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Sammanfattning 
Innovationsplattform Norrby etablerades år 2013 och drivs i projektform av fyra parter: Borås 
Stad, Borås Energi och Miljö, Högskolan i Borås och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. 
Utöver de fyra parterna har AB Bostäder varit en aktiv associerad part1 i projektet. 
 
Borås definition av en innovationsplattform är en plattform för forskning, projektutveckling och 
lärande som ska främja innovationer inom hållbar stadsutveckling. Samverkan är centralt i 
innovationsplattformen och innovationer ska utvecklas tillsammans med de samhällsaktörer och 
medborgare som berörs av dem. Aktörerna i plattformen har ett holistiskt perspektiv och utgår 
från social, ekologisk och ekonomisk hållbar stadsutveckling.  
  
Plattformen utgår från stadsdelen Norrby i Borås och de förutsättningar som råder där, för att 
testa nya lösningar. För plattformen utgör Norrby därmed det som inom forskning och 
utveckling kallas för ett living lab (”levande laboratorium”). Inom ramen för 
innovationsplattformen har därför Norrby Living Lab upprättats, en samverkansmiljö av aktörer 
inom forskning, näringsliv, kommun och medborgare, med syftet att tillsammans hitta lösningar 
på de samhällsutmaningar som råder på Norrby. Såväl nya som befintliga projekt utvecklas här. 
En förutsättning för projektutveckling i Norrby Living Lab är att projekten involverar de boende 
eller verksamma på Norrby och utgår från deras behov, utmaningar och lösningar. De 
innovationer och nya projektidéer som kommer fram ska vara av generell karaktär och kunna 
tillämpas på andra stadsdelar – nationellt och internationellt.  
 
Inom ramen för innovationsplattformen sker även en rad mer traditionella forsknings- och 
utvecklingsaktiviteter vilka inte äger rum inom ett living lab-format. Innovationsplattformen är 
indelat i ett antal arbetspaket, som bedriver forsknings- och utvecklingsaktiviteter med specifika 
mål inom hållbar stadsutveckling:  
 
Nedan ges de främsta resultaten av projektet:  

 En innovationsplattform har etablerats i Borås, med ett gemensamt ledarskap hos 

projektets parter. Erfarenheter och lärdomar när det gäller organisation, styrning och 

genomförande är viktiga resultat. En plan för hur plattformen ska leva vidare de närmsta 

åren är utarbetad, och kommer att ingå i det fortsatta projektet Innovationsplattform 

Borås (2016-2018), som kommer att drivas av samma projektparter.  

 Inom innovationsplattformen har ett living lab utvecklats på Norrby. I Norrby Living 

Lab har flera samverkansaktiviteter arrangerats, såsom workshops, tankesmedjor, 

plattformsträffar, etc, med syftet att hitta nya idéer för att lösa samhällsutmaningar på 

Norrby. En workshopsmetodik har utvecklats för att involvera kommun, näringsliv, 

forskning och medborgare. Aktiviteterna i Norrby Living Lab har resulterat i nya 

projektidéer - som i sin tur har resulterat i nya ansökningar och nya projekt. De 

projektidéer som inte blivit projekt eller ansökningar finns sparade i 

innovationsplattformens idébank. Norrby Living Lab har också varit en plats för att 

utveckla befintliga projekt, genom att ge input till projektens fortsatta genomförande. 

Plattformen och partnerskapet kommer framåt att dra nytta av de resurser som har 

utvecklats i Norrby Living Lab, genom en djup kontextuell förståelse, ett väl utvecklat 

nätverk med lokal legitimitet samt vetenskapligt grundad metod och teori för 

verksamheten.  

                                                        
1 Att vara associerad part innebär att man ligger utanför projektets finansiering och har inga åttaganden 
gentemot finansiären.  
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 Den forskning och utveckling som har bedrivits inom ramen för innovationsplattformen 

har resulterat i ny kunskap, som har spridits lokalt, nationellt och internationellt via 

publikationer, presentationer och utbildningar. Fokus för forskningen har varit 

innovationer som inriktar sig på nya processer och metoder för att möta samhällets 

utmaningar, men har även innefattat forskning av byggteknisk karaktär, IKT och handel.   

 Genom innovationsplattformen har flera nya kontaktytor skapats - både mellan olika 

aktörer och inom den egna deltagande organisationen. Ett viktigt resultat av plattformen 

är att samtliga parter nu omprövar och utvecklar de egna organisationerna i syfte att 

stärka den egna förmågan att möte samhållets behov genom samverkan över sektorer och 

med andra aktörer.  

 

Bakgrund 
Projektetidén till Innovationsplattform Norrby initierades i samband med VINNOVA:s utlysning: 
”Utveckling av Innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer”. Partena hade sedan tidigare 
ingått ett partnerskap för hållbar stadsutveckling i Borås och utlysningen låg i linje med 
partnerskapets vision och målsättning. Parterna skickade in en ansökan och fick finansiering från 
VINNOVA mellan år 2013-2015, för att bygga upp en innovationsplattform. Projektets totala 
kostnader är 16 miljoner kronor, varav 8 miljoner kommer från VINNOVA. Borås Stad och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen är projektägare.  
 
Förutom Borås fick även Malmö, Lund, och Göteborg finansiering inom samma utlysning. De 
fyra plattformarna har tillsammans med innovationsplattformen i Stockholm (NDS Innovation) 
träffats regelbundet under projekttiden för kunskapsdelning och erfarenhetsutbyte.  
 
För ytterligare bakgrund, se dokumentet ”process före VINNOVA:s beslut Innovationsplattform 
Norrby”.  
 
Vad är en innovationsplattform? 
Borås definition av en innovationsplattform är ett forum för forskning, samverkan och lärande 
som ska främja innovationer inom hållbar stadsutveckling. Samverkan är centralt i 
innovationsplattformen och innovationer ska utvecklas tillsammans med de samhällsaktörer och 
medborgare som berörs av dem. Aktörerna i plattformen har ett holistiskt perspektiv och utgår 
från ekologisk, ekonomisk och social hållbar stadsutveckling.  
 
En innovation inom hållbar stadsutveckling kan t.ex. vara en tjänst, produkt, process eller metod 
som strävar efter att möta samhällets utmaningar och som är ny eller väsentligt förbättrad från 
det som är känt idag på marknaden/i staden. Det kan ta tid att gå från en ny idé till en 
innovation. De samverkansstrukturer som utvecklas i plattformen strävar i första hand till att 
utveckla nya idéer, som i förlängningen kan leda till innovationer.  
 
Plattformen utgår från stadsdelen Norrby i Borås och de förutsättningar som råder där, för att 
testa nya lösningar. Men de innovationer och nya projektidéer som kommer fram i plattformen 
ska vara av generell karaktär och kunna tillämpas på andra stadsdelar – nationellt och 
internationellt.  
 
Norrby 
Norrby ligger i centrala Borås och representerar en stadsdel i en medelstor stad som brottas med 
diverse utmaningar inom social, ekologisk och ekonomisk hållbar samhällsutveckling. Norrby 

http://www.innovationsplattformnorrby.se/resultat-28291745
http://www.innovationsplattformnorrby.se/resultat-28291745


 

6 
 

består idag av ett redan bebyggt område, och en större yta som planläggs för exploatering. Trots 
sitt centrala läge finns det idag både en mental och en fysisk barriär (trafikflöden) som avskärmar 
Norrby från den övriga stadskärnan. Norrby kännetecknas av en arkitektur som är anpassad för 
en stor befolkningsmängd, men i jämförelse med miljonprogramsområden finns det en större 
variation av flerfamiljshus och upplåtelseformer. Det finns ett litet utrymme för 
näringsverksamhet och egenföretagandet är förhållandevis stort. Stadsdelen karakteriseras av en 
mångfald av människor, kulturer och språk, något som berikar området och hela Borås. Mer än 
hälften av Norrbys invånare är utrikesfödda. Studier visar att det är ett område med högre 
arbetslöshet, lägre valdeltagande och svagare skolresultat än genomsnittet i Borås. 
Samhällsbyggnadsförvaltningen har påbörjat planarbete för den exploateringsbara ytan på 
Norrby. Gemensamt med många av Europas städer har Borås en tom yta i centrum, där det 
tidigare fanns ett fabriksområde. Det var när fabrikerna lämnades att förfalla som det skapades 
stora hål i stadskärnan.  
 
Under 2012 fattade kommunfullmäktige i Borås beslut om att hållbarhetscertifiera stadsdelen 
Norrby. Ansvaret för att bedriva detta arbete ligger på Miljöförvaltningen. 

 

Syfte  
Syftet med projektet är att utveckla en innovationsplattform som ska främja innovationer inom 
social, ekologisk och ekonomisk hållbar stadsutveckling.   

 

Mål 
Det övergripande målet med projektet är att de samverkansstrukturer som etablerats i 
plattformen ska leda till nya idéer och innovationer för att lösa samhällsutmaningar. Under 
rubriken ”resultat” framgår vad de samverkansstrukturer som har etablerats i projektet har 
bidragit till.  
 
Projektet består av olika arbetspaket, där varje arbetspaket har specifika mål inom plattformen 
som berör hållbar stadsutveckling. I ansökan gjordes en övergripande beskrivning av projektets 
planerade innehåll och genomförande. För att underlätta måluppföljning gjordes en revidering 
och förtydligande av de detaljerade målen under 2014, som godkändes av VINNOVA vid 
lägesrapporteringen i augusti 2014. Under rubriken ”resultat” framgår mål och måluppföljning 
för respektive arbetspaket.  

 

Metoder 
Inom de olika projekten som drivs inom plattformen används olika metoder beroende på vad 
mål och syfte är med projekten. Metoderna är hämtade från olika discipliner och 
forskningsinriktningar som t.ex. företagsekonomi, sociologi, byggteknik, pedagogik, 
stadsutveckling och design. Eftersom många av utmaningarna som man forskar och utvecklar 
utifrån är komplexa krävs det att man kombinerar olika metoder för att hitta nya insikter och 
lösningar för att lösa dem. Ofta används workshops eftersom det är ett effektivt sätt att samla 
olika aktörer kring olika utmaningar men i projekten används också metoder som intervjuer, 
observationsstudier, brainstorming och prototyping (d.v.s. när man skapar modeller, koncept, av 
lösningar som testas på olika aktörer och användare för att se hur de fungerarar och kan 
förbättras). Nedan beskrivs de två huvudmetoder, eller bredare arbetssätt, som har använts i 
plattformen för att involvera medborgare: Living Labs och Cultural planning. 

http://www.boras.se/norrbyvaxer
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Living Lab 
Ansvariga: Albin Andersson (SP), Stefan Molnar (SP), Niklas Fernqvist (SP)  
Inom plattformen ses Norrby som det som inom forskning och utveckling brukar kallas för ett 
living lab, (”levande laboratorium”).  
 
Begreppet syftar till att beskriva ett angreppsätt där en samverkansmiljö skapas i relevant kontext 
för att få till samarbeten mellan publika och privata aktörer samt medborgare/slutanvändare, i 
syfte att definiera utmaningar samt skapa och testa lösningar tillsammans. Detta leder till en ökad 
kunskapsproduktion och förståelse samt snabbar upp innovationsprocessen då man gemensamt 
kan identifiera barriärer och möjligheter för innovationen som utvecklas.  
 
Kriterier 
För att skapa en förståelse om hur deltagarna i plattformen skulle formulera nya projektidéer togs 
fem projektkriterier fram. Dessa kriterier togs fram av SP baserat på erfarenhet från tidigare 
forskning samt från att initiera liknande plattformar och låg till grund för de workshops som 
arrangerades i projektet. Kriterierna är:  

1. De ska syfta till att lösa ett samhällsproblem på Norrby. 

2. De ska involvera slutanvändarna från idéstadium till tillämpning. 

3. De ska testas på Norrby eller i en miljö som liknar den miljö där slutprodukten ska 

användas. 

4. De ska vara innovativa, d.v.s. de ska antingen inte ha existera sedan tidigare eller 

utgöra en förbättring av en redan existerande produkt/tjänst. 

5. De ska ha som syfte att leda till långsiktig tillämpning eller kommersialisering. 

Verktyg för living lab 
För att kunna etablera en samverkansplattform mellan olika aktörer behövs metoder som både 
hjälper aktörerna att förstå varandra och identifiera gemensamma utmaningar som de kan 
utveckla olika lösningar för. Detta är utmanande, både för aktörerna själva som pratar olika språk, 
har olika agendor och verksamheter eller liv. Det är också utmanande för processledare då de 
oftast inte är insatta i de olika aktörernas verksamheter eller liv. Därför gjordes initialt en 
forskningsöversikt samt omvärldsbevakning kring tidigare upprättade living labs runt om i 
världen. Analysen visade att de metoder och verktyg som används inom living labs bland annat är 
hämtade från designtänkande och tjänstedesign samt från forskning kring etnografi och 
konsumentbeteende. Mycket av arbetet inom Innovationsplattform Norrby kom därför att 
fokusera på praktiknära och kommunikativa metoder av detta slag, samtidigt som fler teorier och 
metoder över tid adderades, såsom feministisk teori och normkritisk innovation. 
 
Baserat på några av de metoder och teorier som har beskrivits ovan togs arbetsverktyg fram, i 
form av ett antal olika metoder som presenterades på fysiska ”canvas”, och vilka användes inom 
de workshops som arrangerades för Norrby Living Lab. Dessa ”canvas” hjälpte deltagarna att 
formulera utmaningar och idéer samt vidareutveckla dessa till konkreta projektförslag. Olika 
canvas har utformats för olika workshops. (Se mer information under workshops).  
 
Mötesplats Norrby 
Att arbetet som görs i ett living lab görs i den kontext där utmaningarna finns är viktigt då det 
hjälper till att fokusera på utmaningen och de idéer som tas fram utifrån kontextens 
förutsättningar. Initialts arrangerades möten hos några av de olika aktörerna innan tillgång till en 
lokal plats i stadsdelen Norrby hade ordnats och medborgare rekryterats. Därefter arrangerades 
alla workshops samt plattformsmöten till denna lokala plats som heter Mötesplats Norrby.  

http://www.boras.se/forvaltningar/stadsdelvaster/stadsdelsforvaltningenvaster/motesplatser/motesplatsnorrby.4.e16926112bcd91ede68000105038.html
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Cultural planning 
Ansvarig: Britt-Inger Lindqvist (BS) 
En utgångspunkt för Innovationsplattformens arbete på Norrby har varit den Cultural planning-
studie som gjordes på Norrby under 2011-2013, under ledning av Britt-Inger Lindqvist på 
Kulturförvaltningen, Borås Stad. Cultural planning är en metod för att synliggöra lokala kulturella 
resurser och göra dem till en integrerad del i lokal utveckling och samhällsplanering. Metoden 
innefattar samverkan med offentlig sektor, privat marknad och det civila samhället och syftar till 
att hitta nya vägar för att stärka den lokala självkänslan och att utveckla och utveckla platsen 
tillsammans med invånarna.  
 
Ett viktigt resultat av Cultural planning-arbetet på Norrby är en betydligt mer nyanserad bild av 
stadsdelen och dess invånare. Stadsdelen Norrby har rykte om sig som ett problemområde; fult, 
fattigt och farligt. Statistik visar att medelinkomsten är låg, arbetslösheten hög och otryggheten 
större än genomsnittet i Borås Stad. Media uppmärksammar lätt negativa händelser och 
förhållanden på Norrby. Invånarnas bild av vad som är positivt, vad som är negativt och vad man 
önskar sig är slående samstämmig: Norrby är fint, här trivs man. Det finns problem, de går att 
lösa! Det finns ett engagemang för den egna boendemiljön och den egna stadsdelen. 
 
Innovationsplattformen har tagit fasta på resultatet från Cultural planning-studien och den 
nyanserade bilden av Norrby med sina engagerade medborgare har varit en viktig utgångspunkt. 
Inom plattformen har Cultural-planning studien följts upp, både genom forskning och 
samverkansaktiviteter.  

 

Organisation och styrning 
Plattformens organsation består av ett högsta råd, en ledningsgrupp, en projektledningsgrupp och 
arbetspaketledare, samt det nationella nätverket för innovationsplattformar. Ledarskapets 
organisation har utvecklats under projektets gång och inför 2015 gjordes en översyn av 
ansvarsfördelning och mötesformer. 

 
 
 

 
 
 
Högsta rådet 
Högsta rådet består av en person från varje part, som är ytterst ansvarig för frågor som rör 
partnerskapet för hållbar stadsutveckling i Borås samt projektets fortlevnad. Kommunchefen 
som är ordförande i högsta rådet kallar till möten vid behov, i samråd med huvudprojektledaren. 
I högsta rådet ingår vd:n från Borås Energi och Miljö, vice vd:n från SP samt rektorn från 

Högsta rådet 

Arbetspaketledare 

Ledningsgrupp 
Projektledning/ 
kommunikation 

Nationellt nätverk 

http://www.innovationsplattformnorrby.se/cultural-planning-i-borås-25680757
http://www.innovationsplattformnorrby.se/cultural-planning-i-borås-25680757
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Högskolan i Borås. Högsta rådet avser framåt även utvidga diskussionerna till att omfatta andra 
strategiska samarbetsområden utöver stadsutveckling. 

 
Ledningsgrupp 
Ledningsgruppen består av två representanter från varje part och har det övergripande ansvaret 
projektets genomförande. Ordförandeskapet i ledningsgruppen roterar mellan parterna varje 
halvår. På ledningsmötena avrapporteras status i arbetspaketen och beslut avhandlas gällande 
projektets genomförande. Mellan år 2013-2014 hölls ledningsmöten var fjärde vecka. Fr.o.m. 
2015 minskades frekvensen av dessa möten till var tolfte vecka, till förmån för fler 
projektledningsmöten.  
 
Projektledningsgrupp 
Projektledningen bestod initialt av en huvudprojektledare från Borås Stad och en biträdande 
projektledare från SP. För att underlätta samverkan mellan parterna bildades en 
projektledningsgrupp under 2015, bestående av en huvudprojektledare från Borås Stad samt 
biträdande projektledare från varje part i projektet. Projektledningsgruppen träffas vid behov, ca 
ett till två gånger per månad. Projektetledningsgruppen har även en kommunikatör som är 
anställd i projektet.  

 
Arbetspaket 
Arbetet i innovationsplattformen delades initialt in i sex olika arbetspaket, med två 
arbetspaketledare per arbetspaket. Med tiden suddades gränserna mellan arbetspaketen mer och 
mer ut, i takt med att samverkan ökade mellan arbetspaketen och nya samverkansprojekt 
startades. Det blev mer naturligt för vissa arbetspaket att arbeta tillsammans, samtidigt som andra 
arbetspaket hade svårare att hitta gemensamma frågeställningar inom samma arbetspaket. Under 
2014 gjordes en revidering av arbetspaketen och det bildades följande nya grupperingar:  
 

 Living Lab 

 Magisterutbildning 

 Bygg- och materialforskning 

 Energi, Avfall, VA 

 Värdeskapande och stadens nätverk 

 Inkluderande medborgarskap 

 Resultat och nyttiggörande 
 
Arbetspaketledarmöten är tillfällen där samtliga arbetspaketledare träffas för att diskutera projektets 
genomförande och informera varandra om aktuella aktiviteter i arbetspaketen. Mellan år 2013-
2014 hölls dessa möten var fjärde vecka. Fr.o.m. 2015 minskades frekvensen av 
arbetspaketledarmöten till var tolfte vecka, till förmån för fler arbetspaketmöten, 
plattformsträffar och tankesmedjor.  
 
Arbetspaketmöten är möten inom arbetspaketet eller gemensamma möten med flera arbetspaket 
som samverkar kring en specifik fråga. Arbetspaketledaren kallar till arbetspaketmöten vid behov. 
(För ytterligare information om de olika arbetspaketen, se ansökan) 
 
Nationellt nätverk 
De fyra innovationsplattformarna som fick stöd vid samma utlysning (Borås, Malmö, Lund och 
Göteborg), samt Stockholms innovationsplattform (NDS Innovation) träffas regelbundet 
tillsammans med representanter från VINNOVA och plattformarnas följeforskare från 
Handelshögskolan i Göteborg. Det har arrangerats fem nationella plattformsträffar. Syftet med 

http://www.innovationsplattformnorrby.se/bakgrund-24421804
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plattformsträffarna är att dela med sig av varandras erfarenheter, skapa samsyn och ge vägledning 
i arbetet.  
 
Politisk förankring 
Borås Stad och Samhällsbyggnadsnämnden är projektägare, men plattformen saknar en politisk 
ledning. Regelbundna avstämningar och presentationer har gjorts för Samhällsbyggnadsnämnden. 
Därutöver har projektet presenterats för Miljönämnden och Stadsdelsförvaltningen Västers 
nämnd. (Norrby tillhör stadsdel Väster). Ett urval och politiker har även inbjudits till att delta på 
studiebesök och workshops.  

 

Samverkansaktiviteter 
Utöver den interna samverkan med de deltagare som har en aktiv roll i plattformen, arrangeras 
även samverkansaktiviteter med aktörer utanför plattformen. Nedan listas plattformens olika 
samverkansforum:  

 Informell samverkan 

 Plattformsträffar i Borås 

 Tankesmedjor 

 Workshops 

 Tillfälliga mötesplatser 

 Övrig samverkan 

Informell samverkan 
De kontakter som har knutits till följd av samverkan i plattformen och de relationer som har 
skapats har gett upphov till ökad informell samverkan. När man får ett ansikte till ett namn och 
därtill vet vilket namn man ska kontakta blir allt som har med samverkan att göra lättare. 
Personer vet i större utsträckning vilka de ska kontakta när det gäller specifika frågor.  

Plattformsträffar i Borås 
Under 2015 infördes mötesformen ”plattformsträffar” i Borås. Plattformsträffar är öppna möten, 
där alla som vill samverka kring en specifik samhällsutmaning är välkomna. Träffarna äger rum 
var sjätte vecka och har olika teman varje gång. Det är ett tillfälle till kunskapsdelning, 
presentation av nya projektidéer och diskussion. Syftet har varit att öka samverkan med en 
bredare krets än arbetspaketledarna och hitta gemensamma frågor att arbeta vidare med. Ett 
resultat av en plattformsträff kan exempelvis vara ett beslut om att arrangera en tankesmedja 
inom ett specifikt område.  
 
Plattformen har än så länge arrangerat fem plattformsträffar med följande teman: 

 Social hållbarhet 

 Ekonomisk hållbarhet 

 Ekologisk hållbarhet 

 Diskussion: Innovationsplattform Borås 2.0   

 Uppföljning: Innovationsplattform Borås 2.0   

Tankesmedjor 
Plattformens definition av en tankesmedja är ett möte, som man tillägnar en specifik utmaning 
eller ämnesområde. Ämnesområdena som diskuteras på en tankesmedja är oftast av en mer 
specifik karaktär än vid en plattformsträff och mötena kan ske mer informellt och i mindre 
grupp. Vanligtvis initieras en tankesmedja av att någon eller några aktör/er är intresserade av att 
jobba med en viss fråga och bjuder in till ett öppet möte. Resultatet av en tankesmedja kan vara 
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att aktörerna börjar att arbete med frågan med egen finansiering, input till en ansökan om 
forskningsstöd eller input till en kommande workshop.  
 
Innovationsplattformen har än så länge arrangerat sex tankesmedjor med följande teman: 

 solenergi 

 avfall som resurs 

 social hänsyn vid offentlig upphandling 

 hållbar handel  

 mötesplats fjärrvärme 

 innovativa återvinningsstationer 

Workshops 
Plattformen har arrangerat ett antal workshops för att hitta nya projektidéer för att lösa en 
specifik utmaning. Ett exempel på hur en workshop kan se ut är att man samlar ihop olika 
aktörer som berörs av en specifik utmaning. Ofta blandas aktörer från parterna med 
näringslivsaktörer, medborgare och politiker.  Deltagare får sedan ta del av utmaningen och 
utifrån det i grupp ta fram olika projektidéer. Sedan får de stöd i att testa och utveckla sina 
projektidéer med olika metoder och verktyg så att de tydligt vet hur de ska involvera olika aktörer 
och användare (medborgare) i projekten och för att kunna arbeta självständigt sedan inom 
plattformen.  
 
Innovationsplattformen har än så länge arrangerat fem workshopserier. Två av dessa har 
arrangerats i samverkan med andra projekt: 

 Hållbara kretslopp 

 E-governance (i samverkan med projektet Innovativa eGovernance-system)  

 Future Living 

 Biloberoende avfallssystem (i samverkan med projektet Normkritisk Innovation – för 
ökad resurseffektivitet i hushållsnära återvinningssystem) 

 3 st workshops om handelns utveckling 

Tillfälliga mötesplatser 
Målsättningen med att sätta upp tillfälliga mötesplatser är att få möjlighet till dialog och samtal 
med de som bor, verkar och vistas i området. Under Kretsloppsveckan2 i Borås har det under två 
år arrangerats tillfälliga mötesplatser på Norrby. Den första tillfälliga mötesplatsen syftade till att 
informera om projektet, skapa delaktighet och inhämta information hur Norrbyborna vill att 
deras stadsdel ska utvecklas. Den andra tillfälliga mötesplatsen var en fortsättning av den första 
mötesplatsen, men fokus för dialogerna förflyttades från hela Norrby till Norrby Långgata. 
Denna gata är en kraftigt trafikerad led som delar upp Norrby i två delar och dialogerna syftade 
till att undersöka hur de boende ville att gatan skulle utvecklas. (Se projektet Oasen under 
rubriken Forskning och utveckling). I december 2015 arrangerades ytterligare en tillfällig 
mötesplats på Norrby som handlade om fjärrvärme. För mer information, se Resultat från 
tillfälliga mötesplatser nedan.   

Övrig samverkan  
Samverkan med Miljöförvaltningen om hållbarhetscertifiering av Norrby 
Borås Stads Miljöförvaltning har ett uppdrag att Hållbarhetscertifiera stadsdelen Norrby. För att 
underlätta samsyn och identifiera arbetsmetoder och samarbeten för att få in innovationerna i 
hållbarhetscertifieringen har det etablerats nära samarbete mellan plattformen och 

                                                        
2 Ett evenemang med fokus på kretslopp, som anordnas i september varje år av Borås Energi och Miljö i 
samarbete med Miljöförvaltningen.  
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Miljöförvaltningen inom detta område. En representant från Miljöförvaltningen har ingått i 
arbetspaketledargruppen och har deltagit regelbundet på möten och samverkansaktiviteter.  
 
Seminarium, Norrby växer 
Under seminariet Norrby Växer (se rubriken kunskapsspridning nedan), fick seminariedeltagarna 
gruppvis i uppgift att diskutera hur olika samhällsaktörer skulle kunna samverka bättre för att 
uppnå en social hållbar samhällsutveckling.   
 
Referensgruppsmöten till Magisterutbildningen 
I arbetet med metodutveckling av hållbarhetskurser i magisterutbildningen har två 
referensgrupper tillsatts, med deltagare från projektets parter, AB-Bostäder samt representanter 
från näringslivet (NCC och Bengt Dahlgren). Deltagare från näringslivet identifierades genom 
samverkan vid seminariet Norrby Växer den 6 oktober. Syftet med att tillsätta referensgrupper är 
att genom samverkan utveckla kurserna ”Robusta försörjningssystem” och ”Klassningssystem 
för hållbara byggnader och stadsdelar”, för att få relevanta och behovsrelaterade kurser. 
 
Samverkan cultural planning 
I den cultural planning-studie som gjordes på Norrby under 2011-2013 etablerades flera 
kontaktytor till boende och organisationer på Norrby, samt mellan olika förvaltningar som 
arbetar med samhällsbyggnad på Norrby. Studien förankrades och ventilerades i Cultural 
Planning Laboratory, som är ett regionalt nätverk för kommuner i Västra Götalandsregionen som 
arbetar med cultural planning.  I innovationsplattformen har cultural planning-arbetet följts upp, 
bland annat genom att utveckla samverkansstrukturer för att arbeta med de förslag till åtgärder 
som föreslog i studien.   
 
Samverkan inom ramen för bygg- och materialforskningsprojekt  
Inom ramen för bygg och materialforskningsområdet har flera kontaktytor skapats till 
byggföretag samt till andra organisationer som arbetar med bygg- och materialforskning. 
Innovationsarbetet har följts upp, bland annat genom att söka fortsatt finansiering i påbörjade 
projekt. (Se bilaga 2)  

 

Resultat från samverkansaktiviteter 
Den samverkan som har skett i plattformen har resulterat i ett antal nya projektidéer, ansökningar 
och projekt.  

Resultat från informell samverkan  
Ett antal projekt har startats upp, med anknytning till Innovationsplattformen. Nedan beskrivs 
tre projekt där idéerna är ett direkt resultat av arbetet i Norrby Living Lab och svarar på 
utmaningar som tydliggjorts av boende och aktörer på Norrby. Plattformens samverkansstruktur 
har sedan varit till hjälp så att idéerna har kunnat bli verklighet. Projekten har också bedrivits 
inom ramen för Norrby Living Lab. I bilaga 2 finns en lista över alla projekt som initierats till 
följd av samverkan i plattformen.  
 
Projekt i Norrby Living Lab 
Nedanstående projekt har initierats med hjälp av informell samverkan i plattformen och samtliga 
har inkluderats i Norrby Living Lab: 
 

 Smart Cities: Innovativa eGovernance-system för förvaltning och medborgarinflytande 

 Normkritisk Innovation – för ökad resurseffektivitet i hushållsnära återvinningssystem 

 Utmaningsdriven innovation för avfall som resurs 

http://www.innovationsplattformnorrby.se/seminarium-om-norrby-25679015
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Smart Cities: Innovativa eGovernance-system för förvaltning och medborgarinflytande är ett forsknings- och 
innovationsprojekt som finansieras av VINNOVA. Projektet handlar om att förbättra 
medborgarinflytande och skötsel av städer med hjälp av såväl ny teknik som nya metoder och 
rutiner. Projektet utgår från medborgarnas, civilsamhällets, företagarnas och planerarnas konkreta 
behov och vardagsutmaningar.  Projektet har arrangerat en workshop i Norrby Living Lab, i 
samverkan med plattformen. (Se resultatet från workshopen under rubriken ”Workshops”) 
 
Projektet Normkritisk Innovation – för ökad resurseffektivitet i hushållsnära återvinningssystem 
finansieras av VINNOVA och är riktat mot användarna, då man undersöker om det finns 
normer inom avfallshanteringssystemet. Det kan handla om normer som är av negativ påverkan 
för användarna, till exempel att viss avfallshantering förutsätter att man har tillgång till bil för att 
den ska fungera.  Projektet har arrangerat en workshop i Norrby Living Lab, i samverkan med 
plattformen. (Se resultatet från workshopen under rubriken ”Workshops”) 
 
Projektet Utmaningsdriven innovation för avfall som resurs finansieras av VINNOVA och syftar till att 
utveckla systemlösningar utifrån människans behov och drivkrafter. Projektet var en förstudie där 
det genomfördes intervjuer och workshops. En tankesmedja genomfördes i Norrby Living Lab i 
samverkan med plattformen. (Se resultatet från tankesmedjan under rubriken ”Tankesmedjor”) 

Resultat från plattformsträffar i Borås 
De plattformsträffar som arrangerats inom plattformen har resulterat i kunskapsspridning och 
identifiering av nya samverkansmöjligheter. Personer som arbetar med gemensamma 
frågeställningar har identifierats vilket har bidragit till ökad informell samverkan efter 
plattformsträffarna och planering av nya tankesmedjor. Två tankesmedjor har initierats till följd 
av plattformsträffar: Social hänsyn i offentlig upphandling och Hållbar handel. Då 
plattformsträffarna också har varit ett forum för diskussion har åsikter inhämtats från 
plattformsdeltagarna när det gäller utformningen av Innovationsplattform Borås (2016-2018)3.  

Resultat från tankesmedjor 
Avfall som resurs 
Ansvarig för tankesmedja: Linda Eliasson (BEM), Christina Andersén (SP) 
I samverkan med det VINNOVA-finansierade projektet ”Utmaningsdriven innovation för avfall 
som resurs” arrangerades en tankesmedja. Syftet med tankesmedjan var att diskutera vilka 
utmaningar som finns gällande avfallshanteringen på Norrby. Vid tankesmedjan konstaterades att 
vikten av att angripa avfallshanteringen ur ett helhetsperspektiv. Detta är viktigt eftersom en 
fungerande vardagslogistik bygger på en tydlighet i hela systemet. Det lyftes också att det är 
viktigt utgå ifrån de behov som finns på Norrby, där t.ex. många saknar egen bil och det finns få 
insamlingsplatser. Detta är utmaningar som ofta är centrala i insamlingssystem för avfall vilket 
gör Norrby till en intressant arena för utveckling av koncept inom projektet. Det är samtidigt ett 
mångkulturellt samhälle där kulturella aspekter tydligt behöver beaktas. Att nya fastigheter 
planeras i anslutning till området gör det också möjligt att diskutera och implementera idéer i 
processen för stadsplanering. I samband med detta är det också viktigt att lyfta vad Norrbyborna 
gör rätt exempelvis kör inte så mycket bil, genererar mindre matsvinn etc. Ambitionen är att 
boende i det område som planeras ska ta över de positiva beteenden som finns. Vilka gör rätt och 
hur kommer det sig? De tankar som kom fram i tankesmedjan om behovet av bil för att göra sig 
av med grovavfall blev grunden till temat för workshopen Biloberoende avfallsystem. 
 
  

                                                        
3 Planerad fortsättning av Innovationsplattform Norrby (2013-2015) 
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Innovativa solenergilösningar 
Ansvarig för tankesmedja: Lisa Bolin (SP) 
Under våren 2015 hölls en tankesmedja kring innovativa solenergilösningar i Borås. Initiativet 
kom ur att solel under workshops hade visat sig vara ett intressant område för alla parter i 
Innovationsplattformen. På detta första möte presenterade AB Bostäder, det kommunala 
bostadsbolaget i Borås, sina planer för solel i sina fastighetsprojekt framåt. I denna tankesmedja 
framgick att det AB bostäder precis slutfört två projekt inom solel som man vill kunna utvärdera 
innan man går vidare med fler solelsprojekt, t.ex. på Norrby. SP och BEM fortsätter dock 
diskussioner kring gemensamma solprojekt inom ramen för projektet ”Testbädd för framtida 
solenergilösningar” som SP driver. Dessutom upprätthålls kontakten med AB bostäder och 
diskussioner förs kontinuerligt om gemensamma ansökningar.  

 
Social hänsyn i offentlig upphandling 
Ansvarig för tankesmedja: Christina Andréasson, Dzenan Ganic (BS) 
Efter ett studiebesök inom Innovationsplattformen som arrangerades till upphandlingsenheten 
på Göteborgs stad (se studiebesök), väcktes ett intresse att göra något liknande som Göteborg 
när det gäller social hänsyn i offentlig upphandling. (www.socialhansyn.se). Därav arrangerades 
en tankesmedja, med deltagare från projektets parter och AB-bostäder, för att fortsätta diskutera 
frågan. Under tankesmedjan beslutades att Arbetslivsförvaltningen tillsammans med AB Bostäder 
skulle ta frågan vidare för förankring hos respektive ledning. Detta resulterade i att AB-bostäder 
planerar att inkludera social hänsyn i kommande upphandlingar. Tankar finns på att, i samverkan 
med projektets parter och AB-Bostäder, starta ett pilotprojekt i Borås för att utarbeta en modell 
som ska främja att social hänsyn tillämpas i högre utsträckning.  

 
Hållbar handel på Norrby 
Ansvarig för tankesmedja: Rolf Solli (HB), Malin Sundström (HB) 
Syftet med tankesmedjan var att undersöka intresset för att samverka i nya projekt om hållbar 
handel på Norrby. Vid tankesmedjan deltog personer från Borås Stad (Näringslivsenheten) och 
Högskolan. Tankesmedjan resulterade i ett intresse för att fortsätta samverka inom detta område, 
men att bredda fokus från Norrby till hela Borås. Borås Stad och Högskolan i Borås har haft 
fortsatt dialog efter tankesmedjan och skissar nu på att gå in med en gemensam ansökan om hur 
vi kan utveckla det offentliga rummet med inslag av kreativa näringar, kultur och handel.  
 
Mötesplats Fjärrvärme 
Ansvarig för tankesmedja: Camilla Axelsson (BEM), Anna-Karin Schön (BEM)  
Inför att Mötesplats Fjärrvärme skulle arrangeras på Norrby, genomfördes två tankesmedjor för 
att diskutera projektets genomförande. Syftet med mötesplatsen var att djupare förstå hur 
fjärrvärmen uppfattas av de boende och vilka möjligheter som kan skapas utifrån deras tankar 
och idéer. Till tankesmedjorna bjöds olika aktörer in för att ge en bredd till diskussionen. 
Deltagarna kom från Borås Energi och Miljö, Borås Stad, Navet Science Center, Mobile Info 
Center och Trendie. Flera idéer diskuterades och även om alla idéer inte genomfördes vid den 
aktuella mötesplatsen kan de tjäna som inspirerande underlag för framtida aktiviteter. Några av 
dessa idéer var: 

o Några enklare demonstrationsanläggningar som visar på fjärrvärme demonstreras för att 
pedagogiskt visa avfallets väg till fjärrvärme. Tillämningar av alternativa 
användningsområden till fjärrvärme demonstreras, såsom uppvärmning av en parkbänk. 
En begränsad del av marken värms upp för att demonstrera markvärme.  

o Arbete för att samla in idéer från skolungdomar från Borås och ge dem möjligheten att 
tänka kring vad de skulle vilja använda fjärrvärme till. 

o En större utställning om fjärrvärme som kan vara inspiration till samtal om framtidens 
fjärrvärme. 



 

15 
 

 
Innovativa återvinningsstationer 
Ansvarig för tankesmedja: Camilla Axelsson (BEM), Albin Andersson (SP) 
Den 2 december arrangerades en tankesmedja som handlade om innovativa återvinningsstationer. 
Syftet med tankesmedjan var att diskutera hur vi gemensamt utveckla en attraktiv och innovativ 
återvinningsstation på Norrby - dit det är roligt att gå - där invånarna känner sig trygga och där 
det är ”lätt att sortera rätt”. På tankesmedjan deltog representanter från Borås Energi och Miljö, 
Borås Stad, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Högskolan i Borås, FTI, AB Bostäder och 
Sweco. Resultatet från tankesmedjan var ett underlag kring vilka utmaningar det finns med 
dagens återvinningsstationer, samt idéer kring hur dessa utmaningar skulle kunna lösas. Några av 
dessa idéer kommer att testas på ”Testbedd Kransmossen”, som är en återvinningsstation som 
har inrättats inom Innovationsplattform Norrby, som ska fungera som ett ”living lab”. Läs mer 
om Testbed Kransmossen under rubriken ”Resultat Forskning och utveckling”.  

Resultat från workshops 
Hållbara kretslopp  
Projektledare: Lisa Bolin (SP), Linda Eliasson (BEM), Anna-Karin Schön (BEM) 
Ansvarig för workshop: Albin Andersson (SP), Stefan Molnar (SP) 
När: 4 dec 2013 och 19 feb 2014 
Syfte: Syftet med workshop-serien vara att generera projektidéer inom hållbara kretslopp med 
fokus på energi, avfall och VA som involverar medborgare på Norrby. Ett 30-tal personer från 
projektets parter och associerade parter (AB Bostäder) deltog i workshopserien, som bestod av 
två workshops. Den första workshopen resulterade i nio projektidéer. Dessa idéer 
vidareutvecklades under den andra workshopen, vilket resulterade i fem projektidéer.  
 
En av projektidéerna som kallades ”Oasen” gick vidare och blev ett projekt som bedrevs inom 
ramen för Innovationsplattformen. Projektidén ”Bytardagen på Norrby” utvecklades till ett 
projekt inom hållbar avfallshantering som påbörjades under ledning av Högskolan i Borås, men 
projektet ligger för närvarande vilande i brist på resurser. Vad gäller övriga projektidéer saknades 
personer som hade tid och resurser att driva projekten. Dessa projektidéer finns sparade i 
idébanken. Mer information om Oasen finns under rubriken Forskning och utveckling.  
 
Workshopen resulterade även i utveckling av workshopsmetodik och framtagande av 
workshopsmaterial för del 1 och del 2 som kom att användas vid idégenerering i framtida 
workshops.   
 
Innovativa eGovernance-system 
Ansvariga för workshop: Heiti Ernits (SP), Albin Andersson (SP), Britt-Inger Lindqvist (BS) 
När: 29 okt 2014 
Inom det VINNOVA-finansierade projektet Smart Cities: Innovativa eGovernance-system för 
förvaltning och medborgarinflytande gjordes en workshop i samverkan med 
Innovationsplattform Norrby. Workshopen syftade till att identifiera de främsta utmaningarna 
när det gäller medborgarinflytande/-delaktighet och kommunikation i 
stadsutvecklingssammanhang. Diskussionerna utgick från stadsdelen Norrby och de utmaningar 
som råder där. På workshopen kom deltagare från projektets parter och medborgare främst från 
Norrby men även från andra delar av Borås. (En motsvarande workshop gjordes även i 
Göteborg, där fokus var på organisatoriska utmaningar och processer gällande medborgardialog 
samt utmaningar med öppen offentlig förvaltning). Resultaten av de båda workshoparna gav 
input till ett öppet s.k. Hackaton, vars syfte var att hitta kreativa lösningar på några av de 
utmaningar som identifierades. 
  

http://www.innovationsplattformnorrby.se/2015/12/16/tankesmedja-innovativa-återvinningsstationer-29699200
http://www.innovationsplattformnorrby.se/resultat-28291745
http://www.innovationsplattformnorrby.se/resultat-28291745
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Framtidens boende – Future Living 
Projektledare: Albin Andersson (SP), Niklas Fernqvist (SP) 
När: 23 mars 2015 
Syfte: Framtidens boende – Future Living är en workshopserie i två delar som syftar till att 
identifiera och adressera de utmaningar som framtidens boende står inför. Workshopen tar sin 
ansats i fyra olika perspektiv: 

1. Byggteknik - Hur kan vi bygga effektivare och smartare utan att ökad boendekostnad? 
2. Energi och flödeseffektivitet - Hur kan vi effektivisera energi och avfallshantering i 

bostäder? 
3. Boendeform och funktion - Hur kan vi skapa smartare och bättre planerade bostäder från 

ett boendeperspektiv? 
4. Affärsmodeller för framtida bostäder - Hur kommer framtidens affärsmodeller se ut för 

bostäder? 
På workshopens första del deltog 24 personer från projektets parter, bygg- och fastighetsbolag 
och även politiker och boende. Resultatet från workshopen blev sex projektidéer. Idéerna 
utvärderades av alla medverkande enligt kriterierna Nytta, Genomförbarhet, Hjärta och 
Nytänkande. Fyra av idéerna valdes ut för vidare bearbetning under nästa workshop som 
kommer att äga rum under hösten 2015. Samtliga projektidéer finns sparade i idébanken. 
 
Workshopen resulterade även i utveckling av workshopsmetodik och framtagande av 
workshopsmaterial för som kom att användas vid idégenerering i framtida workshops. 

 
Biloberoende avfallssystem  
Ansvarig: Marcus Jahnke (SP), Albin Andersson (SP) 
När: 29 april 2015 
I samverkan med det VINNOVA-finansierade projektet Normkritisk Innovation – för ökad 
resurseffektivitet i hushållsnära återvinningssystem arrangerades en workshop på Norrby.  
Syftet med workshopen var att skapa smarta lösningar för ett biloberoende avfallssystem. 
Bakgrunden ligger i utmaningen att endast en minoritet av de boende i stadsdelen Norrby har bil, 
vilket försvårar för de boende att bli av med sitt avfall.  På workshopen deltog 20 personer från 
olika delar av samhället: Tjänstemän från Borås Stad, Borås Energi och Miljö, AB Bostäder, SP 
Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Myrorna och Mobile Info Center. Utöver tjänstemän deltog 
även boende på Norrby. Resultatet av workshopen blev åtta projektidéer.  
Efter att projektidéerna presenterats fick deltagarna (genom mentometerknappar) rösta på det 
förslag som de tyckte mest om. En utvärdering av de vinnande projektidéerna gjordes av SP, 
Borås Energi och Miljö och Högskolan i Borås. Slutresultatet blev en projektansökan som 
skickades in till VINNOVA: ”Användardriven tjänsteinnovation för ett biloberoende, 
inkluderande och resurssmart avfallssystem”. Ansökan blev beviljad finansiering i september 
2015.   
 
Handelns utveckling 
Ansvarig: Rolf Solli (HB), Malin Sundström (HB) 
Tre workshops har hållits kring handelns utveckling med deltagare från Borås Stad, Högskolan i 
Borås och företagen Centiro och Lentos Produktion & Consulting samt Oxford universitet. 
Resultatet från workshoparna var arbetsmaterial som gav input för att identifiera framtida 
forskningsbehov, samt ett konstverk.  
 

http://www.innovationsplattformnorrby.se/resultat-28291745
http://vinnova.se/sv/Resultat/Projekt/Effekta/2009-02191/Anvandardriven-tjansteinnovation-for-ett-biloberoende-inkluderande-och-resurssmart-avfallssystem/
https://edit.hemsida24.se/Page/Edit/homepageid/195030?p=7
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Resultat från tillfälliga mötesplatser på Norrby 
Tillfälliga mötesplatser på Norrby under Kretsloppsveckan4 
Ansvariga: Veronica Moraeus (BS), Britt-Inger Lindqvist (BS) 
Resultaten från de tillfälliga mötesplatser som sattes upp på Norrby på Kretsloppsveckan 2013 
och 2014 finns sammanställda i två rapporter som är publicerade på projektets hemsida. 
Rapporterna redogör för de dialoger som hölls med de som passerade förbi den tillfälliga 
mötesplatsen, samt för den respons som Borås Stads hade på de synpunkter som kom fram. 
Därutöver samlades intresset in för att fortsätta samverka med plattformen. De personer som 
anmälde sig fick plattformens elektroniska nyhetsbrev samt inbjudningar till att delta på 
plattformens workshop. Ett annat resultat av de tillfälliga mötesplatserna på Kretsloppsveckan 
var bildandet av plattformens dialoggrupp. (Se resultat från övrig samverkan). Projektdeltagarna 
bestod av projektets parter.  
 
Mötesplats fjärrvärme på Norrby Torg 
Ansvariga: Camilla Axelsson (BEM), Anna-Karin Schön (BEM) 
Den 9 december 2015 hölls en tillfällig mötesplats om fjärrvärme på Norrby Torg. Syftet var att 
djupare förstå hur fjärrvärmen uppfattas av Norrbyborna och vilka möjligheter som kan skapas 
utifrån deras tankar och idéer. Projektdeltagarna bestod av Borås Stad, Borås Energi och Miljö, 
Navet Science Center, Mobile Info Center och Trendie. Resultatet från mötesplatsen finns 
sammanställt i en rapport som är publicerad på projektets hemsida. Rapporten visar att den 
generella kunskapen om fjärrvärme var låg. Det var få som visste att soporna som slängs i 
”brännbart” är bränsle för fjärrvärme, att fjärrvärmevatten transporteras i rör i marken från 
Ryaverket till bostaden samt att det finns alternativa användningsområden för fjärrvärme, såsom 
t.ex. markvärme. En viktig insikt från projektet var värdet av att samarbeta med Mobile Info 
Center i områden som Norrby, där en stor del av invånarna inte har svenska som modersmål. 

Resultat från övrig samverkan 
Samverkan med Miljöförvaltningen om hållbarhetscertifiering av Norrby 
Ansvarig för hållbarhetscertifieringen: Pia Aspergren (BS) 
Genom samverkan med Miljöförvaltningens arbete med att hållbarhetscertifierera Norrby har 
synergieffekter kunnat uppnås. Med hjälp av plattformen har t.ex. personer identifierats till rollen 
som utredningsledare hållbarhetscertifieringen. Arbetsmetoder och samarbeten har etablerats för 
att få in innovationer i Hållbarhetscertifieringen, vilket även ger innovationspoäng i certifieringen. 
 

Inom både hållbarhetscertifieringen och innovationsplattformen identifierades behov av att 
arbeta med strategier för dialog med de boende. Det bildades därför en dialoggrupp, under 
ledning av Borås Stad. Inom innovationsplattformen identifierades, efter upprepade kontakter 
med de boende, ett behov av att systematisera och samordna dialogerna med de boende för att 
upprätthålla en bra kontakt. Inom hållbarhetscertifieringen fanns ett krav på att utforma en 
dialogstrategi för hur dialogerna med boende och andra samhällsaktörer ska utformas. Ett 
resultat av dialoggruppens arbete är en dialogstrategi som syftar till att ge riktlinjer för hur 
dialoger ska utföras när det gäller hållbar stadsutveckling på Norrby.    
 
Seminarium 
Ansvarig: Bertil Jonsson (BS), Rolf Solli (HB) 
Under seminariet ”Norrby Växer” som plattformen arrangerade den 6 oktober 2014 fick 
seminariedeltagarna i uppgift att i grupp samverka kring följande frågor: 1)Hur kan du och din 
organisation samarbeta med andra organisationer för att uppnå en social hållbar utveckling? 2) 
Vilken nytta ser du och din organisation med denna samverkan? 

                                                        
4 Ett evenemang med fokus på kretslopp, som anordnas i september varje år av Borås Energi och Miljö i 
samarbete med Miljöförvaltningen. 

http://www.innovationsplattformnorrby.se/kretsloppsveckan-25679921
http://www.innovationsplattformnorrby.se/2015/12/16/mötesplats-fjärrvärme-29701029
http://www.boras.se/kategorisidor/boendemiljoochtrafik/boendemiljoochtrafik/borasrentochsnyggt/borasrentochsnyggt/mobileinfocenter.4.73dc3cd1135126a27c0800021045.html
http://www.boras.se/kategorisidor/boendemiljoochtrafik/boendemiljoochtrafik/borasrentochsnyggt/borasrentochsnyggt/mobileinfocenter.4.73dc3cd1135126a27c0800021045.html
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Resultatet av gruppdiskussionerna finns sammanställda på projektets hemsida. Vid seminariet 
etablerades nya kontakter, vilket bl.a. resulterade i fortsatt samverkan med Bengt Dahlgren AB 
och NCC som numera sitter med i referensgrupper i Magisterutbildningen och deltar i 
undervisningen. 
 
Referensgruppsmöten till kurser i Magisterutbildningen i hållbart samhällsbyggande 
Ansvarig: Agnes Nagy (HB) 
I arbetet med metodutveckling av kurser i Magisterutbildningen har referensgruppsmöten 
anordnats i två av de tre hållbarhetskurserna som ska utvecklas.  

 Referensgruppsmöte för metodutveckling av kursen Robusta försörjningssystem   
När: 2014-08-14 
Deltagare: representanter från Borås Stad, Borås Energi och Miljö,  
SP, AB Bostäder, Högskolan i Borås 

 Referensgruppsmöte för metodutveckling av kursen Klassningssystem för hållbara 
byggnader och stadsdelar 
När: 2015-01-14 
Deltagare: representanter från Borås Stad, Borås Energi och Miljö,  
SP, NCC, Bengt Dahlgren AB, Högskolan i Borås 
 

Den första hållbarhetskursen som ger en introduktion i hållbarhetsperspektivet i byggtekniskt 
sammanhang saknade en referensgrupp, då den genomfördes nära inpå innovationsplattformens 
uppstart. Parterna har dock medverkat i kursen genom att presentera på vilket sätt 
organisationerna arbetar med hållbarhet i byggande och boende. Därmed belystes 
hållbarhetsarbetet i bl.a. kommunen, kommunala bostadsbolag, energiföretag och 
forskningsinstitut i form av gästföreläsningar eller studiebesök. 
 
Referensgruppsmötena har resulterat i identifiering av fokuspunkter för lärandemål, 
gästföreläsare, studiebesök och case studies. (Se bilaga 1 Magisterutbildningen: peer review-
artikel).  
 
Samverkan Cultural planning 
Ansvarig: Britt-Inger Lindqvist (BS) 
I plattformen har samverkansstrukturer etablerats för att arbeta med de förslag till åtgärder i den 
cultural planning-studie som gjordes under perioden 2011-2013 på Norrby. Samverkan har bland 
annat bidragit till att kulturens roll inom samhällsplaneringen har stärkts tydligt. Resultatet av 
denna samverkan presenteras under rubriken ”Ringar på vattnet” i slutet av projektrapporten.  
 
Frukostmöte Innovativa återvinningsstationer 
Ansvarig: Camilla Axelsson (BS) 
Frukostmötet var ett uppföljande möte till Tankesmedjan Innovativa återvinningsstationer, och 
syftade till att besluta vilka nya lösningar ska testas på Kransmossen - en återvinningsstation som 
ska fungera som en framtida Testbed. På frukostmötet deltog representanter från Borås Energi 
och Miljö, Högskolan i Borås, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och FTI (Förpacknings & 
Tidningsinsamlingen). Det beslutades att följande lösningar ska testas på Kransmossen: 
- SP ska utveckla en digital lösning för användarinteraktion som bygger på en QR-kod, där 

invånarna kan rapportera om det är fullt i ett kärl på en återvinningsstation.  
- Det ska sättas upp en eller flera rör avsedda för petflaskor och burkar vid Kransmossen, i 

syfte att motverka att folk river ut avfall i kärlen då de letar efter ”pantmaterial”.  
- Det ska mätas och föras statistik på hur många personer som kommer till 

återvinningsstationen (med en digital mätteknisk utrustning), för att se när det är som mest 
belastning vid återvinningsstationen, i syfte att hitta en optimal tömningsfrekvens.  
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- Det ska sättas upp snygga, målade skärmar på baksidan av återvinningsstationen med 
symboler och färger, så det blir tydligt vilket skräp som ska slängas var.  

Nya projekt och nya ansökningar 
Av de projektidéer som har genererats till följd av olika samverkansaktiviteter har några blivit 
konkreta projekt som drivs med intern finansiering från plattformen eller från projektets parter. 
Några av projektidéerna har resulterat i ansökningar, varav vissa har fått beviljat stöd och vissa 
har fått avslag. I bilaga 2 listas de ansökningar som fått beviljat stöd. I bilaga 4 listas de 
ansökningar som har fått avslag eller inväntar svar från finansiären.  
 
Dock har inte alla projektidéer resulterat i konkreta projekt eller ansökningar. Detta kan ha flera 
olika förklaringar. I vissa fall har inte idén varit tillräckligt intressant, i andra fall har idén varit 
intressant men det har inte funnits någon person som har kunnat vara drivande. Det kan också 
ha berott på att timingen inte varit rätt, att genomförbarheten var låg eller att idén inte var 
tillräckligt nytänkande.  

Idébanken  
Samtliga projektidéer som inte har resulterat i ett konkret projekt eller en ansökan har sparats i 
plattformens idébank. Denna idébank är tillgänglig från projektets hemsida och är öppen för 
allmänheten. Om någon samhällsaktör skulle vilja samverka kring en specifik projektidé kan de 
antingen leta i idébanken efter relevanta projektidéer eller skicka in en egen idé till plattformen.  

 
 

Forskning och utveckling  
Inom vissa av arbetspaketen har det bedrivits forskning och utveckling inom ramen för 
innovationsplattformen, med specifika mål. Kommentarer på måluppfyllnad för samtliga mål ges 
under rubriken måluppfyllnad. Nedan sammanfattas de främsta resultaten från de forsknings- 
och utvecklingsaktiviteter som bedrivits, samt avnämare för resultaten, vilken samhällsnytta de 
kan bidra till samt ev. kommersialiseringsaktiviteter.  
 
Utveckling av 3 st hållbarhetskurser i Magisterutbildning i byggteknik - hållbart 
samhällsbyggande. 
Ansvarig forskare: Agnes Nagy 
Inom ramen för Innovationsplattformen ingår metodutveckling av tre stycken hållbarhetskurser i 
magisterutbildning inom hållbart samhällsbyggande vid Högskolan i Borås 

 Hållbart samhällsbyggande 

 Robusta försörjningssystem 

 Klassningssystem för byggnader och hållbara städer 
Kurserna utvecklas med plattformen som samverkansarena. Ett exempel på detta är att 
plattformens parter och övriga näringslivsaktörer sitter med i referensgrupper till kurserna, och 
även deltar i undervisningen. Utbildningen sammanför kunskap i bygg-, energi- och 
samhällsplanering med kunskaper i hållbarhetsaspekter. 
Resultat: Ny kunskap har utvecklats om metodutveckling av 3 hållbarhetskurser inom 
Magisterutbildning i byggteknik - hållbart samhällsbyggande vid Högskolan i Borås. Kurserna har 
utvecklats i samverkan med projektets parter och andra samhällsaktörer. Kurserna genomfördes 
för första gången under läsåret 2014 och har utvärderats av studenter och lärare. Forskningen har 
resulterat i en artikel (se bilaga 1) och ett antal nya examensarbeten som har kopplats på arbetet i 
plattformen.  
Avnämare: Högskolor och universitet, kommuner, forskningsinstitut, näringsliv 
Samhällsnytta: Genom samverkan med kommun, näringsliv och medborgare, samt med verkliga 
”case”, fås en mer behovsrelaterad och verklighetsförankrad utbildning. Eleverna får bättre 

http://www.innovationsplattformnorrby.se/id%C3%A9banken-29772819
http://www.innovationsplattformnorrby.se/resultat-28291745
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förståelse för hållbarhetsfrågor och genom etablerad kontakt med kommun och näringsliv ges 
bättre förutsättningar att komma in på arbetsmarknaden efter studierna. Kunskap om 
metodutveckling av hållbarhetskurser kan spridas till andra högskolor och universitet (och deras 
samverkanspartners), som kan använda samma metodik, vilket leder till nationellt och 
internationellt kunskapsbyggande.   

 
Samverkanselement av betong och massivträ 
Ansvarig forskare: Agnes Nagy 
När det gäller byggnation och renovering så studeras hur användandet av förnybart material, 
såsom trä kan öka – i form av samverkanselement med bjälklagsfunktion i byggnaden. Bjälklag 
ska fungera som en barriär mellan lägenheter samt ge skydd mot ljud och brand. I dagsläget finns 
få träbaserade systemlösningar som uppfyller de rådande kraven för ljud och brand på ett 
ändamålsenligt sätt. Inom innovationsplattformen sker forskning for att utveckla ett 
samverkansbjälklag bestående av betong och massivträ. Genom att använda sig av ett bjälklag där 
man kombinerar träets låga vikt och hållfasthet, i kombination med betongens brand- och 
ljudisolerande egenskaper, skulle man kunna optimera de eftersträvade egenskaperna för ett 
bjälklag. 
Resultat: Ny kunskap om ett samverkansbjälklag av betong/massivträ har utvecklats inom 
marknadsanalys, bärighet och deformationsegenskaper, akustik, LCA och brandmodellering, 
vilket har resulterat i ett antal publikationer. Ett doktorandprojekt startas för vidare studier om 
samverkanselementet inom ramen för plattformen med SP som partner. Ett av företagen 
planerar starta ett industridoktorandprojekt. 
Avnämare: Byggföretag, forskare, högskola och forskningsinstitut 
Samhällsnytta: Byggföretagen som ingår i studien får ett kunskapsunderlag för att avgöra om de vill 
gå vidare och använda samverkanselementet i reella byggprocesser. Ökad användande av 
samverkanselementet, kan leda till ökad användning av förnybart material (trä) i byggprocesser, 
vilket minskar miljöpåverkan från växthusgaser. Samverkansbjälklagen kan utgöra i ett komplett 
byggsystem med vertikala element (väggar) som kan utgöra hela bärande stommen för byggnader 
i nya stadsutvecklingsprojekt. 
Kommersialisering: En prototyp av samverkansbjälklaget har tillverkats för ‘proof of concept’, för 
kontroll av bärighet, deformation- och akustiska egenskaper. Ytterligare undersökning och 
modellering av egenskaper inom ramen för de nämnda två doktorandprojekt skulle leda till både 
lägre produktionskostnader och uppfyllning av kraven som krävs för kommersiella bärande 
konstruktionselement. Båda byggföretagen som är med i denna process har i sina 
produktsortiment liknande bjälklagselement och har därmed överblick över detta 
marknadssegment inom Skandinavien. Samverkansbjälklaget är ‘nära marknad’ och det räknas 
kunna bli en kommersiell produkt inom 5 år med spridning, till en början, inom Skandinavien. 
Ingen patentering har skett, men projektets parter har skrivit ett avtal att resultatet ska ägas av 
parterna efter avslutat projekt. Detta innebär att varje part som medverkat i utvecklingen får 
intellektuella tillgångar från projektet i form av datamängder från försöken, monterings- och 
produktionsmetoder och modelleringsuppgifter som ett sätt att nyttiggöra och sprida resultaten 
och stärka företagens konkurrenskraft. Nästa steg är att den framtagna prototypen ska förfinas 
och beredas för att klara kraven för kommersiella strukturella element, samt att prototypen ska 
marknadsföras professionellt. I det stadiet kommer immateriella rättigheter och patentering bli 
aktuella.  Företagen i projektet har en tydlig vision om att ha samverkansbjälklaget som produkt 
inom fem till tio år. 
 
Handelns utmaningar och behovet av innovation 
Ansvarig forskare: Rolf Solli (HB), Malin Sundström (HB) 
Inom ramen för innovationsplattformen pågår forskning för att identifiera hur framtida hållbar 
handel skulle kunna se ut.  

http://www.innovationsplattformnorrby.se/resultat-28291745
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Resultat: Ny kunskap om handels utmaningar och behov av innovation har utvecklats, vilket har 
resulterat i ett working conference paper. De workshops som genomförts har också resulterat i 
ett konstverk som går att beskåda på Högskolan i Borås.  
Avnämare: Kommuner, handelsföretag, forskare 
Samhällsnytta: Kommun och handelsföretag kan bättre möta framtida utmaningar och behov inom 
handel - där ekonomiska, ekologiska och social aspekter beaktas.  
 
Företagande på Norrby 
Ansvarig forskare: Erik Ljungar (HB) 
Forskning visar att en relativt stor andel personer med utländsk bakgrund tenderar att starta och 
driva företag. Detta speglas även på Norrby. Där finns personer som är relativt högutbildade, 
men som inte driver ett företag som motsvarar deras utbildningsnivå.  Inom 
innovationsplattformen sker forskning om företagandet är en väg till ökad integration, eller om 
situationen är ett svar på en exkluderande arbetsmarknad.  
Resultat: Genom intervjustudier med utlandsfödda företagare på Norrby har ny kunskap 
utvecklats om huruvida företagandet hos utlandsfödda invånare är en väg till ökad integration, 
eller om situationen är ett svar på en exkluderande arbetsmarknad, vilket har resulterat i en 
publikation.  
Avnämare: Kommuner 
Samhällsnytta: Genom ökad förståelse och spridning av de förutsättningar som gäller för 
företagandet hos utlandsfödda svenskar kan kommunen lättare sätta in åtgärder som främjar 
integration.   
 
Inkluderande skola och inkluderande medborgarskap 
Ansvarig forskare: Kennert Orlenius (HB) 
Utgångspunkten för forskningen om inkluderande skola i innovationsplattformen är att studera 
den kulturella förändringsprocessen i skolan då olika kulturer möts. Syftet är att analysera behov 
och studera effekter av integrationsstärkande insatser på både individ-, grupp- och skolnivå. I 
projektet ingår att utveckla ett mätinstrument som bygger på en modell för 
ackulturationsstrategier.  Projektet handlar om att stödja och stärka barns och ungas 
identitetsutveckling och därmed skapa bättre förutsättningar för lärande samt stärka deras 
möjligheter för det framtida livet.  
Resultat: På grund av den studerade skolans inre situation och organisationsförändringar har inte 
en färdig modell kunnat utvecklas. Erfarenheterna har dock dokumenterats och ingår i skriften 
Inkluderande medborgarskap - Perspektiv på social hållbar samhällsutveckling: exemplet Norrby. 
Den planerade forskningen om inkluderande skola tog efter omständigheterna en ny vändning 
med breddat fokus inom social hållbar samhällsutveckling. Resultatet kan läsas i ovanstående 
rapport.  
Avnämare: kommuner, forskare 
Samhällsnytta: Ökad kunskap om inkludering och social hållbar samhällsutveckling kan bidra till 
att kommuner i större utsträckning tillämpar detta i samhällsplaneringen, vilket i sin tur bidrar till 
att fler invånare känner sig inkluderade i samhällsgemenskapen.  
 
De äldres livssituation på Norrby 
Ansvarig forskare: Erik Ljungar (HB) 
Det finns en allt ökande grupp äldre med utländsk bakgrund som är bosatta i stadsdelar i en rad 
svenska städer som präglas av segregation och social belastning. Det finns belagt att personer 
med utländsk bakgrund, och då särskilt utomeuropeisk bakgrund, upplever ett utanförskap samt 
exkludering i det svenska samhället. När dessa personer närmar sig pensionen och ska fatta 
viktiga val kan även åldrandet förväntas läggas till som en dimension som kan ge upphov till 
existentiella problem och öka känslan av identitetsförlust. Utgångspunkten om forskningen om 

http://www.innovationsplattformnorrby.se/resultat-28291745
http://www.innovationsplattformnorrby.se/resultat-28291745
http://www.innovationsplattformnorrby.se/resultat-28291745
http://hb.diva-portal.org/smash/get/diva2:892534/FULLTEXT01.pdf
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de äldres livssituation på Norrby handlar om att studera och synliggöra hur äldre utlandsfödda 
svenskar på Norrby upplever övergången från arbetsliv till pensionärsliv.  
Resultat: Genom intervjustudier med äldre utlandsfödda på Norrby har ny kunskap utvecklats om 
hur äldre utlandsfödda upplever övergången från arbetsliv till pensionärsliv, vilket har resulterat i 
en publikation (se bilaga 1). 
Avnämare: Kommuner, forskare 
Samhällsnytta: Genom ökad förståelse och spridning av hur de äldres livssituation ser ut kan 
kommunen lättare sätt in rätt åtgärder för att främja integration. 
 
Cultural planning 
Ansvarig forskare: Jenny Johannisson (HB) 
Forskingsinsatsen om cultural planning inom Innovationsplattformen består i att belysa 
förväntningar i relation till genomförande av cultural planning på Norrby. Detta görs dels genom 
att analysera de dokument som låg till grund för genomförandet, dels genom en intervjustudie 
som inkluderar i första hand de tjänstemän inom Borås Stads olika förvaltningar som var 
involverade i planering och genomförande. Syftet med forskningsinsatsen är att skapa 
kunskapsunderlag om hur cultural planning som metod tillämpats i Borås, för nationella och 
internationella jämförelser med tillämpningen i övriga världen, i första hand Europa. 
Resultat: Ny kunskap om olika aktörers erfarenheter från cultural planning-arbetet har utvecklats, 
samt kunskap om hur delaktighet i kulturverksamhet kan fungera som en motor för att främja 
inkludering. Detta har resulterat i en publikation (se bilaga 1).  
Avnämare: Kommuner, forskare, näringsliv, medborgare 
Samhällsnytta: Kommuner och andra samhällsaktörer får ett kunskapsunderlag som kan användas 
inför beslut om att använda cultural planning metodiken vid samhällsplanering, samt som stöd i 
genomförandet.  
 
Forskning kring living labs 
Ansvarig forskare: Stefan Molnar (SP) 
Utöver att upprätta ett living lab på Norrby har forskningsrelaterade insatser gjorts inom detta 
område.  
Resultat: Som en del av arbetet att upprätta ett living lab på Norrby har en genomgång av 
befintliga vetenskapliga publikationer inom området genomförts. Vidare har existerande living 
labs runt om i världen studerats genom populärvetenskapliga publikationer, hemsidor m.m. Detta 
har resulterat i en populärvetenskaplig publikation i samhällsplaneringstidskriften PLAN samt i 
en metodskrift kring living labs. Dessutom har även vetenskapliga och populärvetenskapliga 
publikationer kring metoder för användarinvolvering studerats, framförallt baserade på teorier 
kring designtänkande och social innovation. Slutligen är SP i färd med att starta två 
industridoktorandprojekt med anknytning till detta arbete, ett kring living labs i stadsutveckling 
och ett kring socialt värdeskapande inom öppna innovationsmiljöer.  
Avnämare: Parterna i Innovationsplattform Norrby samt andra living labs. 
Samhällsnytta: De kunskaper som har genererats har nyttjats i etablerandet av Norrby Living Lab, 
exempelvis vad gäller sätt att organisera och finansiera satsningar av detta slag samt kring 
metoder för användarinvolvering. Kunskaperna har även spelat en roll i andra projekt som SP är 
involverade i kring ämnet living labs, exempelvis i etablerandet av den FORMAS-finansierade 
satsningen Lärande Lab Hammarkullen och FP7-projektet STEP UP. 
 
Norrby Living Lab 
Ansvariga projektledare: Stefan Molnar (SP), Albin Andersson (SP), Niklas Fernqvist (SP) 
Resultat: Inom ramen för Innovationsplattform Norrby har Norrby Living Lab upprättats, vilket 
kan sägas utgöras av ett nätverk av forskare och tjänstepersoner som erbjuder stöd till företag, 
föreningar och offentliga aktörer som önskar utveckla nya tjänster och produkter på plats på 

http://www.innovationsplattformnorrby.se/cultural-planning-i-borås-25680757
http://www.planering.org/plan-blog/2015/9/25/stadsdelen-norrby-temporra-platser-och-experimentbaserad-stadsutveckling
http://www.innovationsplattformnorrby.se/resultat-28291745


 

23 
 

Norrby utifrån ett användarcentrerat perspektiv. Det stöd som erbjuds består av metoder för 
användarinvolvering, stöd i ansökningsskrivning samt kontakter till lokalbefolkningen i området. 
I anslutning till Norrby Living Lab har en rad idéer genererats av vilka vissa har gått vidare till 
ansökningar och/eller uppstartade projekt varav andra har samlats i plattformens idébank. 
Exempel på idéer som har blivit färdiga projekt är: 

 Oasen (se nedan)  

 Smart Cities: Innovativa eGovernance-system för förvaltning och medborgarinflytande 

 Normkritisk Innovation – för ökad resurseffektivitet i hushållsnära återvinningssystem  

 Användardriven tjänsteinnovation för ett biloberoende, inkluderande och resurssmart 

avfallssystem.  

Avnämare: Kommuner, forskare, näringsliv, medborgare 
Samhällsnytta: Upprättandet av Norrby Living Lab har levererat samhällsnytta genom genererandet 
av kunskaper kring hur living labs för stadsutveckling kan organiseras i Sverige. Dessa kunskaper 
har efterfrågats av andra aktörer inom Borås stad som än så länge inte har varit involverade i 
Innovationsplattform Norrby, samt av aktörer på andra håll i Sverige. Vidare har de projekt som 
har utvecklats inom ramen för Norrby Living Lab genererat nytta i form av ökad medborgerlig 
delaktighet i stadsdelens utveckling samt lagt en grund för mer fungerande avfallssystem, boende 
och byggande på Norrby samt annorstädes. 
Kommersialisering: Några av de projekt som har utvecklats i Norrby Living Lab har berört 
kommersialiseringsfrågan.   

 Projektet Smart Cities: Innovativa eGovernance-system för förvaltning och 

medborgarinflytande (Dnr: 2014-00679) har med syfte att maximera nyttiggörande och 

spridning, etablerat ett avtal som garanterar maximal öppenhet. Alla projektpartner har 

varit positivt inställda till den öppna ansatsen. Till projektet har två kommersiella aktörer 

kopplats: Pulsen Integration AB och ThunderMaps AB. Pulsen Integration har tagit del 

av projektets öppna resultat och har inkorporerat delar av projektresultatet deras 

eTjänsteplattform. (Se även rubriken Kunskapsspridning). ThunderMaps har med hjälp 

av insikterna från projektresultaten och i samverkan med SP fått finansiering från EU 

(H2020) för att utveckla produkten HomeHub. Aktiviteter och resultat som emanerade 

ur livin labs-arbetet i Innovationsplattformen har delvis påverkat vilka funktioner 

HomeHub skall leverera. ThunderMaps har fått finansiering från Horizon 2020 och 

kommer därmed att fortskrida med produktutvecklingen.  

 Projektet Normkritisk innovation för ökad resurseffektivitet i hushållsnära återvinningssystem (Dnr: 

2014-04584) har ambitionen att fram en eller flera IKT-baserade tjänster som bidrar till 

mer resurseffektiv och behovsstyrd avfallshantering. Företaget Devrex AB utvecklar 

lösningen och tanken är att tjänsten på sikt kan introduceras på en marknad.  

 
Oasen – barriäreffekt av en trafikerad led 
Ansvarig projektledare: Lisa Bolin (SP), Britt-Inger Lindqvist (BS) 
Av de ovan nämnda projekten som utvecklats i Norrby living lab har Oasen bedrivits med intern 
finansiering från plattformen, de övriga projekten har fått extern finansiering och har bedrivits i 
samverkan med plattformen. Idén till projektet Oasen uppkom i workshopen Hållbara kretslopp 
och syftar till att, i samverkan med de boende, studera barriäreffekten av Norrby Långgata som 
delar Norrby i två delar. Flera arbetspaket har ingått i projektgruppen till Oasen. Första delen av 
Oasen är en fortsättning på den tillfälliga mötesplatsen som sattes upp året innan, under 
Kretsloppsveckan 2013. Men vid detta tillfälle placerades mötesplatsen intill den tungt trafikerade 
Norrby Långgatan. Anledningen till denna placering var ett önskat fokus på gatan, och dess roll 
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för människors upplevda trygghet och trivsel i området. I dag är gatan problematisk ur flera 
aspekter t ex sett till buller, avgaser och tung trafik. Gatan utgör också en barriär till centrum, 
som är en viktig fråga för samhällsbyggnadsförvaltningen som arbetar med temat 
"länka samman Norrby och centrum". När Norrby växer och det byggs på området på andra 
sidan gatan ska det fortfarande känns som ett Norrby, inte att Norrby Långgata delar Norrby i 
två stadsdelar – en gammal och en ny. På den tillfälliga mötesplatsen upprättades en 
caféverksamhet och projektdeltagarna hade dialog med de förbipasserande om hur de önskade att 
Norrby skulle utvecklas. Projektdeltagarna hade med sig underlag bestående av modeller av 
Norrby och bildmaterial som visade olika typer av gaturum och trafiksituationer.  
Del 2 av Oasen utfördes av SP och gick ut på att mäta buller och ändring av gångmönster vid 
avstängning av två av fyra filer av Norrby långgata samt en sänkning av farten från 50 km/h till 
30 km/h. Det finns planer på att i framtiden bjuda in politiker och tjänstemän till att delta i en 
ljudpanel i SP:s ljudlabb, för att lyssna på förändringarna i ljudmiljön innan och efter 
avstängningen.  
Resultat: Ny kunskap har utvecklats om barriäreffekten av en kraftigt trafikerad led som delar en 
stadsdel i två delar, vilket har resulterat i en publikation och en artikel i tidsskriften PLAN.  
Avnämare: Kommuner 
Samhällsnytta: Kommunala tjänstemän och politiker får ett kunskapsunderlag till att bedöma 
barriäreffekten av en kraftigt trafikerad led, vilket kan användas som input till beslut om att 
förändra leden. Vidare har experimentella stadsutvecklingsmetoder som syftar till att lösa 
komplexa och sammansatta samhällsutmaningar, prövats och utvärderats. 
 
Testbed Kransmossen 
Ansvarig projektledare: Camilla Axelsson (BEM), Kamran Rousta (HB), Albin Andersson (SP) 
När det gäller hållbar avfallshantering är forskning och innovation som kan främja hållbara 
beteenden en nyckelfaktor. Som ett led i detta arbete har Testbed Kransmossen utvecklats - en 
återvinningsstation där nya lösningar ska testas tillsammans med invånarna. Under hösten 2015 
hölls en tankesmedja som handlade om hur vi kan utveckla en attraktiv och innovativ 
återvinningsstation på Norrby - dit det är roligt att gå - där invånarna känner sig trygga och där 
det är ”lätt att sortera rätt”. (Se rubriken Tankesmedjor) En idé som kom fram under 
tankesmedjan var behovet av att utveckla en tjänst där invånarna på ett smidigt sätt kan 
rapportera om något kärl är fullt på stationen. Idén togs vidare till ett minihackaton, under 
ledning av SP, där en grupp IT-utvecklare tog fram en prototyp av en tjänst för detta ändamål. 
Prototypen ska testas på Kransmossen under 2016. Eftersom trygghet, lokalisering och miljö är 
faktorer som antas påverka människors vilja gå till en återvinningsstation och att hålla den 
skräpfri gjordes följande åtgärder vid Testbed Kransmossen: 

- Belysning inrättades för att öka tryggheten  
- Underlaget asfalterades och staket sattes upp för att minska nedskräpning. 
- Placeringen av containrarna optimerades, i syfte att förbättra tillgängligheten.  
- Servicen ökade genom utökad städning och snabbare återkoppling vid feedback från 

invånare.  
Resultat: En testbed i form av en återvinningstation har utvecklats, där nya lösningar kan testas för 
att utveckla hållbara beteenden inom avfallshantering. Med utgångspunkt från de 
förbättringsåtgärder som gjorts på Kransmossen har en utvärdering gjorts med avseende på hur 
detta har påverkat användningen av stationen, vilket har resulterat i en rapport. Ytterligare 
åtgärder som ska testas på Kransmossen under 2016 framgår under rubriken Resultat från övrig 
samverkan och Frukostmöte Innovativa Återvinningsstationer.   
Avnämare: Resultaten från Testbed Kransmossen kommer att användas vid utvecklingen av en ny 
återvinningsstation på Norrby och kan även tillämpas på andra stadsdelar i Borås, samt i andra 
kommuner nationellt och internationellt. 

file://///be1.local/dfsroot/home-3/caax/Innovationsplattform%20Norrby/Slutrapport/Revidering/Workshopen%20resulterade%20även%20i%20utveckling%20av%20workshopsmetodik%20och%20framtagande%20av%20workshopsmaterial%20för%20som%20kom%20att%20användas%20vid%20idégenerering%20i%20framtida%20workshops
http://www.planering.org/plan-blog/2015/9/25/stadsdelen-norrby-temporra-platser-och-experimentbaserad-stadsutveckling
http://www.innovationsplattformnorrby.se/resultat-28291745
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Samhällsnytta: Förbättrade beteenden med avseende på sortering av avfall och nedskräpning, 
bidrar till ett renare och trivsammare samhälle, samt att en större mängd avfall kan återvinnas, 
med minskad miljöpåverkan som följd.  

Processen för projektutveckling och kommersialiseringsaktiviteter 
När arbetet med etableringen av plattformen inleddes var inriktning och fokus på traditionella 
stadsbyggnadsfrågor. Detta eftersom arbetet i början kretsade kring planering och nybyggnation 
på en obebyggd del av Norrby. Planarbetet för detta område förändrades med tiden drastiskt på 
grund av att beslut inte tagits om hur den planerade Götalandsbanan ska dras igenom Borås och 
Norrby. När det stod klart att Innovationsplattformen inte skulle kunna vara en del av eller bidra 
till planarbetet av den nya delen av Norrby så skiftade fokus mer och mer mot det befintliga 
Norrby. Som en följd av detta förändrades också den ämnesmässiga inriktningen från 
stadsbyggnad till ett bredare fokus på stadsutvecklingsfrågor i allmänhet, innebärande att fokus 
inte enbart låg på bebyggd miljö, utan också på ämnen som avfall, utbildningsfrågor, urban 
odling, transporter, delaktighet m.m. En viktig del i detta arbete var arbetet med 
governancefrågor, d.v.s. hur nya former av styrning och samverkan över sektorsgränser kunde 
etableras. Denna förändring i inriktningen skedde inte minst som ett resultat av etableringen av 
ett living lab på Norrby, i vilket det blev tydligt att många av de samhällsutmaningar som 
medborgare och verksamma på Norrby lyfte berörde andra frågor än byggd miljö. 
 
Inom plattformen har olika former för gemensam projektutveckling prövats. Initialt låg stort 
ansvar på de arbetspaketledare som utsetts att identifiera viktiga utmaningar i samverkan med 
projektledning och med stöd av det mer generella arbetspaketet kring living labs. Efterhand har 
arbetspaketen upplevts upprätthålla den sektorisering som plattformen strävar efter att bryta, 
varför allt fler aktiviteter har involverat expertis från samtliga arbetspaket. Under slutet av 2014 
flyttades fokus från arbetspaketen till olika typer av arbets- och mötesformat där allt fler personer 
från plattformens parter blev involverade. Parterna delar nu gemensamma metoder och format 
för t.ex. workshops, tankesmedjor, etc. Verksamheten har framförallt kretsat kring idégenerering 
och projektplanering med nya ansökningar i fokus. Här anser vi oss har kommit långt i 
gemensamt ägda processer.  
 
Under projektets sista år har spridning och uppskalning fått ta större plats, bl.a. genom 
vetenskapliga publikationer, publika presentationer etc.  

Publikationer 
Den forskning och utveckling som bedrivits har resulterat i ett antal publikationer. I bilaga 1 
finns en lista över de publikationer som gjorts inom ramen för innovationsplattformen.  

Måluppfyllnad  
Varje arbetspaket har specifika mål inom plattformen som berör hållbar stadsutveckling. I 
ansökan gjordes en övergripande beskrivning av projektets planerade innehåll och genomförande. 
För att underlätta måluppföljning gjordes en revidering och förtydligande av de detaljerade målen 
under 2014. Nedan ges de uppdaterade målen samt kommentarer om måluppfyllnad.  
 

Mål Måluppfyllnad 

Arbetspaket: Living Lab 
Arbetspaketledare: Albin Andersson (SP) Niklas 
Fernqvist (SP)    

Effektmål   
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En Living Lab-modell ska utvecklas som ska 
kunna användas som arbetsmetod i andra städer 
som arbetar med hållbart samhällsbyggande, 
såväl nationellt som internationellt.   

Vi har skapat förståelse och kunskap om hur man 
arbetar behovsdrivet och samverkar ihop med 
offentliga aktörer, akademi och näringsliv och 
tillsammans med boende för att ta fram problem och 
projektidéer som syftar till att lösa olika 
samhällsutmaningar. Detta har lett till att vi har skapat 
ett arbetssätt för att gemensamt ta fram trovärdiga 
projektidéer. Det som saknats är ett starkare 
engagemang från stadens beslutsfattare som inte varit 
involverade till sådan nivå att de också känt ett 
deltagande i projektidéerna vilket underlättar för att 
staden ska investera tid och resurser för att utveckla 
vidare projektidéerna.  

Projektmål   

Minst två stycken tematiska Living labs kommer 
att upprättas, ett med fokus på ”VA, avfall och 
energi” och ett med fokus på ”bostäder och 
infrastruktur”. Dessa Living labs kommer att 
bestå av en serie workshops, 
prototypifieringsaktiviteter och personliga 
möten. Inom dessa kommer 15 grupper att få 
stöd med att utveckla var sin projektidé till en 
innovation, alltså till produkter, tjänster eller 
metoder som syftar till att lösa 
samhällsutmaningar på Norrby. 

Vi har inte etablerat två tematiskt orienterade living 
labs vilket initialt var målet, utan istället har ett bredare 
living lab etablerats där vi har haft olika teman på de 
utmaningsområden vi arbetat med inom living labbet. 
I vårt living lab har vi haft ett flertal tankesmedjor och 
workshops. (Se resultat från samverkansaktiviteter. 
 
Ett antal nya projektidéer har kommit fram - några av 
idéerna har gått vidare och varit underlag till nya 
ansökningar om forskningsstöd, övriga idéer finns 
samlade i idébanken. En av projektidéerna (Oasen) 
som kom fram under en workshop utfördes med 
intern finansiering från plattformen. 

De ovan nämnda Living labs som kommer att 
upprättas kommer, tillsammans med forskning 
på området, att resultatera i en metodskrift som 
beskriver en modell för hur ett Living Lab i 
stadsutvecklingssammanhang kan se ut, 
inkluderat vetenskaplig grund, organisering och 
ekonomi. Denna modell kommer att i den mån 
det är möjligt integrera arbetssättet Living Labs 
med andra arbetssätt som används inom 
projektet, så som Cultural Planning, 
aktionsforskning m.m. I dialog med övriga 
partners i projektet ska ett förslag tas fram på 
hur den utvecklade Living Labs-modellen kan 
integreras i plattformen även efter projektets 
slut. 

Vi har byggt upp ett strukturkapital, med en stark 
relation mellan olika aktörer som kan gemensamt 
diskutera utmaningar och göra något åt dem. Vi har 
också utvecklat arbetsverktyg för detta. Vi har 
identifierat barriärer och möjligheter för att på lång 
sikt etablera denna plattform också då vi insett att vi 
behöver få med b.la. politiken in i plattformen för att 
få större handlingskraft i de projekt som bedrivs.  
 

Den Living Lab-modell som utvecklas inom 
ramen för projektet kommer att kommuniceras 
såväl lokalt som nationellt, via interna och 
externa möten och seminarier.   

Norrby Living Lab har presenterats i flera olika 
sammanhang. (Se bilaga 3) 

  Mål Måluppfyllnad 

Arbetspaket: Magisterutbildningen 
Arbetspaketledare: Agnes Nagy (HB)   

Effektmål   

http://www.innovationsplattformnorrby.se/resultat-28291745
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Den magisterutbildningen som ska utvecklas ska 
bidra till nationellt kunskapsuppbyggande inom 
hållbart samhällsbyggande. 

Flera kurser i magisterprogrammet är kopplade 
till IP Norrby genom partnernas samverkan, i 
form av gästföreläsningar, studiebesök eller 
praktiska case studies. Programmet är unikt 
genom att lägga fokus på hållbarhetsaspekterna 
inom det byggtekniska fältet. Kurser som man 
läser i programmet har kärnan i byggteknik och 
hållbarhetsaspekterna integreras genom ett 
flervetenskapligt angreppssätt och genomförs 
bl.a. i form av diskussionsseminarier med aktiv 
studentmedverkan och möjlighet till kritisk 
reflektion. De arbetsmetoder som har utvecklats 
för att skapa den nya magisterutbildningen kan 
spridas till andra universitet, nationellt och 
internationellt.  

Projektmål   

Utveckla samarbeten och arbetsmetoder för att skapa 
en ny magisterutbildning i hållbart samhällsbyggande 
som ska starta på Högskolan i Borås 2014, där målet 
är att studenterna ska kunna (1)  identifiera 
hållbarhetsproblematik i byggprojekt, (2) självständigt 
leda projekt med komplexa frågeställningar och (3) få 
teoretisk och praktisk förståelse för hur ekonomisk, 
ekologisk och social hållbarhet kan integreras i 
planering och genomförande av byggprojekt. 

Magisterutbildningen har genomförts för första 
gången och utvärderingen av programmet pågår 
både bland studenterna och 
lärarna/gästföreläsarna. Samarbeten med aktörer 
från projektets parter samt övriga 
näringslivsaktörer har utvecklats, genom att dessa 
deltar i referensgrupper samt i undervisningen. 
Examensarbeten har kunnat identifieras till följd 
av nya samverkansstrukturer. På två punkter ser 
man förbättringsmöjligheter: ledningsfrågor bör 
fördjupas och konkretiseras mer i kurserna; 
ekonomiska aspekterna bör beaktas mer med 
fokus på upphandlingsfrågor. Båda målen 
efterfrågas av studenterna och delvis uppfyllelse 
kan ske under projekttiden (vid slutet av 2015 
har bara en av utbildningens 2 terminer 
genomförts). 

Koppla magisterutbildningen till aktuella byggprojekt 
i stadsmiljö. 

Utbildningen kopplades till aktuella byggprojekt 
genom seminarieuppgifterna, gästföreläsarnas 
praktiska exempel, studiebesöken och 
examensarbetenas ämnen. 

  Mål Måluppfyllnad 

Arbetspaket: Bygg- och materialforskning 
Arbetspaketledare: Agnes Nagy (HB)   

Effektmål   

Graden av förnybart material, såsom trä, vid 
nybyggnation och renovering, ska ökas. 

Ökad användande av samverkanselementet, kan 
leda till ökad användning av förnybart material 
(trä) i byggprocesser, vilket minskar 
miljöpåverkan från växthusgaser. 
Samverkanselementet har framställts i form av en 
prototyp. Elementet ska leva upp till att 
användas i ett byggsystem i flervåningshus och 
leva upp till ökad förnybart materialanvändning 
enligt hållbarhetscetifieringskriterier. Gäller 
nybyggnation, återstår att titta på renovering. 
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Samarbetet mellan akademi och byggföretag i Borås 
ska stärkas. 

Samverkanselementet framställdes i samarbete 
med två medelstora byggföretag i Borås trakten. 
Flera byggföretag kommer att engageras i 
samverkan genom den centrumbildning för 
hållbart samhällsbyggande som instiftades på 
Högskolan i Borås i samband med att 
innovationsplattformen påbörjade sin 
verksamhet.  

Projektmål   

Utveckla samarbeten och arbetsmetoder för att:   

Skapa innovationer och nya projektidéer som ligger i 
linje med projektets vision. 

Under projekttiden har nya projektidéer inom 
området utvecklats, till följd av forskning och 
samverkan i plattformen. Ett antal ansökningar 
har skickats in, varav 2 har fått beviljat stöd 

Studera prefabriceringsgraden i byggprocesser 

Prototypen är ett prefabricerat element med 
lite/låga monteringskostnader på arbetsplatsen 
men än så länge rätt höga 
framställningskostnader på fabriken. Detta 
påpekas i marknadsanalysen som presenterats 
men kan svårligen förbättras under projekttiden 
pga. den snäva tidsramen. Det planeras dock 
inom ramen för doktorandprojektet 
samverkansbjälklag massivträ-betong. 

Verifiera de innovativa idéer som framkommit i 
arbetspaketet genom pilotprojekt 

Det innovativa med samverkanselementet är att 
använda betongen som ett masströghetselement 
som förbättrar de akustiska egenskaperna i 
bjälklaget. Akustiska försök har utförts och visar 
på lovande resultat. Resultatet redovisas i form 
av examensarbete på byggingenjörs- och  
magisternivå. 

Samla in och lyfta byggsektorns innovationsidéer. 

Insamling av innovationsidéer från byggsektorn 
har inte gjorts i den grad som önskats. Detta 
hade kunnat underlättas om byggsektorn varit 
närmare knuten till plattformen i form av en 
partner.  Byggkollegiet på HB har jobbat med 
frågan i form av ett centrum för hållbart 
samhällsbyggande, (CHSB). Målet med CHSB är 
att vara en arena för kunskap och innovation 
med ett av delmålen att stödja byggföretag i 
innovationsprocessen. I dagsläget är CHSB 
placerad inom Science Park på Simonsland med 
Textile Fashion Centre och Centrum för 
välfärdsstudier.  

  Mål Måluppfyllnad 

Arbetspaket: Energi, avfall, VA 
Arbetspaketledare: Linda Eliasson (BEM), Anna-
Karin Schön (BEM), Lisa Bolin (BEM)   

Effektmål   
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Nya lokala kretsloppslösningar ska utvecklas i Norrby 
inom energi, avfall och VA, som bidrar till bättre 
resursutnyttjande och minskad miljöpåverkan. 

Lösningar har undersökts under projekttiden 
men har inte implementerats i befintlig stadsdel. 
BEM kommer använda Norrby som pilotområde 
vid utveckling av nya fastighetsnära 
insamlingslösningar och tjänster för invånarna. 
Testbed Kransmossen har utvecklats som är en 
återvinningsstation som fungerar som ett ”living 
lab” där nya lösningar kan testas i samverkan 
med de boende. 

Avfall ska förebyggas, återanvändas och återvinnas i 
större utsträckning. 

Under projektet har medvetandet kring avfall 
ökat men förutsättningarna för att återanvända 
och återvinna är fortfarande samma. 

Nedskräpningen ska minska. 

Under projektet har medvetandet kring 
nedskräpningen ökat men förutsättningarna med 
avseende på papperskorgar är fortfarande 
samma. Genom ett ökat medvetande och 
ansvarstagande för sin stadsdel minskar också 
nedskräpningen. 

Dagvattenhanteringen ska förbättras och livskvalitén 
ska ökas genom att fler grönytor skapas. 

Projektförlag har arbetats fram för 
dagvattenhantering. Dessa har dock inte drivits 
tillräckligt för att genomföras.  

Medborgarna på Norrby ska känna en ökad 
delaktighet och engagemang när det gäller avfall och 
resurshantering. 

Under projektet har medborgare involverats vid 
flera tillfällen i till exempel möten och 
workshops. Deras synpunkter har beaktats och 
de har fått vara med och ta fram projektförslag. 
En mötesplats har satts upp på Norrby Torg, 
med syfte att djupare förstå hur fjärrvärme (som 
produceras från avfallsförbränning) uppfattas av 
de boende och vilka möjligheter som kan skapas 
utifrån deras tankar och idéer.  

Miljöpåverkan från el, värme och persontransporter 
ska minska genom: (1)effektivare energianvändning i 
befintliga byggnader och vid nybyggnation, (2)  nya 
fjärrvärmelösningar som tar tillvara fjärrvärmen mer 
effektivt, (3) ökad användning av förnybara 
energikällor och (4) minskade persontransporter 

Minskad miljöpåverkan (buller) från 
persontransporter undersöktes i projektet Oasen, 
vilket i förlängningen skulle kunna leda till 
politiska beslut som innebär minskad 
miljöpåverkan från persontransporter. Möjlighet 
till att utveckla innovativa lösningar inom 
solenergi har undersökt i en tankesmedja. Inga av 
de idéer som diskuterades på tankesmedjan togs 
vidare.  Inga samverkansaktiviteter har hittills 
initierats inom effektivare energianvändning i 
byggnader.  

Projektmål   

Utveckla samarbeten och arbetsmetoder för att skapa 
innovationer och nya projektidéer som ligger i linje 
med projektets vision. 

Flera projektidéer har skapats till följd av de 
workshops och tankesmedjor som anordnads i 
arbetspaktet. Det har anordnats en 
workshopsserie inom energi, avfall och VA. Det 
har även anordnats en tankesmedja och en 
workshop som inriktade sig kring att utveckla 
nya avfallslösningar på Norrby. Därutöver har en 
tankesmedja anordnats för att undersöka 
möjligheten till att utveckla nya 
solenergilösningar, samt ytterligare en 

http://www.planering.org/plan-blog/2015/9/25/stadsdelen-norrby-temporra-platser-och-experimentbaserad-stadsutveckling
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tankesmedja, ett frukostmöte och ett 
minihackaton utveckling av innovativa 
återvinningsstationer.  

Utveckla samarbeten och arbetsmetoder för att 
kartlägga hur medborgarna i Norrby upplever sin 
stadsdel idag, när det gäller avfall, VA, energi och 
persontransporter 

Genom fokusgruppsträffar, uppföljning av 
trygghetsvandring och deltagande i många möten 
har medborgarna delat med sig av sina tankar 
och upplevelser av stadsdelen och hur systemen 
för avfall, energi och VA uppfattas. En 
nulägesbeskrivning av situationen i 
Borås/Norrby har gjorts. Ett underlag har tagits 
fram för inriktning och utformning av framtida 
avfallsinsamlingssystem på Norrby.  

  Mål Måluppfyllnad 

Arbetspaket: Värdeskapande och stadens nätverk 
Arbetspaketledare: Rolf Solli (HB), Bertil Jonsson 
(BS) 

  

Effektmål   

De nya bostäder som byggs på Norrby ska ha en bra 
blandning av olika boendeformer och 
upplåtelseformer. 

Blandning av boendeformer finns i arbetet med 
planprogram. Arbetet kan inte fullföljas förrän 
Trafikverket gett svar under 2016 om erforderligt 
utrymme för Götalandsbanan. 
Blandning av upplåtelseformer förväntas kunna 
hanteras av åtaganden som följer av 
certifieringsarbetet för stadsdelen under hösten 
2015. Beslut i Borås Stad om villkor för 
marktilldelning är kopplat till planarbetet och 
därmed tidigast 2016. 
 

Samhällsekonomiska vinster ges då social hänsyn tas 
vid nybyggnation och renovering på Norrby.  

Pilotprojekt har startat med 
Arbetslivsförvaltningen och AB Bostäder 

Nya hyresrätter som byggs ska ha rimliga  
hyreskostnader.  
 

Rimliga hyreskostnader förväntas kunna hanteras 
av åtaganden som följer av certifieringsarbetet för 
stadsdelen under hösten 2015. Beslut i Borås 
Stad om villkor för marktilldelning är kopplat till 
planarbetet och därmed tidigast 2016.  
 

Utformning av nya affärslokaler på Norrby ska vara 
behovsstyrd och gynna en hållbar och energieffektiv 
livsstil i form av bl.a. minskade transporter och ökat 
återbruk.  

Skisser på framtidens affärslokaler har tagits fram 
och diskuterats. 

Förutsättningarna ska förbättras för boende i Norrby 
att starta nya och utveckla befintliga företag. 

Resultatet av en intervjuundersökning med 
företagare bosatta i Norrby kommer att 
publiceras i form av både en rapport samt en 
vetenskaplig artikel. Resultatet av 
undersökningen avseende företagarnas villkor 
och önskemål kommer att återkopplas till 
inblandade aktörer som Stadsdelsförvaltningen, 
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Innovationsplattformen etc. 

Projektmål   

Utveckla samarbeten och arbetsmetoder för att:   

(1) skapa innovationer och nya projektidéer som 
ligger i linje med projektets vision. 

Nya idéer har utvecklats i workshopsserien 
Future Living 

(2) studera möjliga boendeformer, upplåtelseformer, 
brukarmedverkan, upphandlingsformer, social 
ekonomi, sociala investeringar, etc.  

Seminariet "Norrby växer" innehöll 
presentationer och samverkansaktiviteter inom 
flera av de specificerade ämnena.  Workshopen 
"Framtidens boende" den 23 mars 2015 innehöll 
diskussioner och idégenerering inom området.  

(3) studera de befintliga företagsnätverkens 
organisering och styrning. 

Ny forskning har initierats inom detta område.  

(4) identifiera hur hållbara affärslokaler kan se ut på 
Norrby. 

3 workshops och 1 tankesmedja har hållits, vilket 
har bidragit till input för framtida forskning samt 
nya projektidéer, samt ett konstverk. Se resultat 
från samverkansaktiviteteter (workshops, 
tankesmedjor).  

(5) identifiera om företagandet är en väg till ökad 
integration. 

Se publikation i bilaga 1 

(6) identifiera vilka förutsättningar som bidrar till en 
bättre företagsmiljö. 

Se publikation i bilaga 1 

  Mål Måluppfyllnad 

Arbetspaket: Inkluderande medborgarskap 
Arbetspaketledare: Kennert Orlenius (HB), Britt-
Inger Lindqvist (BS)   

Effektmål   

 Nya metoder ska utvecklas för att främja delaktighet 
och inkludering i samhällsgemenskapen, med 
utgångspunkt från Norrby. 

Detta framgår i skriften Inkluderande 
medborgarskap. Två större insatser när det gäller 
inkludering av barn och unga presenteras i kap 6, 
de granskas kritiskt och diskuteras i rapporten. 
Cultural planning i kap 3-4 är en metod för 
kulturinsatser och demokratiutveckling 

Övergripande projektmål för Arbetspaket 5   

Utveckla en teoretisk förståelse för begreppet social 
hållbar stadsutveckling. 

Har behandlats vis seminarier vid Högskolan i 
Borås. Finns i manusform som kommer 
publiceras i en rapportserie vid HB. Arbetsnamn: 
Inkluderande medborgarskap.  

Klargöra hur begreppet social hållbarhet kan 
operationaliseras i relation till Norrby-projektet. 

Dito 
 

Analysera hur social hållbarhet kan förstås utifrån ett 
holistiskt perspektiv kopplat till byggande och boende 
i Norrby. 

Dito 
Behandlats inom ramen för magisterutbildningen 
i byggteknik 
En jämförande studie om social hållbarhet knutet 
till projektet i Borås och Göteborg har 
genomförts och rapporterats i en 
magisteruppsats, framlagd i november 2014 vid 
Kulturgeografiska institutionen, Göteborg. 
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Beskriva och analysera hinder och möjligheter för att 
främja social hållbar stadsutveckling. Se ovan nämnda uppsats samt skrift. 

Med utgångspunkt från boendes erfarenhet i Norrby 
beskriva hur delaktighet och inkludering kan främjas 
för att skapa ett socialt hållbart samhälle.   

Har beaktats vid tillfällig mötesplats på Norrby. 
(Se resultat under rubriken ”resultat av 
samverkan”). 

Producera en skrift om Inkluderande medborgarskap. 
Se publikation i bilaga 1  

Projektmål för delprojekt Utbildning   

Genom en fallstudie undersöka positioneringar och 
grupperingar bland barn och unga i skolmiljö. 

Utbildningsinsatser har genomförts för alla lärare 
samt skolpersonal vid en skola med flertalet 
elever från Norrby.  

I samarbete med skolan (som ingår i fallstudien) 
utveckla metoder för att främja social samvaro. 

Har inte uppnåtts enligt planen p.g.a. skolans 
inre situation och organisationsförändringar. 
Däremot har ett annat skolprojekt startats upp 
hösten 2015 med en annan skola i Norrby och i 
samarbete med den sociala sektorn vid Borås 
stad 

Studera hur samverkan mellan sociala och 
pedagogiska insatser kan främja social hållbar 
utveckling. 

Se ovan. Metoder har initierats och det nya 
samarbetsprojektet har fokus på detta mål. 

Studera berörda lärares och skolledares intentioner 
och insatser för att främja barn och ungas sociala 
samvaro och som samhällsmedborgare. 

Denna del har inte blivit dokumenterad vilket 
framgår av kapitel 6 i skriften Inkluderande 
medborgarskap. Det berodde på att skolan som 
deltog i projektet inte svarade upp mot det som 
var förväntat och planerat. 

Projektmål för delprojekt De Äldres livssituation   

Beskriva och analysera hur äldre utlandsfödda 
personer i Norrby-området upplever övergången 
mellan yrkesliv och pension. 

Har genomförts. Paper presentation vid 
internationell konferens, artikeln ingår i den ovan 
nämnda skriften. 

Exemplifiera hur civilsamhällets insatser kan stödja 
delaktighet och socialt välbefinnande. 

Detta visas dels i den vetenskapliga texten: 
"Inkluderande medborgarskap. Social hållbar 
utveckling – stadsdelen Norrby" författad bl.a. 
tillsamman med Kennert Orlenius samt iden 
vetenskapliga artikeln: "Ageing, Ethnicity and 
Identity - Experiences of Transition between 
Work and Retirement among Foreign Born 
Swedes". 

Projektmål för delprojekt Kultur (Cultural 
planning)   

Kartlägga och analysera olika aktörers erfarenheter av 
Cultural planning-arbetet 2011-2013. 

Katarina Michnik genomförde under hösten 
2015 en intervjustudie med styrgruppen för 
Cultural Planning-projektet på Norrby. Studien 
presenteras i antologin "Inkluderande 
medborgarskap", red. Kennert Orlenius, 
Högskolan i Borås.  

Följa upp föreslagna och initierade insatser i 
rapporten om ’Cultural planning’ 2011-2013 och 
analysera implementeringen. 

Dito  
Artikeln ingår i ovan nämnda skrift 

Studera hur delaktighet i kulturverksamhet kan 
fungera som en motor för främjandet av inkluderande 
medborgarskap. 

Dito 
Samarbete har etablerats med Kultursekretariatet 
som startat ett Forskarråd om Interkulturell 
dialog och med fokus på social hållbarhet. 
Finansieras av VGR under 2015-2018 (totalt ca 6 
milj). HB har två representanter, en 
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externfinansierad och en internt. 

Synliggöra problem och möjligheter utifrån begreppet 
identitet (personligt, socialt och kulturellt) med 
utgångspunkt från boendes erfarenheter i Norrby 

 Har beaktats vid tillfällig mötesplats på Norrby. 
(Se resultat under rubriken ”resultat av 
samverkan”). 

 
 

 Mål Måluppfyllnad 

Arbetspaket: Resultat och nyttiggörande 
Arbetspaketledare: Anita Gyllensten (BS), Kerstin 
Elias (SP)   

Den kunskap som redan finns om Norrby hos 
projektets parter och dess samarbetspartners ska 
tillvaratas och utvecklas inom plattformen. 

Stadsdel Väster (där Norrby ligger) har haft en 
aktiv roll inom detta område och deltagit i 
samverkansträffar och Arbetspaketledarmöten.  
De har tillfört information och uppgifter om 
beröringspunkter med stadsdelens verksamheter, 
och har i vår tur fört vidare information till 
berörda. Stadsdel Väster ansvarar även för 
Mötesplats Norrby, där majoriteten av projektets 
möten har ägt rum. På Mötesplats Norrby sker 
dialog med invånare dagligen och genom att 
projektet har utvecklat goda samarbeten med 
personalen på mötesplatsen har projektet haft en 
bra ingång för dialog med invånarna på Norrby - 
vilka har involverats i vårt living lab och inbjudits 
till workshops.  

Kunskapen som utvecklas i projektet ska spridas och 
leda till nyttiggörande för verksamhet och 
medborgare. 

Information om aktuella aktiviteter och 
projektresultat presenteras regelbundet på 
projektets hemsida 
www.innovationsplattformnorrby.se. Projektet 
har även presenterats i flera olika sammanhang, 
nationellt och internationellt för olika 
aktörsgrupper. Broschyrer och 
informationsmaterial har delats ut i olika 
sammanhand och dialog har förts med invånare 
vid tillfälliga mötesplatser på Norrby och vid 
workshops.  

Relationer ska byggas med andra städer, nationellt 
och internationellt, som kan ha nytta av projektets 
resultat i deras arbete med hållbar stadsutveckling.  

Förutom de städer som deltar i det nationella 
innovationsplattformnätverket, så har vi knutit 
kontakter med Linköping och Umeå genom 
deltagandet i GSCN-nätverket. Vi har även 
knutit internationella kontakter med de länder 
som ingår i GSCN-nätverket, samt presenterat 
projektet vid en workshop i Paris. Plattformen 
ingår även i EU:s internationella nätverk 
Marketplace (Citizens' focus) 

 

Lärande 
Innovationsplattformen fungerar även som en plattform för lärande. Plattformsträffar (se ovan) 
och studiebesök har varit tillfällen till att inhämta ny kunskap. Följeforskning och utvärderingar 
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ger möjligheter till analysera av vad som gjorts, vad som har varit bra och vad som skulle kunna 
gjorts annorlunda.  

Studiebesök 
Upphandlingsenheten Göteborgs stad, 16 januari 2015 
Den 16 januari 2015 arrangerades ett studiebesök till upphandlingsenheten på Göteborgs stad. 
Syftet vara att höra mer om Göteborgs stads arbete med pilotprojektet för stödfunktion - social 
hänsyn i offentlig upphandling. Vid besöket deltog personer från olika förvaltningar inom Borås 
Stad (arbetsliv, samhällsbyggnad, miljö, tekniska/upphandling, stadskansliet) samt från AB 
Bostäder.  

 
Köpenhamn, Malmö och Helsingborg, 15-16 april 
Den 15-16 april 2015 arrangerade Innovationsplattformen en studieresa för deltagare inom 
plattformen. 14 personer deltog, med blandat deltagande från projektets parter. Studiebesöket 
gick till Köpenhamn (Smart Cities och MindLab), Malmö (Stadsutveckling Hyllie) och 
Helsingborg (H+). Studiebesöket resulterade i en reserapport.  

Följeforskning 

 Mistra Urban Futures och Chalmers Tekniska Högskola  
Projektet genomförs i samverkan med forskare vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och 
Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet. Följeforskningen ska följa och beskriva 
innovationsplattformarnas verksamhet, analysera informationen ur ett innovationsperspektiv och 
återföra resultaten till innovationsplattformarna och VINNOVA. Syftet är att uppnå ökad 
kunskap om innovationsprocesser kopplat till hållbar stadsutveckling och ett fördjupat lärande 
mellan innovationsplattformarna. 

 Högskolan i Borås (Ansvarig forskare: Karin Dessne, HB) 
Carena är ett forskningsprojekt med fokus på att utveckla samverkansformer för att öka antalet 
innovationer, möta samhälleliga utmaningar och skapa profilerade utbildningar. Svenska 
högskolor har gradvis ökat sina samarbetsinsatser med såväl offentliga som privata 
organisationer. Samverkansinsatser initieras ofta på en operativ nivå på projektbasis, snarare än 
på en strategisk högskoleövergripande nivå eller inom en ämnesinriktad mötesplats. För att ta 
nästa steg och ytterligare utveckla samverkan för att öka antalet innovationer, möta samhälleliga 
utmaningar och skapa profilerade utbildningar, behövs nya samverkansformer. I framtiden måste 
lärosäten arbeta strategiskt och strukturerat med sin samverkan med andra aktörer för att 
stimulera innovationer, attrahera forskningsmedel, skapa värde, möta samhällets behov och för 
att profilera sig. Detta projekt har som målsättning att möta framtidens behov och utmaningar 
genom att utveckla en modell för strategisk ledning av samverkan, på olika organisatoriska 
nivåer.5 I projektet är innovationsplattform Norrby ett ”case”, där syftet är att studera de 
samverkansstrukturer som etablerats. Karin Dessne har bjudits in att delta på plattförmens 
styrande möten och samverkansträffar.  

Utvärderingar 
Innovationsplattformen har under projektets första etapp saknat metoder för formativ, 
processbaserad och löpande utvärdering, som kontinuerligt återkopplar genom dialog och 
gemensam analys. Detta framgår i den metodstudie för utvärdering av kunskapsöverföring och 
lärande med utgångspunkt i Innovationsplattform Norrby som har gjorts av Jenny Lööf 
Bratecevic (SP). De utvärderingar som gjorts inom plattformen har främst varit av informell 
karaktär (muntligt i samband med arbetspaket-, arbetspaketledar- och ledningsmöten, samt 
skriftligt via e-post). En större utvärdering gjordes efter första delen av workshopsserien Future 

                                                        
5 http://www.hv.se/sv/forskning/forskningsprojekt/teknik/carena 

http://www.innovationsplattformnorrby.se/resultat-28291745
http://www.innovationsplattformnorrby.se/resultat-28291745
http://www.innovationsplattformnorrby.se/resultat-28291745
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Living.  I nästa etapp av Innovationsplattformen kommer lärande och utvärdering att ta en större 
plats.   

Lärdomar 
Varje projektpart har gjort interna utvärderingar av projektet med följande resultat:  
 
Högskolan i Borås 

 Innehållsmässigt har projektet stimulerat och främjat akademiöverskridande samverkan, 
både avseende forsknings- och utbildningsverksamhet. Samverkan har tagit sig konkreta 
uttryck i vetenskapliga publikationer (enskilda artiklar i vetenskapliga tidskrifter samt 
antologier), seminarier, ansökningar om forskningsmedel och utbildningsverksamhet, där 
magisterprogrammet i hållbar samhällsbyggnad är det mest tydliga exemplet. 
Verksamheten bedöms således ha fått mycket positiva konsekvenser för högskolan och 
en vidareutveckling av verksamheten bör prioriteras. 

 Avseende projektets organisationsform, har verksamheten i arbetspaketen fungerat väl 
och varit en viktig förutsättning för att åstadkomma såväl akademiöverskridande 
samverkan som samverkan mellan högskolan och övriga parter. Projektet får således 
anses framgångsrikt i den bemärkelsen att det utmynnat i existensen av en fungerande 
samverkansarena för högskolan, Borås stad, Borås Energi & Miljö samt SP.  

 Samtidigt som det varit en nödvändig förutsättning för högskolans medverkan att 
projektet initierats och varit starkt förankrat i högskolans ledning, har det i högskolans 
interna organisation funnits ett glapp mellan högskoleledning och ledning på 
akademinivå. Fortsättningsvis bör verksamheten således vara förankrat i 
högskoleledningen, men drivas på akademinivå. Beslutet att Innovationsplattformens 
fortsätter inom ramen för det nyinrättade Centrum för hållbar samhällsbyggnad, som är 
organiserat inom Akademin för textil, teknik och ekonomi, framstår därmed som adekvat. 
Det är dock avgörande att verksamheten fortsatt bedrivs med högskolegemensam 
utveckling i fokus. 

 Med anledning av otillräcklig intern förankring har projektet upplevts som 
underfinansierat, vilket i sin tur försvårat för medverkande forskare och lärare att 
engagera ytterligare kollegor i projektet. Fortsättningsvis bör därför ansökningar om 
extern finansiering prioriteras, samtidigt som ledningsstrukturen inom hela högskolan 
prioriterar medverkan som bekostas även av interna resurser. Förslagsvis kan interna 
resurser användas bl.a. för att frigöra tid i lärarnas tjänsteplanering, där utrymmet ägnas 
särskilt åt ämnesöverskridande samverkan. Villkoren för medverkan i projektet ska 
fortsättningsvis vara tydligt formulerade och väl kommunicerade inom hela 
organisationen. 

 Både internt och i samverkan med övriga parter i Innovationsplattformen har högskolan 
insett den avgörande betydelsen av att såväl seniora som mer juniora medarbetare deltar. 
Här står inte den formella behörigheten i förgrunden, utan erfarenhet av både den egna 
verksamheten och samverkan med andra kompetenser och verksamheter.  
 

Borås Energi och Miljö (BEM) 

 Projektetbeskrivningen i ansökan var vag, vilket resulterade i att många hade olika bilder 
av projektet initialt. Det tog lång tid innan alla aktörer hade en gemensam bild av vad 
innovationsplattformen var, vilket gjorde det svårt att kommunicera och ”sälja in” 
projektet, samt att förankra projektet uppåt. I början av projektet var det ett stort fokus 
på tekniska lösningar. Senare förflyttades fokus till metoder och samverkan. 
Innovationsplattformens definition av Living Lab var initialt oklar för många.  
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 Det har varit problematiskt att projektet har haft fokus på Norrby. Många (både inom 
och utanför projektet) hade svårt att förstå att Norrby endast var ”en testplats” för att 
hitta nya lösningar, utan de tänkte att det handlade om konkret stadbyggnad på Norrby. 
Det har skapats förväntningar att det ska byggas bostäder på Norrby. På ett sätt hade det 
varit bättre om innovationsplattformen hade haft fokus på hela Borås. Samtidigt har det 
funnits fördelar av att haft fokus på Norrby på grund av att det hjälpt oss att avgränsa 
oss, samt att vi haft involverade invånare, samverkan med Mötesplats Norrby, etc. En 
tydligare uppdelning i Innovationsplattform Borås och Living Lab Norrby kanske hade 
varit det bästa?  

 Samarbete tar tid.  

 En viktig lärdom har varit att lära känna de ingående organisationerna – deras mål och 
intentioner med samverkan, vilket underlättar samverkan.  

 Fler kontaktytor till aktörerna i plattformen har uppnåtts genom att personliga kontakter 
har etablerats. BEM har t.ex. betydligt fler samarbeten nu med Högskolan i Borås och SP 
än tidigare. 

 Det har varit en relativ stor omsättning av personal i plattformen, vilket har inneburit 
många nya personer att lära upp. Men vi har även lärt oss av att lära andra, med tanke på 
att projektet varit otydligt i början!  

 Innovationsplattformen har dels innehållit forskningsinriktade projekt med specifika mål 
(främst kopplat till Högskolan) och dels innehållit samverkansaktiviteter för att generera 
nya projekt/idéer, vilket har gjort det otydligt vad vi menar med Innovationsplattform. 
Om vi skulle göra om projektet hade det varit bra vi hade 2 tydliga spår - ett spår med 
lösningsorienterade projekt och ett spår med metoder/samverkan 

 BEM har en utvecklingsavdelning, Stategisk utveckling (SU) som är en naturlig 
omhändertagare av utvecklingsprojekt. Dock behöver SU i vissa fall stöd från 
organisationen för att driva projekt vidare. BEM har haft med många medarbetare på 
samverkansaktiviteter såsom tankesmedjor och workshops, men har upplevt svårigheter 
att få dessa personer involverade i en fortsättning på grund av att deras främsta fokus inte 
är innovation, samt att det i vissa fall har varit okonkreta idéer som har varit svåra att 
”sälja in”. En förändring i företagets organisation skulle kunna gynna 
innovationsklimatet. 

 Nyttigt med erfarenhet av att arbeta i projekt.  
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Borås Stad  

 Borås Stads representation och mandat i plattformen har varit otydligt, vilket till stor del 
grundar sig på att projektet legat på Samhällsbyggnadsnämnden. Det hade varit bättre om 
projektet legat under kommunstyrelsen. 

 Bättre förankring hade varit önskvärt. Projektet förankrades halvhjärtat hos 
Samhällsbyggnadsnämnden innan ansökan skickades in. Ansökan var också lite vag – det 
måste vara tydligt och väl förankrat vad man vill uppnå. 

 En innovationsplattform behöver en ordentlig organisation. Den ska inte sitta vid sidan 
av den ordinarie verksamheten utan vara en del av den.  

 Plattformen har saknat mandat, både i Ledningsgruppen och på tjänstemannanivå.   

 Det måste vara tydligt hur eventuella innovationer/idéer ska appliceras på de olika 
verksamheterna. 

 Det är viktigt med kontinuerlig uppföljning och utvärdering. Gör vi rätt saker? Om inte 
så avbryt och gör något annat. 

 Borås Stads organisation är i dag inte optimal för att främja innovation. Den är inte 
tillräckligt tillåtande för det. Det finns inte en möjlighet att gå utanför sin ordinarie roll 
och prova saker på samma sätt som det exempelvis finns på SP. Det är möjligt att det är 
något som vissa uppfattar att de har även inom Borås Stad, men det är nog snarare så att 
man då tar sig den, och det fungerar inte för alla i sina roller/möjligheter att få mandat. 

 Det krävs också en förståelse från ledningsnivå om att nya idéer är bra och kan prövas i 
verksamheten, och så är det inte alltid på alla ställen. 

 I innovationsplattformen har vi haft upprepade kontakter med de boende på Norrby. Det 
är viktigt att denna kontakt vårdas så att man bibehåller en bra kontakt. Det kan t.ex. 
handla om att: 

- Samordna kontakten med de boende så att de är 1-2 personer som alltid har kontakt med 
de boende.  

- Ge feedback och återkoppling efter att de boende deltagit på samverkansaktiviteter. 
- Ge tillbaka! De boende ger av sin tid och sitt engagemang och det är viktigt att visa 

uppskattning, t.ex. i form av att bjuda på lunch, biobiljett, etc.  

 Det har varit lärorikt att delta i workshops och lära sig mer om metoderna för living lab. 

 Samverkan har blivit klart bättre, både inom Borås Stad och mellan parterna och andra 
aktörer i projektet.  

 Samverkan tar tid. Man behöver arbeta konkret med varandra för att se skillnader och 
likheter hos organisationerna. Olika kulturer hanterar utmaningar på olika sätt. Har man 
för bråttom att komma framåt riskerar man att förankring och mognad endast sker hos 
de som deltar i arbetet. Det tar tid att åstadkomma bestående förändringar.  

 Många medarbetare inom Borås Stad har varit involverade i projektet och vissa har 
upplevt svårigheter att bedöma hur mycket tid som är rimligt att lägga på projektet.  

 Det behöver finnas formella strukturer för legitim och långsiktig samverkan.  

 Stadsdel Västers roll i projektet var initialt otydlig, men förbättrades då Stadsdel väster 
fick en associerad ledamot i Ledningsgruppen till projektet.  

 Den fysiska närheten har betydelse. Sitter man nära och går förbi varandra så underlättar 
det och ökar chansen till samarbete. Plattformen skulle kunna ha en lokal där involverade 
personer satt minst en halvdag i veckan.   

 Vi kunde i större utsträckning initialt tagit lärdom om vad som görs och har gjorts.  

 Det har varit nyttigt med erfarenhet av att arbeta i projekt.  
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SP 

 Innovationsplattformen har saknat metoder för formativ, processbaserad och löpande 
utvärdering, som kontinuerligt återkopplar genom dialog och gemensam analys. 

 Vår verksamhet är tillskillnad från kommunens i högre grad uppbyggd kring projekt, för 
att möta kommunens behov och långsiktiga, breda processer krävs att vår verksamhet i 
högre utsträckning arbetar processorienterat snarare än projektorienterat. Detta är svårt 
för SP eftersom vår verksamhet finansieras av projekt och medarbetarna är vana vid 
tydliga uppdrag med på förhand bestämda resultatmål. Innovationsplattformen har krävt 
ett större fokus på effektmålet – att etablera och utveckla samverkan för innovation.  

 Inom SP är mandat och beslutsmässighet i hög grad knutet till projektets uppdrag och 
organisation, de tjänstemän vi har samverkat med inom plattformen har inte samma 
tydliga egna mandat utan är bundna till beslut och förankring i linjen. 

 Plattformens uppbyggnad och överlevnad har krävt en entreprenöriell kompetens och ett 
intresse för expansion som överensstämmer med vårt uppdrag. En lärdom är att vi inte 
kan förvänta oss av de kommunala aktörerna att dela dessa drivkrafter. 

 I relation till Högskolans verksamhet arbetar SP ofta med mer kortsiktiga uppdrag och 
projekt vilket underlättar för att gå in i den här typen av samverkan. Samtidigt har vi 
upplevt det som svårt att också bidra till forskningen och skapa samhällsnytta snarare än 
lokal, kommunal nytta. 

 Vi har mött ett mycket stort intresse av andra kommuner både i Sverige och Europa och 
här har vi haft ett konkret fall att omsätta teori och bygga förtroende p.g.a. av vårt 
långvariga samarbete med en kommun. 

 Många inom SP har fått möjlighet att arbeta nära med kommuner och utveckla 
kompetens och förståelse som berör kommunala behov och utmaningar. Det ger oss 
bättre förutsättningar att möta och samverka med andra städer. Projektets bredd, 
omfattning och öppenhet har varit en fundamental förutsättning för detta.  

 Vi har också lärt oss mycket kring hur tidskrävande och resursintensiv samverkan med 
civilsamhället är. Här har Innovationsplattformen utgjort ett första steg för att på allvar ta 
sig an medskapande metoder, samarbete med invånare och idéburen sektor. 

 Ödmjukhet inför olika typer av kunskapsbärare, en bättre förståelse för värdet av 
praktiknära kompetens och erfarenheter. 

 

Kunskapsspridning 
Resultat från innovationsplattformen och de projekt som har bedrivits inom ramen för 
plattformen har presenterats i flera olika sammanhang. (Se bilaga 3 i projektrapporten). 
Dessutom sker nyttiggörande i form av vetenskapliga publikationer samt examensarbeten på 
ingenjörs- och magisternivå, som offentliggörs i biblioteksdatabaser och andra 
publiceringsformer av artiklar i ”open source”, eller peer review-tidskrifter. (Se bilaga 1 i 
projektrapporten). Därutöver har ett antal seminarium arrangerats där resultaten från 
Innovationsplattformen har presenterats.  

Seminarium  

 Norrby växer, 6 oktober 2014 
Plattformen arrangerade seminariet ”Norrby Växer” den 6 oktober 2014. På seminariet 
deltog ca 60 personer från forskning, näringsliv, kommun och medborgare. Syftet var att 
informera deltagarna om Innovationsplattformen och pågående utvecklingsarbete på 
Norrby och inspirera till hur man kan arbeta innovativt för att lösa aktuella 
samhällsutmaningar. Dessutom syftade seminariet till att diskutera hur olika aktörer 
tillsammans kan arbeta för att lösa utmaningarna på Norrby.   

http://www.innovationsplattformnorrby.se/seminarium-om-norrby-25679015
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 Samhällsbyggnadsdagen, 6 november 2014 
SP arrangerade Samhällsbyggnadsdagen den 6 november, med utgångspunkt i pågående 
forskning- och utvecklingsaktiviteter i innovationsplattformarna i Borås, Lund och 
Göteborg. (SP deltar i samtliga av dessa innovationsplattformar). På seminariet kom ca 
200 personer bland blandat deltagande från myndigheter, forskning, näringsliv och 
kommun. Syftet var att sprida kunskap om hur SP tillsammans med samarbetspartners 
från städer och andra aktörer jobbar med smarta och innovativa lösningar för hållbara 
städer.  

 Avslutningsseminarium 
Ett avslutningsseminarium hölls den 19 januari i Borås, där deltagare från projektets 
parter inbjöds till att delta. Vid seminariet presenterades de viktigaste resultaten från 
projektet och lärdomar diskuterades.  Diskussioner påbörjades även om det nya projektet 
Innovationsplattform Borås (2016-2018) som ska ta vid, där Innovationsplattform 
Norrby (2013-2015) slutar.  

 

Strategier för kunskapsspridning 
Några av de underprojekt som har initierats till följd av plattformen och som har nyttjat 
plattformen som samverkansarena har haft anpassade och specifika strategier för nyttiggörande 
och spridning: 

 Projektet Smart Cities: Innovativa eGovernance-system för förvaltning och medborgarinflytande (Dnr: 
2014-00679) har medvetet utvecklats utifrån en ’open innovation-logik’ för att kunna 
maximera spridning av resultat och nyttiggörande av den kunskap och de lösningar som 
har tagits fram i projektet. Exempelvis garanterar projektetavtalet att alla resultat skall 
vara öppna (t.ex. källkod), tillgängliga (web) och tillåta nya aktörer att ansluta sig till 
projektet. En följd av detta har t.ex. varit att företaget ThunderMaps tagit del av 
resultaten och därmed kunnat addera efterfrågad funktionalitet i sin nya produkt 
HomeHub. Resultat från samverkansaktiviteterna i Norrby Living Lab har delvis påverkat 
vilka funktioner HomeHub skall leverera. Innovationsmetoder som Hackathon för 
stadsutveckling och medborgarinflytande (delmängd av eGovernance-projektet) har rönt 
stort intresse från media (GP, TV4, Ny Teknik, Borås Tidning), universitet och 
allmänheten. 

 De experimentella stadsutvecklingsmetoderna som har testats i projektet Oasen har 
spridits med hjälp av målgruppsanpassade tidsskrifter (PLAN) och via sociala medier och 
blogg. Metoderna har rönt stort intresse från andra städer och konsulter som jobbar med 
planering och stadsutveckling. 

 

Internationell uppkoppling 
Den internationella uppkopplingen sker genom tre typer format: Organisationsbaserat, 
ämnesbaserat och plattformsbaserat 
 
Organisationsbaserat 
SP:s samverkar inom AERTOs (en organisation för europeiska forskningsinstitut), där SP särskilt 
arbetar med att utveckla institutens förmåga att möta kommunal sektor och komplexa 
stadsutvecklingsfrågor.  
 

Borås Stad deltar (tillsammans med plattformens parter) i Global Sustainable Cities Network 

(GSCN), som är ett internationellt nätverk för städer som arbetar med hållbar samhällsbyggnad. 

Energimyndigheten samordnar Sveriges deltagande i nätverket. Delar av den FoU som bedrivs 

http://www.sp.se/sv/training/bygg/samhallsbyggnadsdag/Sidor/default.aspx
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inom ramen för Innovationsplattformen ingår i det ”concept note” som Borås har utformat. 

Städernas concept notes sprids i nätverket, i syfte att hitta samarbetspartners i andra länder. 

Resultat från Innovationsplattformen har spridits nationellt och internationellt i nätverket. I 

nätverket finns stort intresse att lära av Borås holistiska angreppssätt inom plattformen, där 

invånarna står i centrum förhållbar stadsutveckling. 

Högskolan i Borås har under hela innovationsplattformens projektperiod samordnat Sveriges 

insatser i det av EU finansierade nätverksprojektet COST Action IS1007: Investigating Cultural 

Sustainability 2011-2015, som handlar om kulturens roll i hållbar samhällsutveckling. Inom ramen 

för det internationella projektet har en av högskolans forskare publicerat en artikel med Norrby 

som case i en internationell antologi om kultur och hållbar stadsutveckling. Samma forskare har 

deltagit i COST-projektets möten, seminarier och konferenser och kommer att delta i kommande 

planeringsmöten avseende ansökan om forskningsfinansiering från EU. 

Ämnesbaserat 
Bolaget Borås Waste Recovery drivs av samma parter som ingår i Innovationsplattformen och syftar 
till att exportera svensk kompetens, teknologi och produkter för att bidra till hållbar 
samhällsutveckling världen över. Fokus är hållbar avfallshantering. I samband med studiebesök 
från bl.a. Indonesien och Indien har kunskaper om Innovationsplattformen presenterats, där 
fokus har varit på hur plattformen har arbetat med samverkan och medborgarinvolvering.  

 
I Smart Cities-projektet Sinfonia som finansieras inom sjunde ramprogrammet, som koordineras 

av SP, medverkar Borås stad och BEM som s.k. ”follower city”. Bolzano och Innsbruck utgör 

demo-städer för storskalig energieffektivisering i bostadsbestånd. För Innsbruck har sedan 2014 

den stora utmaningen varit arbetet med invånarna i de bostadsbestånd som omfattats av 

energieffektiviseringen. Här har de Borås-baserade aktörerna fått en stark roll i att lyfta det 

europeiska konsortiet avseende medborgardeltagande.  

Ämnesspecifik omväldsbevakning och analys har även skett i de delprojekt som har initierats med 
hjälp av Innovationsplattformen, exempelvis inom områden som avfall, IKT, smart boende, osv. 

 
Plattformsbaserat 

Inom plattformen utvecklas även kontaktnät med andra samverkansprojekt och aktörer som är 

explicit intresserade av erfarenhetsutbyte med stark betoning på kontext och organisering.  

Innovationsplattformen ingår i Market Place of the European Innovation Partnership on Smart 

Cities and Communities, och i arbetsgruppen “Citizens focus”. Deltagandet innebär möjligheter 

till att hitta nya samverkanspartners till EU-projekt, samt till kunskapsdelning när det gäller 

metoder för medborgarinvolvering. 

Generellt strävar parterna efter att verka för en mer holistisk syn på hållbar utveckling och en 

viktig erfarenhet i de europeiska kunskapsutbyten som genomförts under projekttiden är att 

frågor kring brukare, invånare eller medborgare står högt på agendan även för sakområden som i 

hög grad är av teknisk karaktär. Det nära samarbetet inom plattformen har även möjliggjort för 

parterna att nyttja varandras kompetens respektive nätverk.  

 

Vad händer sen?  
Innovationsplattform Norrby (2013-2015) kommer att gå över till Innovationsplattform Borås 
(2016-2018). Borås har fått finansiering från Vinnova tillsammans med städerna Göteborg, 
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Malmö, Lund och Stockholm. Det är samma parter i Innovationsplattform Borås som det var i 
Innovationsplattform Norrby, men inriktningen är något annorlunda. Innovationsplattform 
Borås kommer att försöka överbrygga strukturella hinder för att få innovationer och nya idéer att 
få genomslag i systemet.  Fokus kommer inte längre vara Norrby utan hela Borås.  
Läs mer på projektets hemsida: www.innovationsplattformboras.se 

  

http://www.innovationsplattformboras.se/
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Deltagare i Innovationsplattform Norrby 
 
Högsta Rådet Projektledningsgrupp 

Svante Stomberg, kommunchef, (BS) Carola Samuelsson (BS) 

Maria Khorsand, VD (SP) Camilla Axelsson (BEM) 

Gunnar Peters, VD (BEM) Kerstin Elias (SP) 

Björn Brorström, rektor (HB) Jenny Johanisson (HB) 

 
 

Ledningsgrupp  Kommunikation 

Tomas Rossing (BS, Sbf) Jenny Lööf Braticevic (SP) 

Bengt Himmelman (BS, Stadskansliet) 
 

Ritva Lidskog, adj (BS, Stdf Väster) Ekonomi 

Pär Carlsson (BEM) Sara Danfelter (BS) 

Gunnar Peters (BEM) Carina Lydén (SP) 

Jenny Johannisson (HB) Anna-Karin Schön (BEM) 

Martin Hellström (HB) Louise Holmgren (HB) 

Kristina Mjörnell (SP) 
 

John-Rune Nielsen (SP) Övriga deltagare  

 

Bengt Engberg (AB-bostäder) 

Arbetspaketledare Dzenan Ganic (BS) 

Living Lab Christina Andréasson (BS) 

Albin Andersson (SP)  Emma Ragnarsson (BS) 

Niklas Fernqvist (SP) Jonas Hallberg (BS) 

Magisterutbildning Kristine Bayard (BS) 

Agnes Nagy (HB) Kristina Axelsson (BS) 

Bygg- och materialforskning Josefine Walkin (BS) 

Agnes Nagy (HB) Fredrik Hjelm (BS) 

Energi, VA, avfall  Heiti Ernits (SP) 

Linda Eliasson (BEM) Jonas Matthing (SP) 

Anna-Karin Schön (BEM) Stefan Molnar (SP) 

Lisa Bolin (SP) Mattias Hansson (SP) 

Värdeskapande och stadens nätverk Erik Ljungar (HB) 

Rolf Solli (HB) Ilona Sarvari Horvath (HB) 

Bertil Jonson (BS) Kamran Rousta (HB) 

Inkluderande medborgarskap Malin Sundström (HB) 

Kennerth Orlenius (HB) Veronica Moraeus (BS) 

Britt-Inger Lindqvist (BS) Gullvi Borgström (SP) 

Resultat och nyttiggörande Per Karlsson (BEM) 

Kerstin Elias (SP) 

 Anita Gyllensten (BS) 

 Hållbarhetscertifieringen 

 Pia Aspergren (BS)   
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Bilaga 1 Publikationer 
Nedan listas publikationer som gjorts inom ramen för Innovationsplattform Norrby. 

 
Publikation Typ av 

publikation 
Författare Url 

Living Lab 

Smart Cities: eGovernace prototyp för 
distribuerade ljudsensorer presenteras 
i Almedalen Blogginlägg 

Heiti Ernits (SP), 
Marcus Kempe 
(SP) 

https://sphallbarastader.wordpress
.com/2014/06/23/smart-cities-
egovernace-prototyp/ 

Borås - temporära platser och 
experimentbaserad stadsutveckling 

PLAN, 
Tidsskrift 

Heiti Ernits (SP) 
Karl Persson de 
Fine Licht (SP) 
 

http://www.planering.org/plan-
blog/2015/9/25/stadsdelen-
norrby-temporra-platser-och-
experimentbaserad-stadsutveckling 

Podcast om stadsutveckling, demokrati 
och governance (projektet 
eGovernance) Podcast   

https://soundcloud.com/egovhac
k/egovhacklivestream-2015-01-18-
nomusic 

Smart Cities: Innovativa eGovernance-
system för förvaltning och 
medborgarinflytande 

Slutrapport, 
VINNOVA   

http://egovhack.tumblr.com/resul
tat 

        

Magisterutbildningen 

Methodology in course on sustainability 

aspects in Civil Engineering 

Peer Review-

artikel 

Erik Ljungar 

(HB), Agnes 

Nagy (HB) 

Inväntar publicering. Publiceras på 

projektets hemsida när artikeln är 

klar. 

Boendesituationen för invånare med 

somalisk bakgrund på Norrby Examensarbete 

Ida Anvarian 

(HB), Farzad 

Alireza Reisi (HB) 

http://www.innovationsplattform

norrby.se/resultat-28291745 

Hållbar renovering med fokus på 

energieffektivisering Examensarbete 

Mustafa 

Mohammed 

(HB), Mahdi 

Shakhali (HB) 

http://www.innovationsplattform

norrby.se/resultat-28291745 

Studie av inomhusmiljö i passivhus Examensarbete 

Rilind Halitaj 

(HB) Jenny 

Skogberg (HB) 

Inväntar publicering. Publiceras på 

projektets hemsida när artikeln är 

klar. 

Värmelagring i flerbostadshus, 

möjligheter och utmaningar Examensarbete 

Maryam 

Gharahshir (HB), 

Azar Neisari (HB) 

 http://www.innovationsplattform

norrby.se/resultat-28291745 

Kommunal markanvisning Examensarbete 

Daniel Dalviken 

(HB), Linus 

Johansson (HB) 

http://www.innovationsplattform

norrby.se/resultat-28291745 

 
      

Bygg-och materialforskning 

Experimental investigation on full-scale 

composite timber-concrete floor 

Peer Review-

artikel 

Piere Landel 

(SP), Agnes 

Nagy (HB) 

Inväntar publicering. Publiceras på 

projektets hemsida när artikeln är 

klar. 

Samverkansbjälklag (betong-massivträ) 

Statisk, akustisk undersökning Examensarbete 

Hans Järnmark 

(HB), Waadi 

Jedid (HB) 

http://www.innovationsplattform

norrby.se/resultat-28291745 

https://sphallbarastader.wordpress.com/2014/06/23/smart-cities-egovernace-prototyp/
https://sphallbarastader.wordpress.com/2014/06/23/smart-cities-egovernace-prototyp/
https://sphallbarastader.wordpress.com/2014/06/23/smart-cities-egovernace-prototyp/
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Beräkningsmodell för samverkansbjälklag i 

bruksgränstillstånd  
 

Examensarbete 

Per Hammarberg (HB) John 

Bäckebjör 

k (HB) 
 

http://www.innovationsplattform

norrby.se/resultat-28291745 

Ljudegenskaper hos samverkansbjälklag 

(betong-massivträ) 

(Inom ramen för Magisterutbildningen 

med en handledare från Arbetspaketet 

Bygg- och materialforskning)) Examensarbete 

Johan Pyykkö 

(HB) 

 http://www.innovationsplattform

norrby.se/resultat-28291745 

Marknadsanalys av samverkansbjälklag 

(betong-massivträ) Examensarbete 

Daniel 

Andreasson 

(HB), Albin 

Vågfelt (HB) 

http://www.innovationsplattform

norrby.se/resultat-28291745 

Hållbar renovering av miljonprogrammen Examensarbete 

Glajol Toosi 

(HB), 

Shaghayegh 

Sheri Rahmati 

HB) 

http://www.innovationsplattform

norrby.se/resultat-28291745 

 

Energi, avfall, VA 

Testbed Kransmossen Rapport 

Kamran Rousta 

(HB) 

Publiceras på projektets hemsida 

när rapporten är klar. 

Uppföljning 

Tillfällig mötesplats på Norrby –  

Kretsloppsveckan 2013/2014 Rapport 

Kristina 

Axelsson (BS), 

m.fl.   

http://www.innovationsplattform

norrby.se/kretsloppsveckan-

25679921 

Uppföljning 

Tillfällig mötesplats på Norrby – 

Fjärrvärme Rapport 

Jonas Eriksson 

och Carl 

Sjölund 

(Trendie)  

http://www.innovationsplattform

norrby.se/2015/12/16/mötesplats

-fjärrvärme-29701029 

 

Värdeskapande och stadens nätverk 

Framtidens handel och butiker - finns de 
och hur kommer de i så fall att se ut? 

Working 
Conference 
Paper 

Malin 
Sundström 
(HB), Rolf Solli 
(HB) 

http://www.innovationsplattform
norrby.se/resultat-28291745 

The Future Retaling Store Konstverk 

 
Malin 
Sundström 
(HB), Rolf Solli 
(HB) 

http://www.innovationsplattform
norrby.se/resultat-28291745 

Innovation eller inlåsning? - Om 
företagssamheten bland utlandsfödda 
svenskar 

Rapport Erik Ljungar 
(HB) 

 
Inväntar publicering. Publiceras på 
projektets hemsida när rapporten 
är klar. 
 

Ethnic Entrepreneurship in a Socially 
Segregated Community: Norrby, Borås, 
Sweden 

Vetenskaplig 
artikel 

Erik Ljungar 
(HB) 

Inväntar publicering. Publiceras på 
projektets hemsida när artikeln är 
klar. 

        

Inkluderande medborgarskap 

Culture, sustainable development and 
innovation: The case of Norrby, Sweden 

Vetenskaplig 
artikel 

 Jenny Johannisson 
(HB) 

Published in: Hristova, S., 
Dragicevic Sesic, M. & Duxbury, 
N. (eds.) (2015), Culture and 
Sustainability in European Cities: 
Imagining Europolis. London: 
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Routledge, pp. 166-177. 
https://www.routledge.com/prod
ucts/9781138778412 

Inkluderande medborgarskap 
Perspektiv på social hållbar 
samhällsutveckling: exemplet Norrby 

Vetenskaplig 
skrift 

 Kennert Orlenius 
(HB), Erik Ljungar 
(HB)  

http://hb.diva-
portal.org/smash/get/diva2:89253
4/FULLTEXT01.pdf 

Sociografisk inventering-  
en metod för att kunna främja den 
sociala samvaron 
 

Vetenskaplig 
artikel 

 Helen Jenvén 
(HB), Kennert 
Orlenius (HB) 

Inväntar publicering. Publiceras på 
projektets hemsida när artikeln är 
klar. 

Visionen om det goda 
folkhemmet: den etiska grunden 
och mångkultur i skola och 
samhälle 
 

Bokkapitel 
 

Kennert Orlenius 
(HB) 

Utg. på Liber förlag 2016 
 

Ageing, Ethnicity and Identity - 
Experiences of Transition between 
Work and Retirement among 
Foreign Born Swedes 

Vetenskaplig 
artikel 

Erik Ljungar (HB) Inväntar publicering. Publiceras på 
projektets hemsida när artikeln är 
klar. 

 
          

Övriga publikationer 

Utvärdering av lärande, och lärande 
genom utveckling. En metodstudie för 
utvärdering av kunskapsöverföring och 
lärande med utgångspunkt i 
Innovationsplattform Norrby. Rapport 

Jenny Lööf 
Braticevic 

 http://www.innovationsplattform
norrby.se/resultat-28291745 

Norrby: Forskare djupdyker i stadsdelens 

liv och verksamhet 

Populärvete

nskaplig 

artikel 

Lena M. 

Fredriksson 

http://www.hb.se/PageFiles/1734

/18661.15.pdf 
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Bilaga 2 Nya projekt (med extern finansiering)  
Nedan listas nya projekt med extern finansiering som initierats genom samverkan i 
Innovationsplattformen 
 

Projekt Beviljad
e medel 

Finansiering Forskare/ 
Projektledare 

Medverkande aktörer 

Stadsodlingsprojekt   AB Bostäder  Kaj Gustavsson 

Borås Stad, AB Bostäder, 
Hyresgästföreningen, 
Studiefrämjandet, Svenska Kyrkan 
Borås, Caroli Församling, 
Naturskyddsföreningen Borås, 4H 
Borås, Borås Energi och Miljö  

Samverkanselement 
massivträ-betong, en 
pilotstudie 200000 Bygginnovation 

Mats Axelsson (SP 
Trä) 

Hedared Sand och betong, Fristad 
Bygg, SP Trä, HB 

Metodutveckling av 
hållbarhetskurs 

200000 Gunnar 
Ivarsons 
Stiftelse 

Agnes Nagy (HB) 
Erik Ljungar (HB) 

Borås Stad, AB Bostäder, Borås 
Energi och Miljö, SP Trä 

LCA för 
samverkanselement 
massivträ-betong 150000 

Gunnar 
Ivarsons 
Stiftelse 

Agnes Nagy (HB), 
Kim Bolton (HB) 

Hedared Sand och betong, SP Trä, 
HB 

Doktorandprojekt 
Samverkanselement 
massivträ-betong. 
Modellering av 
gränssnittet mellan 
elementen (sk. 
Connectors problemet) 1500000 

Gunnar 
Ivarssons 
stiftelse, SP, 
HB, Formas Pierre Landel (SP) 

Hedared Sand och betong, Fristad 
Bygg, HB 

Innovationer för avfall 
som resurs  500000 VINNOVA Christina Anderzén 

SP (Energiteknik), IVL Svenska 
miljöinstitutet, Lots Design i 
Göteborg, STENA Recycling, Borås 
Energi och Miljö, Kretslopp och 
Vatten, Göteborg 

Normkristisk innovation 
för ökad 
resurseffektivitet i 
hushållsnära 
återvinningssystem 300000 VINNOVA 

Jelena Todorovic 
Olsson  SP, Borås Energi och Miljö, HB 

En kommun fri från våld 
(fokus på Särlaskolan och 
Norrby som stadsdel)  

5,5 milj 
+ 

200000 

Borås Stads 
sociala 
investeringsfon
d + strategiska 
medel från HB 

Lina Lundborg (BS) 
(koordinator) 
Forskare: Marianne 
Strömberg, Kennert 
Orlenius (HB) 
 

HB, BS samt "Män för jämställdhet" 
(nationell organisation); Skolverket 
har fått regeringens uppdrag att 
utvärdera arbetet. Borås och 
Västerås = pilotkommuner 

Användardriven 
tjänsteinnovation för ett 
biloberoende, 
inkluderande och 
resurssmart avfallssystem 3553877 VINNOVA 

Anna-Karin Schön 
(BEM) 

Innovationsplattformens parter 
(BEM, BS, SP, HB), AB Bostäder, 
HSB, Devrex AB, Myrorna, 
Drivhuset, Almi  

Skrift om inkluderande 
medborgarskap 130000 

Strategiska 
medel från HB 

Kennert Orlenius 
(redaktör) 
Artiklar av forskare 
och kommunalt 
verksamma HB, BS 
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Smart Cities: Innovativa 
eGovernance-system för 
förvaltning och 
medborgarinflytande. 
or government and 
citizens´ participation 442000 VINNOVA Heiti Ernits 

SP, Borås Stad, Göteborg, 
Interaktiva Institutet, Devrex Labs, 
Karlstad Universitet, Radar 
Arkitektur, Hållbar utveckling Väst, 
SKL, Mistra urban Future. (Nya 
deltagare, som skall gå in i Steg 2: 
Umeå Kommun, Falköping 
Kommun, Thundermaps, Pulsen 
Integration, Attraktiva Toarp, 
eHandelsstaden Borås, eGovLab, 
Alingsås kommun). 
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Bilaga 3 Presentationer 
Nedan listas presentationer som hållits om projektet. 

  
Var hölls 

presentationen? 
För vilka hölls 

presentationen? 
Tid Vad handlade 

presentationen om? 
Vem höll 

presentationen? 

Projektledning 

Plattformsträff 
(Malmö) 

VINNOVA + 
representanter från de 4 
Plattformarna Jan (2014) 

Övergripande om 
plattformen 

Bertil jonsson, 
Linda Eliasson 

Norrby Växer – Hur 
utvecklar vi den 
hållbara stadsdelen 
(Borås Stad) 

Politiker, chefer och 
tjänstemän från Borås Stad 

Jan (2014) Övergripande om 
plattformen 

Bertil Jonsson 

Samhällsbyggnads-
nämnden (Borås Stad) Samhällsbyggnadsnämnden Mars (2014) 

Övergripande om 
plattformen + 
statusrapportering Camilla Axelsson 

Näringslivsrådet  
(Borås Stad) Näringslivsrådet Mars (2014) 

Övergripande om 
plattformen Camilla Axelsson 

Plattformsträff 
(Göteborg) 

VINNOVA + 
representanter från de 5 
Plattformarna April (2014) 

Plattformens samverkan 
med företag Camilla Axelsson 

Idégrupp Integrerat 
och Inkluderat Borås 
(Borås Stad) 

Ca 10 deltagare från idé- 
gruppen April (2014) 

Övergripande om 
plattformen med fokus på 
inkluderande 
medborgarskap Camilla Axelsson 

Charrette (Borås Stad) 

4 st internationella 
arkitekter, politiker och 
tjänstmän på Borås stad Juni (2014) 

Övergripande om 
plattformen Camilla Axelsson 

Miljönämnden (Borås 
Stad) Miljönämnden Juni (2014) 

Övergripande om 
plattformen Camilla Axelsson 

Samhällsbyggnads-
nämnden (Borås Stad) Samhällsbyggnadsnämnden Sept (2014) 

Övergripande om 
plattformen + 
statusrapportering Camilla Axelsson 

Plattformsträff (Lund)  

VINNOVA + 
representanter från de 5 
Plattformarna Sept (2014) 

Övergripande om 
plattformen med fokus på 
social hållbarhet Camilla Axelsson 

Mötesplats Norrby 
(Borås) 

4 st personer från indiska 
företag (energibolag och 
konsultfirmor) Sept (2014) 

Övergripande om 
plattformen 

Linda Eliasson, 
Camilla Axelsson 

Roatary Borås Medlemmar Rotary Okt (2014) 
Övergripande om 
plattformen Camilla Axelsson 

Market Place (Bryssel) 
Deltagare i Action Cluster 
Citizens' focus Okt (2014) 

Kort redogörelse av 
plattformen Camilla Axelsson 

Borås Energi och 
Miljö  

Representanter för 
Energimyndigheten och 
Sweco Okt (2014) 

Övergripande om 
plattformen Camilla Axelsson 

Innovationplattform 
Norrby - vilka är vi 

Seminarium om Norrbys 
utveckling Okt (2014) 

Övergripande om 
plattformen Camilla Axelsson 

Stadsdel Väster 
(Borås) 

Stadsdelsförvalningen 
Västers nämnd Nov (2014) 

Övergripande om 
plattformen Camilla Axelsson 

SP:s 
Samhällsbyggnadsdag 
(Göteborg) 

Ca 100 deltagare på SP:s 
samhällsbyggnadsdag Nov (2014) 

Övergripande om 
plattformen + living lab 

Kerstin Elias, 
Albin Andersson, 
Heiti Ernits 



 

49 
 

Plattformsträff (Borås) 

VINNOVA + 
representanter från de 5 
Plattformarna Nov (2014) 

Innovationsplattform Borås 
2.0 

Camilla Axelsson, 
Kerstin Elias 

Integrationskonferens 
(Borås)  

Ca 200 deltagare på 
Integrationsfonferensen  Nov (2014) 

Övergripande om 
plattformen, med fokus på 
inkludering 

Camilla Axelsson, 
Kennert Orlenius 

Mötesplats Norrby 
(Borås) 

Ola Johansson (Talesman 
för bostadspolitiska frågor i 
riksdagen, Centern), 
representanter från Stdf. 
Västers nämnd Feb (2015) 

Övergripande om 
plattformen Camilla Axelsson 

Möte med GSCN-
nätverket, Umeå 

Representanter från svenska 
GSCN-nätverket Feb (2015) 

Övergripande om 
plattformen Camilla Axelsson 

Plattformsträff 
(Stockholm)  

VINNOVA + 
representanter från de 5 
Plattformarna Mars (2015) 

Innovationsplattform Borås 
2.0 

Camilla Axelsson, 
Kerstin Elias 

Samhällsbyggnads-
nämnden (Borås Stad) Samhällsbyggnadsnämnden Mars (2015) 

Övergripande om 
plattformen + 
statusrapportering 

Camilla Axelsson, 
Bertil Jonsson 

Möte med GSCN-
nätverken + franska 
partnerstäder 

Svenska GSCN-nätverken + 
franska partnerstäder Maj (2015) 

Övergripande om 
plattformen med fokus på 
social hållbarhet 

Lisa Bolin, Pär 
Carlsson 

          

Living Lab 

Betonginstitutets 
informationsdag Ca 300 deltagare April (2014) 

Norrby Living Lab, 
innovationer och komplexa 
samhällsutmaningar Heiti Ernits 

Open Source GIS 
2014 Ca 300 deltagare Maj (2014) 

Norrby Living Lab, GIS, 
innovationer 

Heiti Ernits, 
Marcus Kempe 

Almedalen 
Ca 25 planerare, politiker, 
allmänhet Juli (2014) 

Norrby Living Lab, 
eGovernace-projektet Heiti Ernits 

Smart City Mingel 
(Göteborg) Ca 80 deltagare Dec (2014) 

Norrby Living Lab, 
eGovernace-projektet 

Heiti Ernits, Eric 
Jeansson 

Hackathon, Göteborg Ca 30 deltagare Jan (2015)  
Norrby Living Lab, 
eGovernace-projektet 

Heiti Ernits, Eric 
Jeansson, Magnus 
Eriksson 

Frukostseminarium 
eHandelsstaden, Borås Ca 200 deltagare Jan (2015)  

Norrby Living Lab, 
eGovernace-projektet Heiti Ernits 

Strategimöte, Alingsås 
kommun 11 st beslutsfattare Maj (2015)  

Norrby Living Lab, 
eGovernace-projektet Heiti Ernits 

Plattformsträff 
(Stockholm)  

VINNOVA + 
representanter från de 5 
Plattformarna Mars (2015) Metoder, living lab Albin Andersson 

          

Magisterutbildningen  

Forskar- och 
utbildningsnämndens 
möte på HB Ca 20 deltagare Okt (2013)  

Presentation av 
magisterutbildningens 
utbildningsplan Agnes Nagy 

     Energi, Avfall, VA 

Tankesmedja avfall 
som resurs (Borås  Ca 20 deltagare  Hösen 2014 

Presentation av 
Innovationsplattformen  Linda Eliasson 
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Energi och Miljö) med fokus på avfall 

     Bygg- och materialforskning 

HU seminarium vid 
Högskolan i Borås 

Högskolan personal, 
deltagare från projektets 
parter, allmänheten Sept (2014) 

Ekologisk hållbarhet inom 
byggteknik 

Agnes/Katarina 
Malaga, CBI 

 
 

    Värdeskapande och stadens nätverk 

Seminarium vid 
Högskola i Borås 

Ett publikt seminarium (ca 
50 deltagare) Feb (2015) Affärsmodeller för boende 

Bertil Jonsson, 
Rolf Solli 

17th Nordic Migration 
Conference 
(Köpenhamn) 

Konferensdeltagare från ett 
flertal länder Aug (2014) Om företagandet på Norrby Erik Ljungar 

     Inkluderande medborgarskap 

Internationell 
konferens i 
arbetsvetenskap 
(Göteborg)  

 (ca 250-300 st deltagare från 
främst de nordiska länderna 
Sverige, Norge, Danmark 
och Finland. Även deltagare 
från Storbrittanien, USA, 
Holland etc.)   Juni (2014)  De äldres livssituation  Erik Ljungar 

 Integrationskonferens 
(Borås)  Ca 200 deltagare   Oktober (2014)  

 Inkluderande 
medborgarskap  Kennert Orlenius 

Forskargruppen 
Välfärd, Interaktion 
och Värden (Borås)  

 Deltagare från 
forskargruppen  Januari 2015 

 Värdegrund, social 
hållbarhet och inkludering   Kennert Orlenius 

So-didaktiska kollegiet, 
Göteborgs universitet Deltagare från kollegiet  Januari 2015 

Värdegrund och social 
hållbarhet - ett nytt 
forskningsområde? Kennert Orlenius 
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Bilaga 4 Ansökningar 
Nedan listas projektidéer som resulterat i ansökningar som inte ännu har blivit projekt. Några har 
fått avslag från finansiären och någon väntar på besked. 
 

Projekt Tänkt 
finansiär 

Ansökan 
inskickad 

datum 

väntar på 
beslut/av

slagen 

Projektledare Medverkande aktörer 

Borås Think Tank 

Formas, 
Gunnar 
Ivarssons 
stiftelse 20150216 Avslag 

Agnes Nagy 
(HB) BS, SP, BEM, HB 

Himmesgrönt/Sky 
high farming VINNOVA 20140130 Avslag 

Karin 
Sjöstrand (SP) 

SP, SLU, Urban Water, SIK - 
Institutet för Livsmedel och 
Bioteknik, Scandinavian Green 
Roof Institute AB, NCC 
Construction Sverige AB, AB 
Bostäder, Concrete Farming ek. 
Förening, Blue Source AB, 
Skanska Sverige AB, MKB 
Fastighets AB, Borås Energi och 
Miljö 

Valuing what 
counts (inskickad 
till två olika 
utlysningar) Formas 

201502 
samt 

201503 

Den första 
fick avslag. 
den andra 
väntar på 
besked 

Karl Palmås 
(Chalmers) Chalmers, SP, Borås Stad 

Biobaserade 
byggnader i 
framtidens hållbara 
städer Formas 201403 Avslag 

Erik Serrano 
(Lunds 
Universitet) 

Lunds Universitet, SP, 
Chalmers, Linnéuniversitetet, 
Södra Innovation & 
Sustainability m.fl. 

Lantis 

Borås Stads 
Sociala 

investeringsfon
d 

201406 
 

Avslag hos 
KS 

Emma 
Nevander 
(Miljöförvaltni
ngen)  

Miljöförvaltningen, 
Arbetslivsförvaltningen, AB 
Bostäder, Borås Energi och 
Miljö, Arbetsförmedlingen, 
Odenslunds 4H, LRF, 
Räddningstjänst 
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Bilaga 5 ”Ringar på vattnet” 
I vissa fall har Innovationsplattformen bidragit till resultat som inte riktigt har platsat att 
redovisas i den befintliga projektstrukturen men som ändå är effekter som vi vill lyfta fram. Vi 
har kallat dessa ”ringar på vattnet” och resultaten presenteras nedan:  

 
Forskarråd vid Västra Götalandsregionen om interkulturell dialog och social hållbar 
utveckling  
VGR satsar drygt 6 miljoner under en fyrårsperiod (2015-2018), inkl. finansiering av 10 % av 
heltid för en ledamot vardera från Högskolorna i Borås, Trollhättan resp. Göteborgs universitet 
för deltagandet i Forskarråd vid Västra Götalandsregionen om interkulturell dialog och social 
hållbar utveckling. Finansieringen för HB:s insatser i forskarrådet är 200 000 kr per år plus vissa 
ännu ej bestämda forskningsmedel. Forskarrådet kommer att arrangera konferensen 
"Interkulturell dialog" kommer att hållas i Göteborg den 18, där arbetet i Innovationsplattform 
Norrby kommer att presenteras. Innovationsplattform Norrby var en väsentlig pusselbit för att 
forma Forskarrådet och dess inriktning.  I möten med VGR (främst Kultursekretariatet) 
redogjorde Högskolan i Borås för insatser inom Innovationsplattform Norrby, inkl samarbetet 
mellan Högskolan i Borås och kommunen, vilket resulterade i starka önskemål om fördjupat 
samarbete från VGR:s sida, som sedan ledde fram till Forskarrådet.  
 
Resultat från samverkan inom cultural planning på Norrby  
Inom området Cultural Planning var ett av målen i innovationsplattformen att utveckla 
samverkan för att arbeta med de förslag till åtgärder som presenterades i den Cultural planning-
studie som gjordes på Norrby mellan 2011-2013. Denna samverkan har gett många ringar på 
vattnet, och det har varit svårt att särskilja vad som har varit en följd av innovationsplattformen 
och vad som skulle ha skett i vilket fall som helst. Nedan presenteras några ringar på vattnet som 
Innovationsplattformen kan ha bidragit till:  

 AB Bostäder drog igång stadsodlingslotter på Norrby under sommaren 2014 som en 
direkt följd av Innovationsplattformens arbete med Cultural-planning på Norrby.  

 AB-Bostäder har även fräschat upp de skulpturer som finns på deras mark samt 
barnsäkrat den skulptur som allmänheten klagat på ur säkerhetssynpunkt.  

 Kulturnämnden beslutade att Norrby skulle införlivas i 2014 års 
skulpturbiennal. Att biennalen lämnade “finrummet” beskrevs i SvD som det viktigaste i 
hela biennalen!  Skulptur-och arkitekturvandringar arrangerades av Kulturförvaltningen 
och Samhällsbyggnad (Fredrik Hjelm) under maj-oktober 2014, med mycket gott resultat. 
Många människor som aldrig besökt stadsdelen fick en helt ny syn på Norrby.  

 Stadsdel Väster har stärkt personalresurserna för Mötesplats Norrby trots besparingskrav 
för stadsdelen som helhet.  

 Representanter från Innovationsplattformen i samverkan med Näringslivsenheten bjöd in 
till en informationsträff för att väcka intresset bland företagare på Norrby att bilda en 
företagarförening på Norrby. Resultatet av träffen blev att en företagarförening bildades 
och drevs under ledning av företaget Livek.   

 I Kulturnämndens program för 2013-2016 är stadsutveckling ett av de fyra prioriterade 
områdena. Ansvaret för stadsutveckling inom kulturförvaltningen har införlivats i en ny 
intendenttjänst på Borås Museum.  

 
 

http://www.innovationsplattformnorrby.se/resultat-28291745

