan förtroendet mellan
projektet och följeforskningen urholkas och relationen bli snarare destruktiv än
konstruktiv? I projektet Grön BoStad har följeforskningen utvecklats och fungerat mer
som en stödfunktion till projektledningen och mer som en intern utvärderare än som en
extern revisor. Om detta är bra eller dåligt är svårt att avgöra på denna tidpunkt – efter
halva första etappen av projektet - dock har samverkan varit mycket stimulerande för
följeforskningen och förhoppningsvis bidragit till att höja kvaliteten på arbetet i Grön
BoStad.
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Begreppet att lysa med lampan
Ett andra begrepp som utvecklades relativt tidigt i diskussionen om följeforskningens
praktiska inriktning var att ”lysa med lampan”. För följeforskningen innebär detta att söka
efter kritiska aspekter för ett effektivt genomförande av Grön BoStad och att skärskåda
dessa mer i detalj – att borra litet djupare här och söka vägar som grön BoStad inte
självt hunnit med eller observerat. Hittills under Grön BoStads genomförande har framför
allt tre aspekter bearbetats med begreppet ”lysa med lampan”:




Hur kan/ska de tre övergripande målen för grön BoStad realiseras?
Hur sker samverkan i projektet Grön BoStad?
Hur kan/ska de förväntade resultaten av Grön BoStad utvärderas (vad sker tack vare
Grön BoStad och vad sker av andra skäl)?

Begreppet ”lysa med lampan” innebär här från följeforskningens sida en ambition att
fäste uppmärksamhet på och medverka till att skapa konkreta aktiviteter i Grön BoStad
som stärker projektets genomförande avseende de belysta aspekterna.
Följeforskningens tidplan jämfört med huvudprojektets utveckling
Projektet Grön BoStad startade som tidigare nämnts sommaren 2016. Följeforskningen
startade först i januari 2017. I planeringen av följeforskningen utgjorde vidare två
examensarbeten en viktig grundpelare. Dessa examensarbeten som var avsedda att
fördjupa förståelsen av Grön BoStad, dess styrkor och svagheter samt dess
följeforskning var inplanerade att genomföras under Grön BoStads år 2, dels för att Grön
BoStad skulle ha varit igång en ordentlig period då de genomfördes, dels för att
resultaten från exjobben skulle kunna användas för att stärka arbetet i Grön BoStad. I
Figur 9 visad hur följeforskningen och dess examensarbeten planerats in och
genomförts i förhållande till Grön BoStads tidplan.

Följeforskningen i projektet Grön BoStad
Grön BoStad planerat för 5 år
Grön BoStad finansierat i 3 år

Följeforskning upphandlat för 2,5 år
Exjobb följeforskning 0,5 år

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Figur 9. Tidplan för projektet Grön BoStad, samt för följeforskning och följeforskningens examensarbeten.

Vid utarbetandet av förslaget till följeforskning planerades för ett antal aktiviteter som
följeforskningen förutsågs utföra. Dessa aktiviteter planerades in efter huvudprojektets
plan och i en viss tidsordning. Genom att huvudprojektet gått igenom en annan tidslinje
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än den ursprungligen planerade – upparbetningen av medel har varit fördröjd
förhållande till ursprunglig plan – har vissa av följeforskningens planerade insatser inte
gått att genomföra enligt plan. Samtidigt har följeforskningen deltagit i ett stort antal
aktiviteter i Grön BoStad i enlighet med följeforskningens målsättning och därmed
upparbetat medel i en takt som varit större än huvudprojektets. Denna obalans i tempo
mellan Grön BoStad och dess följeforskning löstes delvis under sommaren 2018 genom
att Ecoloop erhöll ett mindre tilläggsuppdrag för att kunna anpassa sina aktiviteter under
den senare halvan av första etappen till den målsättning som upprättats för
följeforskningen.
Tillväxtverkets definition av det engelska begreppet On-going evaluation
En komplicerande faktor för genomförandet av examensarbete 1 blev det faktum att
Tillväxtverket under 2016 beslöt att ändra den svenska benämningen av On-going
evaluation från Följeforskning till Löpande, lärande utvärdering och senare till Löpande
utvärdering (Tillväxtverket, 2016). Det här innebär att det svenska begreppet gradvis
närmat sig det engelska för att till slut bli i det närmaste synonymt, inte bara innehållsligt
utan även semantiskt.
Då den löpande utvärderingen i projektet Grön BoStad Stockholm har upphandlats
under den tidsperiod som Tillväxtverket använt sig av begreppet följeforskning och
benämns som följeforskning i projektet, har detta begrepp använts i denna rapport.
I den nyare (stramare) översättningen av On-going evaluation till att på svenska bli
Löpande utvärdering betonas och bejakas lärandeaspekter i stora projekt. Löpande
utvärdering ska innehålla förslag till lärandeaktiviteter och även säkerställa att sådana
element kommer till stånd. Icke desto mindre uppfattar vi att Löpande utvärdering som
det nu beskrivs i Tillväxtverkets instruktioner innebär en något snävare tolkning av
förväntade insatser än det tidigare använda begreppet följeforskning.
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Slutsatser och förslag
Slutsatser
Följande slutsatser har följeforskningen dragit efter 2 års arbete i Grön BoStad (1,5 års
följeforskningsarbete):









Projektet BoStad är mycket ambitiöst med de tre huvudmålen (i) tillväxt i SMEs, (ii)
minskad segregation och (iii) minskade CO2-emissioner; detta bedömer vi som bra,
men ur en utvärderingssynpunkt kommer det att bli mycket svårt att i rimlig tid
utvärdera i vilken grad målen nåtts och i vilken grad Grön BoStad bidragit till att
uppfylla dessa generella mål. De tre målen måste snarare betraktas som en vision
inför framtiden än konkreta mål;
Samverkan i projektet är i viktig utsträckning begränsad ännu så länge och sker till
största delen via projektmöten och till viss del genom gemensamma aktiviteter; de
olika WPs i projektet har hittills arbetat till stor del som en fortsättning på tidigare
arbete inom sina respektive områden och det organisatoriska lärandet som ett
resultat av projektet Grön BoStad är ännu så länge begränsat.
Projektet har haft en lång uppstartssträcka och befinner sig fortfarande
i en form av konsolideringsfas (= den s.k. konfliktfasen enligt existerande
teoribildning); det har framförts intern kritik mot varandra och särskilt mot en part i
projektet, troligen beroende på att olika organisationskulturer finns representerade i
projektet och att man haft olika förväntningar på projektet och på varandra.
Projektet har arbetat upp medel i väsentligt långsammare tempo än planerat och det
finns ännu begränsad resultatinformation från projektet som gör det
möjligt att bedöma projektets måluppfyllnad;
Via två genomförda examensarbeten har viktig kunskap om projektet
inhämtats och det har framkommit att modern teoribildning kring samverkan
har mycket att tillföra Grön BoStad.

Förslag
Följeforskningen vill lämna följande förslag till åtgärder inför det sista året i den första
etappen av projektet Grön BoStad Stockholm:




Problematisera utmaningarna i projektet och engagera alla projektparter i
uppgiften att gemensamt möta dem. Enligt våra slutsatser ovan har projektet tre
viktiga huvudutmaningar så här långt: (i) En ännu så länge begränsad samverkan
i projektet, (ii) projektet är fortfarande efter 2 år i en konsolideringsfas och (iii)
projektet har arbetat upp medel i en väsentligt långsammare takt än planerat. En
gemensam problematisering av dessa utmaningar där alla inbjuds att delta i
ansträngningarna för att gemensamt möta dem bör enligt vår uppfattning vara ett
medel att dels ytterligare få med projektparterna på båten, stärka samverkan i
projektet och även öka takten i projektgenomförandet.
Öka tempot i upparbetningen av ekonomiska resurser. Den långsamma uppstart
som förevarit i projektet har förutom den försening den inneburit sannolikt haft
flera goda konsekvenser (lära känna varandra, på väg mot gemensamma hyllade
värderingar, börjar dra åt samma håll). Samtidigt kan man konstatera att ska de
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uppsatta målen nås, måste tempot i arbetet ökas och resultat måste börja droppa
in.
Genomför konkreta aktiviteter med målet att stärka samverkan och
organisatoriskt lärande i projektet; den hittills genomförda följeforskningen pekar
på betydande möjligheter till en stärkt samverkan genom att genomföra konkreta
aktiviteter i projektet. Exempel på sådana aktiviteter är (i) workshops för att
problematisera de gemensamma utmaningarna enligt ovan, (ii) korttidsutbyte av
personer mellan olika WPs, (iii) workshops som ordnas av enskilda WPs eller i
samverkan mellan WPs, (iv) gemensamma övningar baserade på kontinuerlig
utvärdering av pågående arbete och brainstorming kring gemensamma
förbättringar (t ex SWOT-övningar).
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Bilagor
Bilaga 1 – Grön BoStad – delrapport från inläsning och preliminär
analys av projektet från en följeforsknings-synvinkel
Björn Frostell och Fredrik Meurman, Ecoloop AB

Sammanfattning
Projektet Grön BoStad är en del i en större satsning på fokusområdet Hållbar Bostad
som drivs inom KTHs Centrum för hållbart samhällsbyggande. Hållbar BoStad vill
genom bostadsfrågan prata om stadsutveckling, där bostaden ses som en central del
av hållbart samhällsbyggande. Fokusområdet innehåller tre delområden:




Green Boost kretsar kring den nationella utmaning som ombyggnaden av
miljonprogrammets flerbostadshus innebär.
Grön BoStad fokuserar på frågan hur Stockholmsregionen ska kunna öka
bostadsbyggandet och samtidigt minska segregationen och koldioxidutsläppen.
Hållbar BoStad, som delar namn med fokusområdet, är den nationella och
internationella arenan där erfarenheter från och kunskap om bostadsforskning
utvecklas, samlas och sprids.

Projektet Grön BoStad har planerats pågå under 5 år från och med sommaren 2016 och
med en initial budget om 62 Mkr för de första 3 åren. Ett av sju arbetspaket i projektet är
en s.k. följeforskning, ett uppdrag som tilldelats företaget Ecoloop AB. Med denna
rapport inleder Ecoloop sitt rapporteringen från sitt uppdrag inom Grön BoStad.
Projektet Grön BoStad är ett av ett flertal stora genomförda och pågående initiativ i
Stockholmsregionen som syftar till ett hållbart samhällsbyggande där olika aspekter på
en hållbar utveckling bearbetas med syftet att skapa en attraktiv storstadsregion. Grön
BoStad har uttryckt en stark avsikt att skapa synergier med flera av dessa initiativ och
därför information om ett antal av dessa gjorts för att bidra till en bättre överblick om vad
som pågår inom området hållbart samhällsbyggande i Stockholmsregionen. I detta
avseende har ambitionen inte varit att göra en heltäckande inventering utan initiativ
särskilt omnämnda i dokument hörande till Grön BoStad har inventerats. Dessa initiativ
är:













Stockholm Cleantech,
Hållbara Järva,
Innovationsplattform hållbara Stockholm,
ElectriCITY Stockholm och Hammarby sjöstad 2.0,
Stockholm Business Region Development Högdalen,
100Gruppen,
Klimatpakten,
Strategisk innovationsagenda för Smarta hållbara städer,
Green Boost,
Södertörnsmodellen,
STING,
CRUSH,
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SIRen,
Architecure in Effect,
DECODE.

Grön BoStad vill genom ökad dialog skapa en effektivare infrastruktur för (hållbar) tillväxt
av SMEs inom samhällsbyggnad, kännetecknad av (i) ekonomisk tillväxt, (ii) minskade
emissioner av koldioxid och (iii) minskad segregation.
Följeforskningen till Grön BoStad har – förutom den del som innebär uppföljning och
analys av genomfört arbete - identifierat tre huvudinriktningar för sin följeforskning som
var och en partiellt är knuten till vilken fas projektet befinner sig i:
Hur tänkte man? - en inledande del av följeforskningen framför allt kopplad till
nyckelaktörerna i projektet och hur projektet initierades;
Hur gör man? – på vilket sätt genomförs projektet och vilka styrkor och svagheter finns i
genomförandet?
Hur gick det? – Uppföljning av projektets måluppfyllnad med analys och slutsatser
Rapporten sammanfattar i övrigt den fas av inläsning på projektet som följeforskningen
genomfört under våren 2017 och där en viktig fråga till projektet är hur mans ser på
möjligheterna att samtidigt uppfylla de tre huvudmålen.
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Bilaga 2 – Examensarbete 1 - Förutsättningar för lärande genom
följeforskning i projekt - En studie om hur förutsättningar för lärande
skapas genom löpande utvärdering i projektet Grön BoStad
Stockholm.
Zainab Farrah och Dayana Samba, KTH, Stockholm
Sammanfattning
I Europa satsas årligen hundratals miljoner Euro och miljarder kronor i Sverige på olika
program med tillhörande projekt. Dessa projekt och program är verktyg för att skapa
hållbarhet i utvecklingsarbete genom att lämna spår, lärande, i verksamheter genom
förbättrade strukturer och processer. För att skapa denna systematiska åter - koppling
som lärandet i ett projekt är starkt beroende av så är följeforskning ett red - skap. Syftet
med detta examensarbete är att analysera följeforskningen i projektet Grön BoStad
Stockholm vad avser Tillväxtverkets riktlinjer om följeforskning. Vidare har studien som
syfte att synliggöra de förutsättningar för lärande som skapas med hjälp av
följeforskning, utifrån valda lärandeteorier. För att undersöka det valda området har
deltagare i projektet Grön Bostad intervjuats och relevanta dokument insamlats. Vidare
har även två utomstående personer till projektet intervjuats, med avsikt att skapa en
bredare bild av vad andra utanför projektet anser om följe - forskning en och bistå
studien med en utomstående analys .
Resultatet visar att de flesta av Tillväxtverkets riktlinjer går att identifiera i det arbete
följeforskningen bedriver i projektet Grön BoStad Stockholm. Däremot uppfylls inte ett av
de huvudsakliga ändamålen med följeforskning när projektets resultat inte följs upp.
Vidare visar resultaten att följeforskningen i projektet följer den utvecklingsstödjande
utvärderingsansatsen samt att den främsta förutsättningen för lärande bygger på den
sakkunskap och reflektion som följeforskningen bidrar med till projektledningen.
Majoriteten av projektdeltagarna anser inte att följeforskningen bidragit med några
förutsättningar för lärande, vilket kan bero att på att de ligger dolda för de flesta
deltagare. Av dessa orsaker bör därför ett större fokus riktas på de övriga målgrupperna:
delprojektledarna och styrgruppen.
Nyckelord: följeforskning, projekt, Grön BoStad Stockholm, organisatoriskt lärande,
utvärdering, löpande lärande utvärdering.
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Bilaga 3 – Examensarbete 2 - Samverkan i projektet Grön Bostad
Stockholm
En kvalitativ studie om samverkan och lärande t mellan aktörerna i projektet Grön
Bostad Stockholm
Sandy Raes, KTH
Sammanfattning
I och med den aktuella och växande problematiken kring bostadsbristen i
Stockholmsregionen, så skapades samverkansprojektet Grön Bostad Stockholm, vars
syfte är att främja hållbar stadsutveckling. Projektet består av många mål, individer och
aktörer som handlar och fungerar gemensamt för et t visst syfte . För att projektet ska
kunna fortlöpa effektivt och kunna bidra till en hållbar stadsutveckling, är det därför
viktigt att undersöka samverkan i projektet. Det huvudsakliga syftet är att undersöka
samverkan och lärandet i sociala sammanhang mellan aktörerna i projektet, vilket avser
att identifiera styrkor och svagheter för att slutligen föreslå förbättringar gällande
samverkan och lärandet i sociala sammanhang.
Metoden för datainsamling var kvalitativ och bestod av intervjuer , formulär och
observationer. I resultatet och analysen framgår det hur samverkan och lärandet i
sociala sammanhang fungerar i projektet , vilket främst sker via projektgruppsmöten.
Vidare visade även resultatet att det fanns både styrkor och svag heter gällande
samverkan och lärandet i sociala sammanhang i projektet. Slutligen fördes även
resonemang kring förbättringsförslag vad avser samverkan och lärandet i sociala
sammanhang med utgångspunkt i grupprocesser.
Slutsatsen i denna studie är att samverkan och lärande i sociala sammanhang
framförallt sker på projektgruppsmöten och leder till att projektet kan fortlöpa mer
effektivt. Vidare har styrkor och svagheter identifierats och för att projektet ska kunna
fortlöpa är det därför viktigt att förbättra samverkan och lärandet ytterligare . Detta kan
göras med hjälp av olika arbetssätt och strategier som ger individerna möjlighet att
främja demokrati, engagemang, erfarenhetsutbyten och kunskapsutbyten i projektet.
Nyckelord: samverkan, organisationskultur, lärande i sociala sammanhang,
grupprocesser, subkulturer.
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Bilaga 4 - Sammanställning av resultat från workshop med projektet
Grön BoStad på temat samverkan
Åsa Norman, Tyréns 2018-06-29
Introduktion
Följeforskningen har haft en session med gruppdiskussion om lärande och reflektion på
ett projektmöte där samtliga arbetspaket deltog. Fredrik Meurman och Björn Frostell
började med att föredra resultaten av de två examensarbetena. Därefter vidtog
gruppdiskussion som Åsa Norman ledde.
Slutsatser och förslag till fortsatt arbete
Utifrån resultatet av gruppdiskussionerna (se nedan) tror vi att följeforskningen skulle
kunna göra stor nytta genom aktiviteter som kopplar ihop delprojekten. Aktiviteter som
bidrar till kunskapsutbyte som gagnar Grön Bostad är prioriterat. Förslagsvis med
utgångspunkt från de mål man vill uppnå. Sådana aktiviteter gagnar också samverkan
och kan bidra till att komma över hinder för samverkan.
Vi föreslår en aktivitet som syftar till att identifiera kopplingar mellan delprojekten där
kunskapsutbyte gagnar både delarna och Gröns bostad som helhet. Upplägget bör ha
som inriktning att bejaka komplexiteten i Grön bostad och varje delprojekt. på ett
strukturerat sätt i syfte. Utifrån de identifierade kopplingar kan nya aktiviteter förslås och
genomföras.
Ett upplägg på aktivitet kan vara att använda sig av ”peer-grupper”. Representanter från
de olika delprojekten sprider ut sig i olika grupper och diskuterar en frågeställning. I varje
grupp finns alltså representanter från alla delprojekt. Varje person noterar intressanta
insikter som delprojektet har nytta av. Efter den första diskussionen grupperar man om
sig och varje delprojekt sätter sig tillsammans och diskuterar intryck och vad som kan
läras från diskussionen med övriga delprojekt.
Behovet av ett mer strukturerat kommunikationsflöde är oklart. Frågan kan med fördel
läggas på agendan för ett ordinarie projektmöte
AHA! Gruppdiskussion
Alla fick notera sina insikter på post-it-lappar under den tid som redovisningen pågick.
Deltagarna delades därefter in i två grupper där insikterna diskuterades och
kategoriserades utifrån teman.
Viktiga noteringar:
Följeforskningen har hittills en oklar roll. Diskussionen indikerar att det finns behov och
en nytta av att skapa överbryggningar mellan delprojekten. Detta för att bättre ta till
vara varandras kunskap. Lärande eller utförande
När det gäller gruppdynamik så är man i flera faser samtidigt beroende på
sammanhang och vilka man träffar. Konfliktfasen behöver accepteras och tas tillvara.
Det finns en styrka i att Gröns Bostad är så tvärvetenskapligt sammansatt. Man kan dra
nytta av olikheterna.
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Om kommunikationen ska struktureras behöver också nyttan med strukturen
diskuteras.
Man kan diskutera hur mycket samverkan vi vill ha.
Samverkan
I nästa gruppdiskussion 2 diskuterades samverkan och lärande specifikt. Samma
grupper fick utifrån associationskort svara på två frågeställningar.
Fråga 1: Hur kan samverkan bidra till lärande?
Samverkan kan skapa trivsel. Skapa trivsel med roliga aktiviteter är viktigt
Att bejaka komplexiteten i Grön Bostad genom samverkan ger bättre koll på vad som
ska läras. Vi kan tyda tillsammans om vi samverkar.
Samverkan kan innebära att vi syresätter varandra. Man kan behöva ”tvingas ” till
samverkan som en stark dragningskraft. På längre sikt skapar det positiv energi och
laddning men också en känsla av harmoni.
Att ha gemensamt mål i hela projektet är en fördel. Samarbete innebär att vi kan utföra
stordåd. Ett mål innebär att vi kan sätta resurser och välja fokus.
Samverkan ser också bra ut gentemot omvärlden
Fråga 2: Vad gör att samverkan och lärande kan vara svårt
Komplexitet- svårt att greppa alla delar, projekt i olika faser, projekt med olika behov,
splittring i perspektiv
Attityd, ointresse, ses som ett störande moment, gamla hjulspår, bristande ansvar,
personligheter
Tid, för sällan, enskilda aktiviteter tar för lång tid
OCH Hinder går att komma över!
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Bilaga 5 - Urval av anteckningar från projektgruppsmöten och andra
möten i projektgruppen där följeforskningen deltagit
Här följer anteckningar från möten och aktiviteter som genomförts i projektet och där
följeforskningen varit representerad. Mötets/aktivitetens typ står som rubrik med datum.
När det står ” Se även statusrapport” syftar det på de mer formella rapporter som
avgivits av alla arbetspaket (i projektet benämnda WP) ca 1 gång/månad.
Projektgruppsmöte 2017-01-20
Nya ansikten kring bordet! Vi välkomnar Tobias Abrahamsson, Philip Thörn, Henry
Muyingo och Fredrik Meurman. Lovisa anmälde fråga om Almedalen.
Kort presentation av GBS för de nya projektdeltagarna: Samtliga wp är i olika faser och
våra projektgruppmötens syfte är att verka operativt och sammanhålla dessa.
GBS ingår i nationellt sammanhang som heter Klimatsynk. 70 projekt i portföljen. Vi
ingår i “Hållbart byggande”. GBS är det enda projektet i Stockholm.
Identifiering av relevanta samverkansprojekt: GrowSmarter, ett Horizon 2020 finansierat
projekt.
Projektgruppsmöte 2017-02-03
Standarddagordning med projektstatus och avrapportering.
Introduktionsmöte 2017-02-08
Lovisa Bengtsson, Folke Björk, Henry Muyingo, Tord Af Klintberg, Thomas Sunden,
Emelie Johansson, Erik Stenberg, Fredrik Meurman, Tobias Robinson, Kristina
Lundberg, Björn Frostell, Åsa Norman deltog. Punkter var: Presentation laget runt/ Kul
att få ansikten på dem som jobbar tillsammans. Presentation av Ecoloop, Upplägg av
följeforskning och inriktning av Master examensarbeten, frågor och förväntningar på
följeforskningen.
Projektgruppsmöte 2017-02-17
WP:nas effektlogik gås igenom. Se även statusrapport.
Projektgruppsmöte 2017-03-24
FF meddelar att nu prioriteras att få igång exjobben som ska starta i april. Tidsplanen
följs till största del, man är dock också beroende av hur de andra WP:na ligger i sin
tidsplan. Deltar i valda aktiviteter som finns inom olika WP:n.
WP7 vill börja med sin nulägesanalys. De övriga WP:na behöver inkomma med 3-5
SME/WP som man tror kommer att vara delaktiga projektet ut. Alla ombeds skicka
företagsnamn och kontaktdetaljer till Fredrik.
Projektgruppsmöte 2017-04-19
Länsstyrelsen genomför en övning ”Hur tror vi att det är 2050?”, ”Hur tror vi att vi når
dit?” Kopplingen Regional klimatfärdplan 2050 och Grön BoStad Stockholm diskuteras.
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Projektgruppsmöte 2017-04-28
Med bland annat redovisning av ”Följeforskningens effektlogik”. På liknande sätt som
övriga WP tidigare redovisat. Se även statusrapport.
Projektmöte 2017-05-18
Vladimir Guala och Sofie Linton från Länsstyrelsen redogör för, och genomför en övning
kring Mänskliga rättigheter, Rätten att söka asyl (Flyktingkonventionen) mm. Även
genomgång av Jämställdhet; Att kvinnor och män ska ha samma makt att forma
samhället och sina egna liv
FF gör en sammanfattning av grupparbetet och har kontakt med föredragshållarna inför
nästa omgång i höst.
Styrgruppsmöte 2017-06-09
Utfall Q1 2017 och budget för resterande 2017 diskuterades.
Styrgruppen är överens om att takten inför hösten 2017 måste öka. Medfinansieringen
kommer att så småningom komma ifatt. Styrgruppen vill se en prognos över när
medfinansieringen kommer att matcha.
Konstateras att det är låga upparbetade kostnader för kvartal 1 och att medfinansiering
saknas. Kommer att så småningom möta budgetering. I samband med att vi övergår till
aktivitetsfasen i projektet.
Projektgruppsmöte 2017-08-25
Referensgruppen diskuteras. Det har visat sig svårt att nå ut till referenspersoner och få
dem att komma till möten. Ecoloop lämnar förslag på deltagare i referensgruppen (enligt
7.1 Referensgrupp – förslag och mötestid). Michael Erman, SLL, och Lina Martinsson,
Regeringskansliet, föreslås ingå.
En fråga som kommer upp är målsättningen i projektet att leda till nya arbetstillfällen i
SME:er. På en projektledarträff inom ”Klimatsynk” framkom att i små företag, som till
exempel ett hotell, leder inte ökad omsättning och vinst alltid till ökat antal anställda.
Tvärtom kan investeringar göras i nytt bokningssystem som minskar antalet anställda.
Ett annat exempel är hur småföretag som Ecoloop självt resonerar om tillväxt. När man
har 10-15 anställda ”måste” företaget anställa fler för att dela administrativa kostnader.
Finns tillgång till mer information i statusrapport från mötet.
Projektgruppsmöte 2017-09-15
Finns information i statusrapport från mötet.
Projektgruppsmöte 2017-11-09
Examensarbeten presenteras, innehåll, omfattning och tidplan. De första
handledarmötena har hållits med Dayana Samba och Zainab Farrah som påbörjar
exjobb 1. Ytterligare en examensarbetare för exjobb 2 har intervjuats.
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Reserapport från WP7 om Tysklandsresan har utarbetats. (se även bilaga)
Projektgruppen uppträder mer gemensamt på resan jämfört med arbetssituationen
hemmavid, normalt i ett sammanträdesrum på KTH.
Diskussion om de horisontella kriterierna; miljö, lika möjligheter och icke-diskriminering
samt jämställdhet mellan män och kvinnor ska beaktas. Det märks att denna fråga har
stort intresse i gruppen. En erfarenhet från tidigare projekt är att dessa kriterier kommer
in och ”bockas av” sent i processerna. WP7 lämnar synpunkter att de horisontella
kriterierna i stället kan användas som ”hävstång” så tidigt (som möjligt) i projektet och
kan frigöra energi och möjligheter.
Se även statusrapport.
Projektgruppsmöte 2017-12-08
Mötet ägnas åt ett studiebesök i Märsta hos SBN (Sverige Bygger Nytt-projektet)
Verktygslådor där WP7 deltar. Synpunkter lämnas på upplägg, avtal, tidsutdräkter mm.
Finns mer information i statusrapport från mötet.
Projektgruppsmöte 2018-01-12
Finns information i statusrapport från mötet.
Redovisning av de ekonomigenomgångar som hållits med samtliga WP
WP7 har deltagit i WP4, WP5 och WP6-genomgångar (2 st. vad avser WP6, se särskild
not.) Generellt givit synpunkter till projektledningen att man ”pressat” delprojekten precis
så långt det är möjligt. I fallande skala innebär det:
WP5 (Länsstyrelsen) – visat stor förståelse för att man kommit in sent, att
omorganisation av arbetet inom länsstyrelsen har skett och att en enhetschef blivit
sjukskriven. WP5 har (vid detta tillfälle) kunnat säkerställa ett uppdrag till Åsa Romson
som rimmar väl med arbetet i WP5. Man kommer inte att kunna ”göra av” med medlen
men projektledningen visar stor tilltro till att takten kan öka 2018-19. Återkoppling från
WP7 att länsstyrelsen är en mycket sektoriserad verksamhet och att förankring hos
chefer inte hjälper särskilt mycket. Varje expert/handläggare är mycket fristående och
måste personligen involveras. Länsstyrelsen måste ägnas mycket uppmärksamhet vid
uppföljningar.
WP4(SUST) – Visst ifrågasättande att arbetet går långsamt, men att personalresurser
kommer att avsättas och att flera aktiviteter som gäller upphandlingar ger ”spin-off”
effekter framöver. SUST arbetar bara med sina medlemsorganisationer/parter från
tidigare vilket får viss, men mild kritik.
WP6 (KTH, 1:a mötet) – Hård kritik mot att upparbetningen av medel går långsamt och
att man borde förutsatt att befintlig personal inte kan utföra sådant ”extra-arbete” som
GBS medför. Dessutom kritiseras hanteringen av medfinansieringen (10 Mkr), vilket
borde kunna skötas bättre av KTH-anställda. Projektledningen har dock ett förslag till
förstärkning (Erik Sigge) som utgör lösning på bägge påtalade problemen. Återkoppling
från WP7 att ”hit men inte längre” kan man pressa ett delprojekt. Vi får även veta att det
varit en del dispyter inom KTH redan under ansökningsfasen (våren 2016) som nu
kommit upp till ytan.
43

Grön BoStad Stockholm halvtidsrapport från följeforskningen – 2018-10-31

WP6 (KTH 2:a mötet) – Ett positivt möte med budskapet att ”nu går det år rätt håll”. Tre
upphandlingar har igångsatts med relevanta uppdrag inom WP6. Upparbetningen av
medel har ökat något och en blankett för medfinansieringen är på väg att lösa även
detta problem. Återkoppling från oss på WP7 att det har gått bättre än väntat men att
man bör återkomma till WP6 och följa upp noggrant och ev ”skärpa” tonen igen.
Samverkansmöte 2018-01-31
Relevanta frågeställningar som nämndes:
• Kommuners organisatoriska begränsningar i att hantera utmaningar.
• Innovationsupphandlingar
• Hinder för ny/ändrad policy.
• Kompetensbrist
• Kompetensförsörjning
Policylab (testbädd) - Vad hindrar ny utveckling. En funktion där man kan testa nya
lagar, policy osv. Komplex fråga som man inte ska väja för utan arbeta långsiktigt med.
WP7 har framförallt bidragit i med en ”bild” av hur Decode, GBS, Södertörnsmodellen
agerar i olika skeden. Användbart att få en komplett bild av före-under-efter skedena
ihop.
(Ett samverkansprojekt bör ha goda chanser att lyckas då det verkar ligga rätt i tiden. Ny
upphandlingsmyndighet och nytt plattformsråd ger ökade möjligheter för intresse hos
policy-skapare. Stor byggsatsning och mycket forskningsfinansiering att söka.)
Projektgruppsmöte 2018-02-22
Sandy Raes (exjobb 1) deltog och studerade aktiviteten i projektgruppen.
Jan Rydén Alsike, deltog och berättade om modulhusbyggande. WP 7 synpunkter om
helhetstänkande och reflektion från studieresan till Tyskland där konceptuell idé och
helhet visade sig vara viktigare än utförande/standard. Vidare genomfördes en övning
med Johan Strandberg, IVL, med fysisk placering i rummets fyra hörn kring projektets
mål.
Projektgruppsmöte 180309
Här refererades bland annat till ett möte med STORSTHLM (f.d. Kommunförbundet
Stockholms Län, KSL).
Erik, Fredrik, Nanny, Malin och Lovisa har varit på möte med Storstockholm om sociala
frågor i bostadssektorn. Det finns olika syn hos kommunerna för hur de kan hantera
frågor om hemlöshet, och hur de ska hantera att flyktingar från 2015 nu kan behöva
flytta. Boende för marginaliserade grupper är värt att prioritera för GBS, med andra ord.
WP7 lyfter frågan om indikatorer för att se hur projektet lyckas som snart kommer att
behövas. Detta är också något som projektledningen ser som viktigt framöver.
När vi nu planerar förlängning: finns möjlighet att ta in följeforskningen mer i
projektledning, koordinering av arbetspaketen osv?
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Gemensam hisspitch för GBS behövs. Interngemensam bild av vad det är vi vill.
Om projektets fortsättning där WP7 lyfter frågan om vi vill att det blir en ”förlängning av
samma projekt med 4 parallella parter”, eller om förlängningen ska syfta till en
”förändring av parternas sätt att hantera Gröna Bostadsfrågor”. Det senare innebär att
sista halvåret våren 2019 behöver planeras på ett helt annat sätt.
Samverkansmöte 2018-04-17
Decode + Citylab inbjuden till regeringskansliet för samtal med Emma Hult, bostads- och
idrottspolitisk talesperson, MP.
Uppföljningsseminarium av ’Prisrimliga bostäder’.
Internationaliseringsprojekt på lokal nivå i Nanjing, Kina. Interaktiv Plattform för
SamhälIssystemtjänster i Översiktsplaneringen: processtyrning och samverkan,
projektledare Ann Legeby – via digitala medier visualisera komplexa frågor.
Södertörnsmodellen
Har fått spridning. De åtta medlemskommunerna har fått en ny projektledare;
upphandlad konsult. Få ihop medborgardialogerna med kommunernas arbete.
Södertörnsanalysen ökar på antalet indikatorer. Pratar framtid; långsiktighet, framtida
ägande, ev. namnbyte.
GBS
IVL - Testbädd i Solberga, till att börja med för dagvattenhantering. Live-in-lab; hjälpa till
att formulera ett erbjudande.
SUST – Samarbete med SABO; teknikbaserad upphandling, effektivare byggprocess.
LST - Utreda klusterbildningar.
KTH - Kartläggning av kunskap.
Synpunkter från FF att Ecoloop är engagerad i alla tre projekten-det kan finnas
väsentliga utvecklingsmöjligheter, särskilt i förlängningsfasen (detta måste vi diskutera
mer)
Projektgruppsmöte 2018-04-20
Diskuteras tillägg till existerande upphandlat uppdrag. Fördjupning av indikatorer och
uppföljningsparametrar. Viss kritik mot att de mål som projektet faktiskt satt upp inte
uppnås, hur ska vi mäta?
Projektgruppsmöte 2018-05-18
Diskussion om upplägg av Järva och Almedalen. FF kan delta, tanken om Järva: vilka
kommer?, vilka förväntningar finns? Tanke om Almedalen: vad gör att vårt arrangemang
sticker ut/syns? Påpekar att det är viktigt att varje gång projektgruppen framträder
samlat-försöka visa projektet gemensamma mål. (efter diskussionen om att ”varje WP
visar det som är på gång”.
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Projektgruppsmöte 2018-06-08
Handlar mycket om att Järva och Almedalen närmar sig (se även Almedalen: Bostaden
och klimatet – vad tycker du?).
Bostadsbyggandet ligger i dag på rekordnivåer. Men hinner vi med att ta hänsyn till
klimatet? Byggsektorns klimatpåverkan har på senare år uppmärksammats allt mer.
Bygg- och fastighetssektorn står för cirka 18 procent av Sveriges totala utsläpp av
växthusgaser.
Tid och plats för evenemanget i Almedalen:
Tid: 15.00–16.30 (4/7)
Plats: Teaterskeppet, fartyg, Stora matsalen
Arrangör: Grön BoStad Stockholm, där Länsstyrelsen Stockholm är en av flera aktörer
Medverkande: Kevin Anderson, gästprofessor Uppsala universitet, Åsa Romson,
forskare IVL Svenska Miljöinstitutet, Sabina Andrén från WWF med flera)
Viktig fråga: Planera in diskussion om indikatorerna. WP1 (åtagande till FF, ej genomfört
ännu)
Extra projektgruppsmöte 2018-06-26
FF deltog inte vid detta tillfälle. Viktiga frågor som var uppe:
Se över möjlighet att bjuda in Johan Strandberg till möte mellan KTH och dess
strategiska partner, Stockholm stad. MO
Invigning i Solberga 13 september; evenemang riktat i första hand till de boende.
Arbetslokal på plats klar. Där finns plats för demos och studiecirklar för hyresgästerna
kan hållas.
WP4 SUST
Upphandlingen av den tekniska delen av dynamiska inköp ser bra ut. Projektstart
beräknat till sept/okt.
Materialleverans, fasadrenovering, kompletteringsbyggnaders teknikupphandling har fått
godkänt av Energimyndigheten.
WP5 LS.
Lärdomar från Järva-veckan; alla WP:s bör vara representerade, seminarium/aktivitet
varje eftermiddag. Förslag på aktivitet; GBS presentation, bjuda in politiker för samtal.
En intressentanalys ska göras, presenteras efter sommaren.
Almedalen – behövs 2 personer till (män) som bordsmoderatorer. Förslag skickas till
Anna-Lena.
Stockholm har tillsammans med andra europeiska städer fått nytt ERUF-projekt ’Smart
Edge’ – hållbar stadsplanering, fokus på regionala stadskärnor. Projektledare Ulrika
Palm, TRF. Informera Jessica Andersson, TRF, löpande.
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20/9 stor lokal bokad.
WP6 KTH
Erik Sigge fortsätter med inventeringen av KTH-forskning. Ca. 17 st intervjuer
genomförda, 4 filmer inspelade. Strategi för spridning av filmerna behövs. Två
upphandlingar påbörjade innan sommaren, 1 upphandling till hösten. SME-listor och
samfinansieringsavtal samlas in.
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Bilaga 6, Förteckning över statusrapporter från följeforskning
Nedan ges en förteckning över de statusrapporter som följeforskningen (WP7) lämnat till
projektledningen.
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