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Förord 

Den här skriften utgör en syntes av forskningsprogrammet Hållbara Norrköping som 
genomfördes under perioden 2010-2013. Programmet, som finaniserades av 
Norrköpings utvecklingsstiftelse, utgick från visionen att Norrköping ska bli 
världsledande när det gäller hållbar utveckling och ses som en förebild för hållbar 
stadsutveckling. Programmet fokuserade särskilt på hur de tekniska systemen i 
samhället kan bidra till en mer hållbar utveckling genom att underlätta för stadens 
invånare att leva och agera mer hållbart. Viktiga utgångspunkter var de centrala 
funktionerna att bo, röra sig och arbeta.  

I programmet har vi kunnat visa att Norrköpings kommun redan är en föregångare i 
flera avseenden och uppvisar en positiv utveckling vad gäller åtgärder och initiativ för 
en mer hållbar stad. Det finns dock också många utmaningar för att kunna leva upp till 
visionen som världsledande. I vår syntes av forskningsprogrammet har vi identifierat 
tio utmaningar som Norrköping står inför om nästa utvecklingssteg ska tas.  

Grundläggande i samband med dessa utmaningar är olika dimensioner av samverkan 
som forskningsprogrammets samlade lärande pekar på som angelägna för strävan efter 
hållbar stadsutveckling.  Samverkan mellan kommun, akademi och företag är helt 
avgörande för framgång. Stadens invånare är förstås en viktig aktörsgrupp. I detta 
forskningsprogram har vi dock främst velat betona utvecklingen av de tekniska 
systemen som en möjlighet att ”göra en viktig del av jobbet” åt invånarna. 

Forskningsprogrammet har bidragit till flera resultat som kan utgöra viktiga 
fundament i det fortsatta arbetet med hållbar stadsutveckling i regionen. Först och 
främst har forskningsprogrammet bidragit till att sätta regionen på kartan vad gäller 
forskning och utveckling inom området hållbar stadsutveckling. Det har gjorts via de 
konferenser och seminarier som genomförts, men även genom det genomslag som 
programmet fått i internationell media samt via presentationer vid internationella 
vetenskapliga konferenser. Under det fyraåriga forskningsprogrammet har relationerna 
mellan de som deltagit i programmet från såväl kommun, universitet som lokala 
företag, utvecklats, vilket har lett till flera nya samarbeten i form av projekt och nya 
initiativ. De erfarenheter som programmet har bidragit med har varit viktiga i 
utformningen av en civilingenjörsskurs på avancerad nivå i hållbar stadsutveckling. 
Linköpings universitet har också en ny professor inom området.  

Forskningsprogrammet har fått flera spinoff-effekter i form av närliggande projekt och 
initiativ. Exempel på detta är ett EU-projekt om samverkan i hamnar i den 
framväxande biobaserade ekonomin(EPIC) och ett projekt om kommuners 
energistrategiska arbete. Vidare har erfarenheterna bidragit till fortsatt dialog mellan 
universitetet, Norrköpings och Linköpings kommuner om utvecklingen kopplat till 
Ostlänken. 

Vi hoppas på att i framtiden kunna fortsätta vidareutveckla de erfarenheter vi vunnit 
genom Hållbara Norrköping i samverkan mellan kommunen, universitetet och de 
lokala företagen. 

  

Författarna svarar själva för innehållet i denna skrift. 

 

Mats Eklund, programledare  Sara Gustafsson, programkoordinator 

Linköping, januari 2015 
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Hur blir Norrköping mer hållbart genom 
samverkan? – programmets övergripande 
slutsats 

Om samverkan ska bli verkningsfull behöver den innehålla ömsesidigt lärande och en 
utvecklad systemsyn för att aktörerna bättre ska kunna förstå varandras världsbilder. 
Dessutom behövs impulser utifrån i form av studier, jämförelser och olika utbyten med 
andra inspirerande städer och människor för att stimulera känslan av att det är möjligt 
att utveckla staden. Det krävs uthållighet och kontinuitet för att samverkan ska bli 
verkningsfull eftersom den bygger på relationer som tar tid att utveckla. Det är 
angeläget att få positiv uppmärksamhet för aktiviteter där samverkan har gått från ord 
till handling. 

Arenor där aktörerna kan mötas är centrala för framgång. När det gäller behov av att 
organisera samverkan är det önskvärt att det finns både enskilda och ibland 
organisationer som har samverkan som sin kärnuppgift. Det är dock viktigt att dessa 
inte förlorar sin förankring i sina respektive hemvister inom kommun, företag eller 
akademi. En insikt om ”medägande” och gemensamt ansvar för samverkansuppgiften 
hos kommunen, företagen och akademin är sannolikt den största utmaningen i strävan 
för hållbar stadsutveckling. Med växande sådana insikter kan innovation och välfärd 
frodas i städer på väg mot hållbarhet.  
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Inledning  

Städer är en viktig arena för arbetet för en mer hållbar utveckling. Det finns prognoser 
som förutspår att omkring 70% av jordens befolkning kommer att leva och bo i städer 
år 2050 (jämfört med dagens 50%). Detta, tillsammans med en generell förväntad 
befolkningsökning, ställer höga krav på hur städer utvecklas för att tillgodose staden 
med de resurser som krävs för att försörja dess invånare, utan att ytterligare 
överutnyttja jordens ekologiska bärkraftighet. Samtidigt som städer är källor till många 
av de globala miljöproblemen, är det också på stadsnivå som det finns stora möjligheter 
att agera och få genomslag för lösningar och förbättringar.  

I Sverige har kommunerna en nyckelroll eftersom det oftast är de som ska omsätta de 
internationella och nationella visionerna och målen om det hållbara samhället till 
konkreta åtgärder och processer. Genom att utveckla tekniska system som gör det 
enklare för varje enskild individ att leva mer hållbart kan kommunerna underlätta 
arbetet för en mer hållbar stadsutveckling. För att lyckas med det räcker det inte med 
stegvisa förbättringar av de redan befintliga teknikerna, utan flera tekniska system 
behöver förändras väsentligt. Detta förutsätter gränsöverskridande samverkan mellan 
olika samhällsaktörer, sektorer, organisationer och över geografiska territorier. 

Innovation är en viktig komponent i hållbar stadsutveckling. Innovation rör inte bara 
inte tekniska lösningar utan även innovation av organisatoriska samarbetsformer där 
samverkan och lärande står i fokus. Hållbar utveckling är en stor utmaning med 
komplexa och flerdimensionella problem. För att klara denna krävs gemensamma 
ansträngningar och en vilja att arbeta över organisations- och sektorsgränser. Från 
forskningsprogrammets sida har vi gjort flera olika ansatser för att stimulera bred 
aktörssamverkan och gemensamt lärande för en mer hållbar stadsutveckling, till 
exempel genom att: 

• bjuda in till regelbundna möten med forskningsprogrammets referensgrupp 
som representerar olika lokala aktörsgrupper (se bilaga 1),  

• tillgängliggöra forskningen till en bredare målgrupp i 
visualiseringsproduktioner i samarbete med Interactive Institute (se bilaga 2), 

• arrangera konferenser och seminarier i syfte att sprida resultat och slutsatser 
från forskningsprogrammet och stimulera till diskussion om hållbar 
stadsutveckling (se bilaga 3) 

• publicera vetenskapliga och populärvetenskapliga artiklar, rapporter samt 
synliggöra forskningen i media (Bilaga 4) 

 

Forskningens syfte har varit att bidra till relevanta aktörers beslutsprocesser genom att 
bidra med kunskap och inspiration. Vi gör inte anspråk på att ha gjort en komplett 
genomlysning, utan de delprojekt som genomförts är valda utifrån att de ansågs vara 
särskilt värdefullt utifrån forskningsprogrammets syfte och inriktning.  
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Tio utmaningar för ett hållbart Norrköping 

I Norrköping pågår en dynamisk utveckling genom olika stadsomvandlingsprojekt. Det 
finns både ambitioner och goda förutsättningar att bli en intressant förebild för hållbar 
stadsutveckling, men för detta krävs fortsatt utveckling. Vi har valt att sammanfatta 
våra erfarenheter, slutsatser och reflektioner i form av 10 utmaningar som vi menar 
aktörerna i Norrköping måste förhålla sig till för att kunna ta ytterligare steg i riktning 
mot en hållbar utveckling. Dessa är:  

 

1. Stadsplanering börjar inte med ett vitt tomt papper! 

2. Man kan önska sig hållbara energilösningar men vem ska ordna dem?  

3. Utvecklingen av hållbara transportsystem – ingen har helhetsansvar!  

4. Mindre biltrafik ger en mer attraktiv stad men mål och medel för genomförande 
är otillräckliga! 

5. Händelö är ett föredöme för hållbar industri, men hur ska det befästas och 
utvecklas? 

6. Se industrin som en möjlighet och inte ett problem i den framtida hållbara 
staden! 

7. Samverka för integrerad hållbar stadsutveckling 

8. Samverka för integrerad hållbar stadsutveckling –kommunens roll 

9. Samverka för integrerad hållbar stadsutveckling – företagens roll 

10. Samverka för integrerad hållbar stadsutveckling - akademins roll 
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1. Stadsplanering börjar inte med ett tomt vitt papper  
 

 

 

 

Vy över planområdet för Södra Butängen som kommer att genomgå en 
omvandling i och med byggnationen av Ostlänken. 
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Det kan vara frestande för många att få tänka på att bygga nya hus istället för att förnya 
gamla. Det kan ge större frihet och utrymme för kreativitet att få tänka på en 
stadsdelsomvandling utan att fundera så mycket på vad som finns där nu och platsens 
historia. Välkända stadsomvandlingsprojekt med hållbarhet som förtecken under de 
senaste decennierna har inte nämnvärt fokuserat och utnyttjat platsens tidigare 
historia och resurser. Istället har bilden av den moderna, nya och hållbara stadsdelen 
dominerat dessa processer. 

Hållbara stadsomvandlingsprojekt bör inte förbise de tillgångar som kan finnas på de 
aktuella platserna. Existerande byggnader är oftast uppenbara resurser att fundera över 
medan vad som finns under jord ofta glöms bort. Enligt forskning i Japan är det inte 
ovanligt att mer av de materiella resurserna i en stad finns under jord än ovan. 
Infrasystemen kan utgöra tillgångar som antingen kan återanvändas i sin tidigare 
tillämpning eller i en ny (t ex fibernätsdragning i gamla stadsgasledningar) eller samlas 
in och materialåtervinnas. I värsta fall kan också infrasystemen representera en 
miljöfara till exempel i form av PCB-innehållande kablar.  

Andra viktiga resurser som man bör undersöka noga i samband med stadsomvandling 
är vilka existerande aktörer, socio-ekonomiska strukturer och relationer som finns i det 
aktuella området. Hur viktigt är det för verksamhetsutövarna att finnas just där? Ofta 
behöver en verksamhet som är värdefull för samhället  sitt sammanhang för att kunna 
fungera. Frågor som behöver ställas är vilka verksamheter som kan vara kvar 
tillsammans, vilka som kan flytta tillsammans till nya områden och vilka som på egen 
hand klarar en flytt till ett nytt sammanhang.   

Låt stadsplaneringsprocesser färgas att försöka nyttiggöra de existerande tillgångarna. 
Infrasystemen, andra resurser under jord och de relationella sammanhangen utgör 
viktiga tillgångar som ofta glöms bort vid stadsomvandling. 
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2.  Man kan önska sig hållbara energilösningar - men vem 
ska ordna dem?  
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Möjligheterna att lösa städernas energibehov har blivit mer mångsidiga. De tekniska 
möjligheterna att optimera energisystemet på olika nivåer är stora. Ett hus, ett 
bostadsområde, eller en stad kan i stor utsträckning bli självförsörjande på energi.  
Framtidens energisystem kommer sannolikt att vara mer av distribuerad 
nätverkskaraktär där de tidigare passiva kunderna i större utsträckning också blir 
aktiva producenter av energi. Det är dock inte enkelt att organisera ett sådant framtida 
energisystem av nätverkstyp. Vem ska äga och driva systemets delar, hur ska dessa 
koordineras och hur ser betalningsströmmarna ut?  

 

Tidigare utbyggnad av fjärrvärme är en värdefull samhällsinvestering som bör fortsätta 
att utvecklas. I framtiden kommer det systemet sannolikt också kunna användas för att 
omfördela värme som uppstått som ett resultat av andra processer och vid lägre 
temperaturer än de som används idag. Detta är en klimat- och miljömässigt bättre väg 
än en ökad användning och beroende av el. En del av stadens innevånare kommer att 
vilja investera i förnybar elproduktion i eller utanför staden. Detta engagemang bör 
utnyttjas i omställningen mot ett mer hållbart system för framställning av el. 

 

Planeringsprocesser är centrala för att ge balans mellan att fortsätta utnyttja de 
existerande infrasystemen som fjärrvärme och att ge möjlighet till förnyelse och 
utveckling. En utmaning som ofta betonats är att integrera energifrågorna i de tidigaste 
faserna av planeringsprocesserna. Hög exploateringstäthet möjliggör potentiellt större 
investeringar i infrasystemen vilket oftast är önskvärt ur hållbarhetssynpunkt. Om man 
breddar perspektivet bortom planeringsprocesserna är dock den samlade kommunala 
rådigheten över energisystemens utveckling begränsad och minskar i omfattning. 

 

Vårt förslag är att planera för att bygga högt och tätt, vidareutveckla fjärrvärmen i 
riktning mot att utnyttja överskottsvärme och stimulera utbyggnaden av mer förnybar 
el. 
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3.  Utvecklingen av hållbara transportsystem – ingen har 
helhetsansvar  
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I dagens Norrköping är hanteringen av persontrafik och godstrafik är särkopplade 
och det finns inte någon aktör i Norrköping som har helhetssyn på utvecklingen av 
hållbara transportsystem. De flesta satsningar som görs inom ramen för hållbara 
transporter från kommunens sida är fokuserade på hållbart resande. Det är positivt 
att den processen har blivit fast etablerad i kommunens organisation. Under de 
senaste åren har en satsning på samordnad varudistribution av kommunens eget 
transportbehov till sina verksamheter diskuterats och projekt om samordnad 
varudistribution har inletts. Detta ytterligare är ett steg i rätt riktning. Som ett led i 
detta och med några års mognad kan detta utvecklas till att även omfatta 
distribution av varor till innerstadens näringsidkare genom citylogistiklösningar. 
Det finns flera gemensamma intressen mellan kommunen och logistikföretagen och 
borde finnas en potential i närmare samverkan och korsbefruktning.  
 
Infrasystemen är inte bara ett lokalt intresse utan i flera fall även ett nationellt 
intresse, vilket betyder att det krävs samverkan med flera olika aktörer på olika 
samhällsnivåer. Hanteringen av komplexiteten skulle underlättas av om det fanns 
en funktion i kommunen som hade ett helhetsansvar för att utveckla mer hållbara 
transporter (vilket inkluderar både persontransporter och godstransporter). En 
sådan skulle även underlätta för kommunikationen och samverkan mellan 
kommunen och de logistikföretag som bedriver verksamhet inom kommunens 
gränser. Vi föreslår därför att Norrköpings kommun inrättar en funktion med 
logistikkomptetens som tillsammans med den befintliga 
persontransportkompetensen bidrar till att utveckla och samordna kommunens 
arbete med såväl person- som godstransporter.  
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4. Mindre biltrafik ger en mer attraktiv stad men mål och 
medel är otillräckliga 

 

 

 

Norrköping har en utbyggd kollektivtrafik, men bilen har fortfarande en stark ställning i staden 
(Foton, Peter Modin, Linköpings universitet)
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Enligt OECD kommer de globala utsläppen av växthusgaser från transporter fördubblas 
till 2050. Transporterna är även kopplade till allvarliga lokala problem. Norrköping 
står inför utmaningar som att hantera luftkvalitetsproblem (bland annat på 
Kungsgatan), olycksproblematik (till exempel vid Norr Tull) samt det buller som 
trafiken ger upphov till. Den uttalade målsättningen är att minska transporterna inom 
kommunen. Dock saknas tydliga och specifika långsiktiga mål för 
transportutvecklingen i kommunen eller hur de målsättningar som finns ska följas upp 
kontinuerligt. Transportplaneringen spelar en central roll i utvecklingen för ett mer 
hållbart transportsystem, och i detta är beteendefrågor en viktig del. I Norrköping finns 
ett väl etablerat arbete om transporter och beteendefrågor. För att befästa de positiva 
resultat som detta har, behöver kommunens strategier för mobilitet, stadsutveckling 
och handel kopplas ihop så att innerstaden samtidigt kan blomstra, bli tätare och 
grönare. Basel är ett exempel på en stad där man lyckats med detta. 

Enligt den resvaneundersökning som gjordes 2010 sker 59% av Norrköpingsbornas 
resor med bil, 18% genom att man går, 13% med cykel och 10% med kollektiva 
färdmedel. Jämfört med en resvaneundersökning från 1998 har bilåkandet har ökat 
med 13%. I Norrköpings kommuns vänort Odense, som ligger i framkant vad gäller 
hållbara transporter, är andelen biltrafik ca 28%, medan cykel står för 27%, gångtrafik 
för 25% och kollektivtrafik för 20%. Det finns flera kommuner i Europa, som till 
exempel tyska Göttingen och schweiziska Basel, som rapporterar liknande 
trafikfördelningskvoter. Det finns inga hinder, varken nationellt eller internationellt, 
för att höja ambitionsnivån vad gäller omställning till ett mer hållbart transportsystem i 
Norrköping. Dock innebär en sådan omställning stora utmaningar för 
trafikplaneringen och det ställer högre krav på Norrköpingsborna att vilja transportera 
sig mer hållbart, vilket även innebär ändrat beteende. 

Vårt förslag är att Norrköpings kommun blir tydligare i att formulera och kommunicera 
sina målsättningar och ambitioner samt att se till att de uppsatta målen följs upp på 
kontinuerlig basis. För att lyckas med detta krävs bland annat att kommunen antar ett 
mer konsekvent förhållningssätt till sina redan beslutade målsättningar och principer 
för transport- och trafikplanering. Ett exempel är prioritetsordningen. Den innebär att 
man vid konflikter i trafikplaneringen av gator i första hand ska prioritera gång och 
cykel, i andra hand kollektivtrafik och i tredje och sista hand prioritera biltrafik.  
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5. Händelö är ett föredöme  för hållbar industri, men hur 
ska det befästas och utvecklas? 

 
 
 

 

Vy över kraftvärmeverket och oljehamnen, en del av Händelö ekoindustriella park. 
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Händelöområdet med sina omgivningar är ett industriområde med flera karaktäristika 
för ett hållbart industriområde. I ett område med stora naturvärden finns där flera 
företag som utnyttjar avfall och förnybara råvaror för sin verksamhet. Flera av 
skogsindustrins produkter, el, ånga, värme och biodrivmedel med mera produceras 
med mycket bra miljöprestanda. Hamnen ger möjlighet för miljöanpassade transporter 
in och ut ur området. Denna utveckling har i stora drag växt fram ur privata initiativ 
med olika insatser från kommunen. Händelöområdet framstår som ett gott föredöme 
ur ett internationellt perspektiv. 

Industrins utveckling sker i ökande utsträckning i global konkurrens och med stort 
tryck från kunder, konkurrenter och policy. Dessa förutsättningar ställer ökande krav 
på företagens förmåga till innovation för att uppnå ökad resiliens, förmåga att ställa om 
befintlig verksamhet efter nya omständigheter. Samverkan mellan olika företag och 
sektorer kommer med säkerhet att spela en växande roll i dessa innovationsprocesser. I 
internationella sammanhang utvecklas sådana initiativ under begrepp som ”industrial 
symbiosis”, ”eco-industrial parks” och ”eco-innovation parks”. 

Det kommunala näringslivsarbetet har huvudsakligen varit mycket fokuserat på 
nyetablering av företag och mindre på nätverkande och utveckling mellan befintliga 
företag. Kommunen har på olika sätt visat intresse för fortsatt utveckling av 
Händelöområdet i riktning mot grön innovation men vet sannolikt inte riktigt hur det 
ska drivas.   

Vårt förslag är att betrakta och utveckla Händelöområdet som en eko-industriell park. 
För att stärka detta ytterligare krävs en ny organisatorisk struktur som ska verka på 
industriområdesnivå. Kommunen, hamnbolaget och de stora företagen bör ta ett 
särskilt ansvar för att skapa ett forum eller en arena där gemensamma angelägenheter 
kan behandlas. Med denna som bas kan aktörerna själva identifiera fortsatta synergier 
och utveckla sina verksamheter. Ur denna bas kommer sannolikt också nya affärer och 
innovationer att växa fram. Några viktiga framgångsfaktorer för detta är att det finns (i) 
minst en aktör som är beredd att agera för områdets bästa vilket bör vara kommunen, 
(ii) uthållighet eftersom sådana här processer tar tid och (iii) impulser utifrån från 
akademi och internationella liknande initiativ. Dessutom krävs en nationell och 
internationell marknadsföring av Händelö eko-industriella park som ett föredöme för 
hållbar industri. 
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6. Se industrin som en möjlighet och inte ett problem i den 
framtida hållbara staden!  
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Inom planeringsområdet har det varit ett rådande paradigm under lång tid att rumsligt 
separera olika verksamheter. Till exempel skulle inte industrin behöva begränsas av 
närheten till boende och boende skulle inte behöva påverkas av miljöstörande industri. 
Detta har utvecklats på rationella grunder med tanke på de traditionella 
intressekonflikterna. Det har varit en strategi att separera baserat på ett synsätt att 
detta varit bäst, enklast eller snarast ofrånkomligt. Detta synsätt har lett till att man 
separerat stadens funktioner vilket bland annat leder till ökade transportbehov. Därför 
är det lätt att förbise positiva synergier som kan finnas mellan stadens olika funktioner. 
Nuförtiden har de stärkta miljökraven på industrin gjort den mycket renare och möjlig 
att integrera i staden på ett nytt sätt. Dessutom har mark som tidigare planlagts för 
industri i många fall utvecklats till att innehålla en blandning av service, handel och 
mindre miljöstörande industri. 

Utbyten av värme är ett område där det finns synergier. Många industriella eller 
kommersiella verksamheter kan ha värmeöverskott och utgör bra komplement till 
områden med boende. Framtidens fjärrvärme kommer i större utsträckning att handla 
om att distribuera överskottsvärme från industrier, butiker och kontor snarare än från 
energianläggningar. De stora innovationerna som kan förbättra samhällets 
resurseffektivitet kommer sannolikt att uppstå som systemintegrationer: alltså att två 
system som utvecklats separat kan kombineras. Därför behöver aktörer som 
representerar olika sektorer och system träffas och bättre förstå varandras världsbilder. 

Vårt förslag är att i ökad utsträckning betrakta planprocesser som verktyg för 
systeminnovation. Bjud in representanter för industri, jordbruk, skogsbruk med flera 
sektorer. Låt akademi och internationella erfarenheter bli inspirationskällor! Kanske 
kan till exempel följden bli att mera av maten kan produceras nära konsumenten 
genom att utnyttja outnyttjade resurser i staden som spillvärme, koldioxid och olika 
näringsämnen?  
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7. Samverka för integrerad, hållbar stadsutveckling 

 
 

 

 

Med hjälp av denna figur har vi reflekterat kring förutsättningar och hinder för samverkan mellan det 
offentliga (i det här fallet kommun), det privata (företagen i Norrköping) samt akademin (Linköpings 
universitet) för en mer hållbar stadsutveckling. Vi illustrerar en organisations syn på samverkan med 
utgångspunkt från olika sfärer eller cirklar vilka gestaltar omfattningen av organisationers upplevda 
ansvarsområde eller inflytandesfär. Den innersta cirkeln, är den sfär som organisationen har störst 
kontroll över (det handlar om den egna verksamheten, det interna arbetet). Nästa inflytandesfär 
innefattar ett område inom vilket organisationen/aktören har indirekt kontroll, till exempel. genom att 
ställa krav på andra aktörer/organisationer. I den tredje sfären reflekterar organisationen även över hur 
den på olika sätt påverkar andra aktörer och deras verksamheter, medan man i den fjärde sfären 
funderar kring hur andra påverkar ens egen organisation och hur man skulle kunna dra nytta av att 
samverka med andra. För en mer detaljerad beskrivning av och diskussion kring samverkanssfärer, se 
bilaga 5. 
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I forskningsprogrammet har vi reflekterat kring olika aktörers roller för att utveckla en 
hållbar stad. Eftersom forskningsprogrammet kan ses som samverkan utifrån ett triple-
helixperspektiv (samverkan mellan det offentliga, det privata samt akademi) faller det 
sig naturligt att fundera på hur man genom en sektorsövergripande samverkan skulle 
kunna möjliggöra en mer hållbar stadsutveckling.  

Om en aktör har för stort fokus på den interna eller egna verksamheten kan det hämma 
utvecklingen eftersom man inte ser de möjligheter som finns utanför organisationens 
kärna. Om man utvecklar en bra samverkan och en förmåga att röra sig utåt i cirklarna 
kan det också bidra till ekonomiska fördelar som påverkar den interna/egna 
verksamheten på ett positivt sätt. Ju längre utåt i cirklarna en organisation kan röra sig, 
desto större systemsyn har organisationen och desto mer benägen är organisationen att 
samverka med andra, eftersom man inser att samverkan inte bara bidrar till synergier 
utifrån ett samhällsperspektiv utan även är en katalysator för den egna utvecklingen. 

För att få till en meningsfull och verkningsfull samverkan krävs att de samverkande 
organisationerna har en viss mognad, institutionell kapacitet samt en förståelse för att 
deras agerande har betydelse i ett större sammanhang, en systemförståelse. Detta 
måste givetvis växa och utvecklas inom respektive organisation och ha en tydlig intern 
förankring, men i viss utsträckning kan externa samverkansorgan bidra till att 
underlätta samverkan mellan aktörer genom att erbjuda plattformar och mötesplatser. 
Det är dock viktigt att ha i åtanke att alla aktörer ingår i sina specifika sammanhang där 
incitamentsstrukturerna för samverkan internt och externt skiljer sig mellan olika 
organisationer. Här har exempelvis universiteten en mer fri och oberoende roll, medan 
kommunerna har sitt lagstadgade uppdrag och företagen sitt vinstdrivande intresse. 
Detta, tillsammans med organisationsinterna styrdokument och policyer kan påverka 
på vilka grunder och i vilken utsträckning aktörerna kan samverka. 

En utmaning i att utveckla meningsfull och verkningsfull samverkan som leder till 
vinna-vinnasituationer är att få till detta utan att för mycket energi ödslas på att skapa 
nya strukturer eller nya projekt. Vårt förslag är därför att se över hur samverkan kan 
gynnas och vidareutvecklas utifrån de redan existerande strukturerna i kommunen, i 
företagen och i akademin (detta diskuteras vidare i utmaningarna 8-10).  
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8. Samverka för integrerad, hållbar stadsutveckling – 
kommunens roll 

 
 
 

 

Schematisk skiss över samverkan mellan lokala aktörer i en stad som Norrköping.
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Att ha ett integrerat angreppssätt till hållbar stadsutveckling har varit grundläggande 
inom forskningsprogrammet. Ett sådant förutsätter sektorsövergripande samverkan. 
Utifrån programmets resultat har flera samband mellan de studerade tekniska 
systemen identifierats. Dessa kan sägas utgöra en osynlig integration mellan staden och 
industrin på Händelö, men även mellan industrierna inom Händelö. Dock visade det 
sig att samverkan mellan de olika aktörerna är svag. Bland annat stödjer inte 
organisationerna dessa samband genom sina styrdokument. Inom området hållbar 
stadsutveckling har samverkan ofta skett i projektform och dessa projekt har ofta varit 
delvis externt finansierade med kommunen som projektägare (som LIP, KLIMP, Den 
Goda Staden, Uthållig kommun med flera). Det finns flera fördelar med den här typen 
av initiativ, bland annat upplevs ofta dessa som katalysatorer för hållbarhetsarbetet. 
Vidare kan projekt vara viktiga utifrån ett processperspektiv, dvs att det sker ett 
lärande i processen där  relationer inom och mellan organisationer  utvecklas. Detta 
kan leda till spin-off-effekter och vidare samarbete.  Ofta är processerna och 
relationsbyggandet viktigare än de konkreta resultat som projekt genererar. Dock finns 
det även en del risker med projekt. En av dem är att det långsiktiga strategiska arbetet 
kan hämmas eftersom man fokuserar på de kortsiktiga resultaten från projektet. 
Projekt är en viktig beståndsdel i hållbarhetsarbetet i en kommun, men det är viktigt att 
dessa ses i ett större, strategiskt och långsiktigt perspektiv. För att göra detta krävs att 
man reflekterar över vad kommunen kan bidra med i staden, vad man kan göra 
regionalt och hur man ska stötta organisationsstrukturer och kulturer som möjliggör 
detta. Det räcker inte bara att ta hänsyn till strukturer, det är minst lika viktigt att 
reflektera över den organisatoriska kulturen för att utveckla strategier och lösningar 
som fungerar. I detta också viktigt att säkerställa att det finns tid, resurser och mandat 
för att arbeta med samverkan i organisationen.  

En av nycklarna till verkningsfull samverkan för en hållbarhetsdriven utveckling i 
kommunen är att utveckla en intern samordning och att tydliggöra strukturer. Det 
skulle underlätta såväl den interna som externa samverkan för ett mer hållbart 
samhälle. Vårt förslag är att Norrköpings kommun inventerar sina 
samverkansstrukturer och tydliggör nyckelfunktioner för samverkan samt deras 
uppdrag. Särskild vikt bör läggas vid samverkan mellan kommunen, företagen och 
akademin. 
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9. Samverka för integrerad, hållbar stadsutveckling – 
företagens roll 
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Resultaten från programmet indikerar att Norrköpings kommun har haft en ganska 
perifer roll när det gäller hållbarhetsrelaterad samverkan mellan företag. När företag 
har samverkat på detta område har det skett antingen bilateralt mellan företag eller via 
samverkansorganisationen Cleantech Östergötland. Det finns för- och nackdelar med 
en sådan samverkansorganisation. Det finns en risk att företagen (och företagen och 
kommunerna) begränsar sitt utbyte med varandra till samverkan via 
samverkansorganisationen. Det finns därvid en risk att samverkan blir 
institutionaliserad och begränsad. Dock finns det ett stort värde i den här typen av 
samverkansorganisationer eftersom de kan erbjuda en neutral plattform för samverkan 
mellan olika typer av organisationer. Det är viktigt att det finns arenor där företagen 
samt företag och kommuner kan mötas. Sådana arenor behöver präglas av ömsesidigt 
lärande, kontinuitet och relationsbyggande.  

Vi föreslår att kommunen utvecklar arenor för att underlätta samverkan mellan företag 
samt mellan företag och kommunen. Detta skulle kunna bidra till att stärka företagens 
konkurrensförmåga och innovationskapacitet. Stadens stora process-, energi- och 
avfallsföretag och dessas samspel med kommunen och akademin skulle utgöra en 
sådan arena, möjligen i regional samverkan. Dessutom skulle utvecklingen av 
geografiskt baserade samverkansarenor inom stadens alla industriområden kunna 
stimuleras av näringslivets organisationer och kommunen. För att denna utveckling ska 
kunna bli verkningsfull måste företagen ha eller göra plats för geografiskt baserad 
samverkan i sina affärsstrategier. Några medarbetare måste ges utrymme att engagera 
sig utanför företagens traditionella försörjningskedjor. 
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10. Samverka för integrerad, hållbar stadsutveckling –
akademins roll 
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Det bedrivs mycket forskning inom olika discipliner inom akademin som kan relateras 
till hållbar stadsutveckling. Om man ser till Linköpings universitet så sker denna 
forskning ofta inom helt eller delvis helt skilda delar av universitetet. Det finns sällan 
en tillräcklig samverkan mellan olika forskningsprojekt eller forskare på universitetet. 
Olika initiativ för förbättrad intern samverkan tas då och då. Några exempel på sådana 
initiativ för bättre intern samordning med koppling till samverkan för hållbar 
stadsutveckling är LiU Sustainable, ett nätverk som initierades under 2012, som har 
lett till en fördjupad intern dialog; kompetenscentrumet Biogas Research Center och 
Centrum för kommunstrategiska studier.. Dessa initiativ skulle kunna vidareutvecklas 
genom gemensamma forskningsansökningar, vid samverkan med kommuner och för 
att möjliggöra mer transdisciplinär, problemorienterad forskning. Genom 
programmets fördjupade samverkan har akademins aktörer gått från att betrakta 
Norrköping som ett intressant studieobjekt till att utveckla forskningsprojekt i 
samverkan med samarbetspartners inom den kommunala organisationen. Denna 
utveckling är i linje med trender inom hållbarhetsforskning där aktivt deltagande av 
relevanta aktörer är en förutsättning för forskningens relevans och nytta. Viktiga bidrag 
som akademin bör ge till kommunen och företagen är att vidga vyerna genom 
internationell utblick och framtidsperspektiv. Därigenom kan andra aktörer bli 
inspirerade och se nya möjligheter. Akademin kan dessutom fungera som en brygga 
mellan kommunen och företagen i den mån sådana nätverk finns. 
 
Samverkan mellan universitetet och Norrköpings kommun har stärkts genom 
forskningsprogrammet. Förutom att kommunen är part i flera forskningsinitiativ än 
tidigare, så har universitetets forskningsverksamhet inom hållbar stadsutveckling också 
stärkts. Via samverkan med kommuner utvecklas forskningen inom akademin. 
 
Vi föreslår att universitetet fortsätter att utveckla den interna samordningen av 
forskare och forskningsprojekt och identifierar de forskare som har koppling till hållbar 
stadsutveckling. Vi föreslår också att det utses personer på kommunerna, inom företag 
etc. som blir kontaktpersoner och förmedlare av kontakter mellan universitetet och de 
övriga lokala/regionala aktörerna. 
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Bilaga 1. Forskar-och referensgrupp 

Forskare i Hållbara Norrköping  
Hållbara Norrköping är ett forskningsprogram som involverat många personer på 
avdelningen för industriell miljöteknik. De som har varit mest involverade är Mats 
Eklund (programledare), Sara Gustafsson (programkoordinator) samt doktoranderna 
Björn Berglund och Paul Fenton (från och med 2012). Övriga personer som bidragit 
med insatser för forskningsprogrammet är: 

Leo Baas (professor) till och med 2012 

Saeid Hatefipour (mars 2009-oktober 2011) 

Lars Johansson (projektanställd mars 2011-november 2011) 

Joakim Krook (docent) 

Michael Martin (doktorand/post doc) 

Caroline Rydholm (projektanställd januari 2011-juni 2011) 

Murat Mirata (forskare) från 2012 

 

Vidare har Dag Henning (Optensys) varit aktiv i delprojektet ”Att utveckla en hållbar 
stadsdel”, genom att utforma och genomföra samt analysera resultat från en workshop 
kring energiscenarier. Vi har också samarbete med Annelie Carlsson på VTI som ska 
bidra med kvantitativa analyser till en workshop kring trafikplaneringsscenarier. Inom 
delprojektet kring Händelö ekoindustriella park har vi samarbetat med Emma 
Campbell på Cleantech Östergötland. 

I arbetet med att presentera forskningsresultaten på ett mer lättillgängligt sätt i 
visualiseringsproduktioner har vi haft ett samarbete med ett flertal anställda från 
Interactive Institute i Norrköping.  
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Hållbara Norrköpings referensgrupp 
En referensgrupp har knutits till forskningsprogrammet för att skapa ett forum att 
diskutera forskningsprogrammets resultat och utveckling och för att förankra 
forskningen i såväl kommunorganisationen som i det lokala näringslivet och 
forskningsinstitutet VTI.  

Referensgruppen träffades minst två gånger om året och förutom att diskutera 
utvecklingen i forskningsprogrammet har det funnits utrymme för erfarenhetsutbyte, 
diskussioner kring gemensamma intressen och möjliga samarbeten samt 
lägesrapporter för de respektive organisationerna. Referensgruppen har också bjudits 
in till seminarier och workshops som forskningsprogrammet organiserat. Samarbetet i 
referensgruppen har lett till samarrangemang mellan kommunen och forskare kring 
seminarier och workshops som har anknytning till de olika delprojekten i Hållbara 
Norrköping. 

 

 Referensgruppen har bestått av följande personer: 

Per Björneld, Econova 

Emma Campbell, Cleantech Östergötland 

Annelie Carlsson, VTI 

Staffan Eklind, Etablering Norrköping (t.om. 2011) 

Jannica Schelin, Norrköpings kommun (Hållbart resande) 

Björn Persson, E.ON (t.om våren 2012) 

Carl Johansson, E.ON (from. Våren 2012) 

Mattias Örtenvik, E.ON 

Lisa Rehnström, Norrköpings kommun (stadsbyggnadskontoret) (t.om 2011) 

Maria Danestig, Norrköpings kommun (stadsbyggnadskontoret, mark och 
exploatering)(från och med våren 2012) 

Mikael Åberg, Norrköpings kommun(stadsbyggnadskontoret, mark och exploatering) 
(från och med våren 2012- hösten 2012) 

Per Haupt, Norrköpings kommun(stadsbyggnadskontoret) (hösten 2012) 
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Bilaga 2. Visualiseringsproduktioner  

För att göra forskningsprogrammets resultat tillgängliga för en bredare publik har ett 
antal visualiseringsproduktioner att utformats och ställts ut på Visualiseringscenter C i 
Norrköping. Dessa har utarbetats i samarbete med Interactive Institute i Norrköping.  

Den första Visualiseringsproduktionen, som heter ”Den dolda staden” baserades på det 
symbiotiska utbytet av energi och material mellan företag på Händelö industriområde 
och Norrköpings stad. Syftet var både att skapa incitament för de berörda aktörerna att 
vidta resurseffektiva åtgärder och ge Norrköpings invånare en ökad förståelse av hur 
deras vardagsliv kopplar till stadens industrier samt hur de påverkar och påverkas av 
stadens tekniska system. Denna visualisering invigdes under Kulturnatten (september) 
2011 på Visualiseringscenter C i Norrköping och stod uppställd i på bottenplanet i 
närmre två år. 

Den andra visualiseringsproduktionen handlar om staden som gruvor och fokuserar 
fenomenet urban mining. Genom att utgå från befintliga kartor och verktyget Urban 
Explorer på ett visualiseringsbord gestaltades infrasystemen under mark i Norrköping 
och de ur drift tagna system som skulle kunna utgöra morgondagens gruva. Den 
lanserades under hösten 2013 på Visualiseringscenter C. 

Hållbara Norrköpings tredje visualisering fokuserar transporter och utgår från dagens 
trafikflöden i Norrköpings innerstad och de emissioner som de ger upphov till. Dessa 
flöden ändras utifrån olika scenarier med olika ambitionsnivåer för Norrköpings 
framtida trafikflöden. Syftet med visualiseringen var att skapa en förståelse av vad våra 
vanor och vårt beteende när det gäller att transportera sig betyder för miljön och att 
skapa en förståelse för vad man skulle kunna göra för att ändra på detta mönster. 
Visualiseringen, som invigdes i augusti 2014, är ett experiment med webvisualisering 
och finns tillgänglig via webben som en applikation 
(www.hallbaranorrkoping.se/visualisering. Denna visualisering är utarbetad i 
samarbete mellan LiU, Interaktiva institutet och VTI.  
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 Bilaga 3. Seminarier/workshops som 
anordnats inom ramen för Hållbara Norrköping   

Hållbara Norrköping har under projekttiden arrangerat ett antal seminarier och 
workshops där olika aktörer bjudits in för att delta. Dessa finns beskrivna i det här 
kapitlet. 

Industriell symbios (29 april 2010) 

Under 2010 organiserades ett seminarium som handlade om industriell symbios med 
anledning av att en ledande forskare inom Industriell symbios, Marian Chertow (Yale 
university, USA), var på Sverigebesök.  

 

Storstörningar i städer (16 mars, 2011) 

I mars 2011 hölls ett seminarium kring risker i den urbana infrastrukturen. Det var ett 
samarrangemang mellan Norrköpings kommun och Linköpings universitet. Bland 
annat hade Stephen Graham från Newcastle University i Storbritannien bjudits in för 
att hålla en föreläsning på temat Storstörningar i städer. För att ge ett 
Norrköpingsperspektiv på seminariet kompletterades hans föredrag med 
Norrköpingsperspektiv från bl.a. stadsbyggnadskontoret, Norrköping vatten och E.ON 
värme. 

 

Hållbar stadsutveckling och hållbarhetsklassificering av stadsdelar (26 januari 2011) 

 Med anledning av Norrköpings kommuns deltagande i arbetet med att utreda 
möjligheterna i att göra en svensk översättning av den brittiska standarden BREEAM 
communities (som syftar till att hållbarhetsklassificera stadsdelar) hölls ett seminarium 
där forskningsprogrammet Hållbara Norrköping var en av aktörerna. 

 

Hållbart resande –går det att styra? (23 september 2011) 

Tillsammans med Centrum för kommunstrategiska studier och Boxholms kommun 
arrangerade Norrköpings kommun och Linköpings universitet (via Hållbara 
Norrköping och institutionen för Tema T) ett seminarium kring hållbart resande och 
vad kommunen kan göra för att uppmuntra till ett mer hållbart resande. Seminariet 
hölls i Boxholm i anslutning till den årligt återkommande europeiska trafikantveckan. 

 

Workshop kring framtida energiscenarier i Södra Butängen (15 april 2011) 

Syftet med workshopen var att i smågrupper reflektera över hur man bör tänka när 
man planerar en ny stadsdel map energitillförsel och energianvändning. 
Utgångspunkten för workshopen var fyra energiscenarier som grupperna fick diskutera 
för-och nackdelar med. I grupparbetet ingick även att prioritera bland komponenter (i 
scenarierna) och diskutera vad kommunen ska göra för att det bästa scenariet ska 
förverkligas. Workshopen arrangerades tillsammans med Dag Henning på Optensys, 
som efter workshopen gjorde beräkningar på de olika scenariernas miljöpåverkan. 
Deltagare från såväl stadsbyggnadskontoret, som från ekonomi och styrning samt 
kommunledningskontoret fanns representerade, tillsammans med tekniska nämndens 
ordförande. 
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Workshop kring energiscenarier i Södra Butängen del II (16 april 2012) 

Denna workshop presenterade de kvantitativa analyserna från scenarierna och 
deltagarna fick reflektera utifrån vad dessa skulle innebära samt hur man skulle kunna 
använda/se på dessa. 

 

Workshop kring ett integrerat och hållbart transportsystem (25 maj 2012)  

Den här workshopen som fokuserade hur man planerar för en attraktiv stad ur ett 
hållbarhetsperspektiv och hur man  får in transporterna i detta arrangerades i maj 2012 
och ett antal olika aktörer var inbjudna. Exempel på deltagare är tjänstemän 
(planerare, strateger), politiker, intresseföreningar, logistikföretag, cityhandeln, 
bostadsföretag. 

Uppföljande workshop kring hållbara transporter och scenarier (15 april 2013) 

Denna workshop presenterade tre scenarier för trafikutvecklingen (och dess 
emissioner) för Norrköpings innerstad och vi förde diskussioner kring hur Norrköpings 
trafiksituation skulle kunna bli mer hållbar. 

Slutseminarium Hållbara Norrköping (3 december 2013) 

Detta seminarium hölls i Norrköping för förtroendevalda och anställda vid 
Norrköpings kommun. Syftet med seminariet var att ge en översikt av de resultat och 
slutsatser som Hållbara Norrköping mynnat ut i samt att föra en diskussion kring hur 
dessa erfarenheter förvaltas och utvecklas vidare. Det senare gjordes i 
paneldiskusisonform där Norrköpings kommun, CKS, Cleantech Östergötland, E.ON 
samt Linköpings universitet fanns representerade. 

CKS seminarium (24 februari 2014) 

Detta seminarium hölls också efter programmets avslutande (i Mjölby) och 
presenterade syntesen från Hållbara Norrköping och satte resultaten i ett vidare 
perspektiv. 
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Konferens Sym City 
Forskarna i forskningsprogrammet Hållbara Norrköping har etablerat 
konferenskonceptet Sym City, som är en konferens kring hållbar stadsutveckling som 
återkommer med två-årsintervall. De viktigaste poängerna från de genomförda 
konferenserna inom Symcity är att stärka regionen inom forskning om hållbar 
stadsutveckling. 

Sym City 2011 

Under två dagar i oktober 2011 (13-14 oktober) arrangerade Hållbara Norrköping en 
stor konferens i Norrköping där hållbar stadsutveckling var temat. Konferensen vände 
sig till såväl politiker som kommuntjänstemän, näringslivet samt forskare. Syftet med 
konferensen var att skapa en plattform för erfarenhetsutbyte mellan forskning och 
praktik samt att sprida de resultat som Hållbara Norrköping genererat under 
forskningsprogrammets nästan två första år. Konferensen hölls på Campus Norrköping 
och hade drygt 100 deltagare. Konferensen erbjöd ett stort utbud av olika teman. Totalt 
hade Sym City 11 sessioner, varav en del på engelska med de flesta på svenska.  

Symcity 2014 

Symcity genomfördes för andra gången inom ramen för arrangemanget e-week, den 30 
januari 2014. Temat för konferensen var cirkulär ekonomi och aktörssamverkan kring 
hållbar stadsutveckling. Reflektioner kring samverkan inom 
transportsystemdelprojektet i Hållbara Norrköping var en av programpunkterna.  
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Bilaga 4. Urval av publikationer från 
forskningsprogrammet Hållbara Norrköping 

Licentiatsavhandlingar 
Wallsten, B., “Underneath Norrköping – An Urban Mine of Hibernating 
Infrastructure”, licentiate thesis, Linköping University, Sweden 2013 

Paul Fenton 2014. Five factors for Urban Sustainability – exploring influences on 
municipal strategic planning. Linköping Studies in Science and Technology. Licenciate 
Thesis No. 1646. Linköpings universitet. 

 

Avhandlingar, vilka i stor utsträckning har byggt på/har stark koppling till 
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Bilaga 5. Exempel på aktiviteter för olika 
aktörer inom olika sfärer 

Tabellen nedan visar en översikt av de olika typerna av aktörernas inflytandesfärer och 
exempel på upplevda ansvar utifrån den modell som presenterades i anslutning till 
utmaning 7 (sid19). 

 

Inflytandesfär Kommun (exempel) Företag (exempel) Akademi(exempel) 

1. Direkt 
kontroll 

Kärnuppgifterna, interna 
riktlinjer etc. 

Produktion, initiera CSR, 
utforma interna strategier 

 

Forskning, undervisning och 
publicering baserat enbart 
på vetenskaplig litteratur och 
teorier. 

2. Indirekt 
kontroll 

Upphandling, ägande av 
bolag 

Miljöhänsyn vid inköp, 
försörjningskedjor 

Akademin kan ställa krav i 
upphandling etc.,  

3. Indirekt 
inflytande 

Strategier/riktlinjer för 
det geografiska området, 
fysiska planer 

Miljö/hållbarhetsmarknads-
föring, hur företaget 
uppfattas av andra 

Forskningsresultat, 
undervisning, remissvar, 
uppdragsforskning åt 
myndigheter m.m. 

4. 
Aktörsgemensa
mt inflytande 

Verksamhet som kan 
(men inte måste) beröra 
kärnuppgifterna men som 
kräver samverkan med 
andra aktörer 

Överbyggnad  som kan 
arbeta med strategisk 
samverkan med andra 
aktörer.  

 

Skapa möten/(oberoende) 
samverkansarena mellan/för 
andra aktörer 

 

 

Kommuners inflytandesfärer (se kommunkolumn i tabellen) 
För en kommun kan den direkta kontrollen exempelvis bestå i att fokusera den egna 
verksamheten och genom att utforma interna riktlinjer för ett mer hållbart beteende 
inom organisationen. Det kan exempelvis handla om att utforma och införa policies för 
tjänsteresor eller riktlinjer för hur miljö-och hållbarhetshänsyn ska tas vid t.ex. fysisk 
planering. Kommunen kan, genom upphandlingar, ställa krav på andra aktörer genom 
sin upphandling. Där kan man ställa såväl miljökrav som etiska krav på de produkter 
och tjänster som förbrukas inom den kommunala organisationen. Många kommuner 
äger även helt eller delvis bolag, och genom ägandedirektiv mm kan man ställa krav 
även på dem. Genom att utforma strategier och riktlinjer som gäller det geografiska 
området kan kommunen utöva indirekt inflytande och påverka andra aktörers 
agerande. Det kan exempelvis handla om att införa miljözoner, att genom 
exploateringsavtal bestämma miljö-och hållbarhetskrav för olika etableringsområden 
etc. Ett exempel på hur kommuner kan bidra till ett aktörsgemensamt inflytande är att 
gå utanför sitt lagstadgade ansvar och tex. leta efter samverkan eller möjligheter 
utanför sin kärnverksamhet som skulle kunna bidra till en mer hållbar stad samtidigt 
som det skulle kunna bidra till den egna utvecklingen.  

Kommunen skulle kunna ses som både en möjliggörare och hinder till förändring. 
Eftersom kommunen är en konstant i samhället borgar den för en viss kontinuitet 
(åtminstone institutionell) och stabilitet. Den har som institution dessutom lagstadgat 
ansvar för den lokala utvecklingen (som tex. fysisk planering). I detta ligger att 
kommuner har ett stort inflytande i vilka tekniska system som ska finnas i staden, 
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något som både kan ses som ett positivt eftersom det finns möjligheter att ställa 
miljökrav på dessa systems utformning och teknik. Å andra sidan finns det också en 
risk att kommunen i och med detta även kan fungera som hinder till förändring 
eftersom tekniska system kan bidra till en teknisk inlåsning och hindra ny, och kanske 
mer hållbar teknik att spridas och användas. Sett ur ett längre perspektiv har svenska 
regeringen i flera omgångar lanserat och genomfört investeringsprogram för att gynna 
mera hållbara tekniska system i kommunerna. Detta har i flera kommuner påskyndat 
hållbarhetsanpassningen genom tex. utbyggda fjärrvärmesystem, biogasproduktions-
anläggningar och informations/folkbildningssatsningar. Dessa har ofta genomförts 
som projekt, vilket kan bidra till att skapa osäkerheter och kortsiktighet i planeringen. 
Å andra sidan kan den här typen av satsningar bidra till att skapa ett politiskt 
engagemang för frågorna, vilket i sig skulle kunna bidra till att hållbarhetsfrågorna 
aktualiseras och diskuteras på olika nivåer inom kommunerna. 

Företags inflytandesfärer (se företagskolumnen i tabellen) 
Företag har direkt kontroll över sin produktion och för den interna verksamheten, där 
de styr över hur de utformar sina produkter och tjänster. De kan också välja att införa 
miljöledningssystem och initiera strategier och förhållningssätt till hållbarhetsstyrning 
som rör deras egen organisation. Genom miljöanpassade inköp kan de ställa krav på 
andra organisationer att hålla ett miljöanpassat utbud. Detta kan påverka i flera led 
genom försörjningskedjorna. Företag kan påverka andra aktörer på olika sätt. Dels kan 
de genom sitt sortiment erbjuda produkter/tjänster med en viss 
miljö/hållbarhetsprestanda. Men de kan även påverka andra (både konsumenter och 
konkurrenter) genom miljö/hållbarhetsmarknadsföring och profilering på marknaden. 
En del företag går så långt att de försöker att omdefiniera marknaden tex. genom att gå 
i bräschen med en produkt som håller hög prestanda som sedan får ett sådant 
genomslag att konkurrenter tvingas följa efter. För att uppnå aktörsgemensamt 
inflytande krävs att det finns en överbyggnad i företagen som kan arbeta med strategisk 
samverkan med andra aktörer. Det är inte ovanligt att detta sker i innovationsprocesser 
där både det egna företagets men även omvärldens utveckling gynnas.  

Akademins inflytandesfärer (se akademikolumnen i tabellen) 
Akademins kärnverksamhet består främst i undervisning och forskning samt 
samverkan med det omgivande samhället. Såväl forskning som undervisning skulle 
kunna bedrivas på ett sätt där organisationen har direkt kontroll utan att påverka eller 
bli påverkad av omvärlden, tex. genom att basera såväl forskning som undervisning 
enbart på redan existerande teorier och litteratur. Förutom att staten har ålagt alla 
universitet (och alla andra statliga myndigheter)att införa miljöledningssystem för att 
styra sin interna miljöprestanda, är de fria att utforma interna strategier som påverkar 
deras hållbarhetsarbete. Universiteten har stora möjligheter att påverka andra aktörer 
genom att ställa krav på leverantörer och produkter samt tjänster inom ramen för 
upphandlingen. Dakademin har en stor potentiell inverkan på andra aktörer genom 
publicering av nya forskningsrön, genom den utbildning som bedrivs samt genom att 
anta uppdragsforskning åt tex. myndigheter eller företag. Remissvar är ett annat 
exempel på hur akademin kan påverka andra aktörer. Aktörssamverkan, eller 
samverkan med det omgivande samhället, är en viktig del i akademins uppdrag. Ett 
exempel på detta är att akademin kan skapa arenor eller plattformar för möten och 
samverkan mellan andra aktörer. Det kan exempelvis ske genom gemensamma projekt, 
genom att kommunicera resultat eller genom följeforskning. En viktig aspekt i denna 
yttersta sfär är även att andra aktörer påverkar akademin, exempelvis genom 
inriktningar för utlysning av forskningsmedel. Omvärlden påverkar i stor utsträckning 
vilken typ av forskning som bedrivs vid universiteten. 
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