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Förord 

Östra Valla är en stadsdel i Linköping som är planerat som industriområde och inhyser 
Wahlbecks Företagspark. Det kommunala fastighetsbolaget Sankt Kors ansökte år 2012 om ny 
detaljplan för att utveckla stadsdelen med fler verksamheter, handel och bostäder. En förstudie 
genomfördes för att förverkliga idéerna om en hållbar stadsdel.  

Förstudien har genomförts av Sankt Kors tillsammans med en samverkansgrupp bestående av 
det regionala miljötekniknätverket Cleantech Östergötland (CTÖ), Energikontoret Östra 
Götaland AB, Linköpings universitet, Pussel Klimatkonsult samt näringslivskontoret Nulink 
AB.  

Under pågående förstudie har en utvärdering skett av forskare vid Tema Teknik och social 
förändring vid Linköpings universitet. Samtliga intervjuer har genomförts av Josefin Frilund.  

I denna rapport redovisas resultatet av denna utvärdering. Förstudien har finansierats av 
Delegationen för Hållbara Städer och Sankt Kors Fastighets AB.  

Vi tackar samtliga intervjupersoner som bidragit till att göra utvärderingen möjlig!  

 

Linköping februari 2015 

Jenny Palm, projektledare 
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Sammanfattning 

Östra Valla är en stadsdel i Linköpings centrala delar som i dagsläget är ett industriområde och 
inhyser Wahlbecks Företagspark. Området är i en omstöpningsprocess och ska i framtiden 
innefatta verksamheter, handel och bostäder. Forskare vid Linköpings universitet har följt 
planeringsprocessen och en samverkansgrupps arbete med en förstudie i syfte att belysa hur 
deltagarna inom samverkansgruppen arbetat, hur kunskapsutbyte skett och vilka lärdomar man 
kan dra från förstudien.  

Av utvärderingen framgår att förstudien har bidragit till att många aktiviteter har blivit 
genomförda. Deltagarna hade många positiva erfarenheter från projektet såsom de regelbundna 
projektmötena, samarbetet i samverkansgruppen och att alla har kunnat bidra utifrån sin 
erfarenhet och kunskap. De inledande workshoparna som arrangerades för att få in idéer från 
många olika aktörer uppfattades också som en styrka för förstudien och hela 
planeringsprocessen. Arbetsuppgifter och aktiviteter som ingått i förstudien har uppfattats som 
givande och relevanta. 

De huvudsakliga problemen som framkom rörde inledningsvis avsaknad av en tydlig vision och 
målbild för företagsparken. Även samverkansgruppen saknade tydligt mål för förstudien och 
en tydlig projektplanering. Ett problem har även rört kommunikationen både internt och externt 
till befintliga hyresgäster. Stort arbete lades ned på att förbättra kommunikationen, vilket under 
år två också gett avsedda positiva effekter. 

Lärdomar som lyfts fram är:  

• Utbyt erfarenheter med andra kommuner för att lära av varandra och dela med sig av 
vad som har gått bra och vad som har gått mindre bra.  

• Ta fram en tydlig projektplan och ha en tydlig projektledning  
• Det är viktigt att kommunicera en tydlig bild av projektet från början  
• Gå snabbt från vision till konkreta mål 
• Inledande workshopar med brett deltagande ger idéer och bidrar till att sprida 

information om planeringsprojektet 
• Ha dialog med intressenter tidigt 
• Involvera hyresgästerna så tidigt det bara går i processen. Lyssna och känn av deras 

intressen och önskningar för att få en bra grogrund för det fortsatta arbetet 
• Använde ett kommunikationsverktyg  
• Viktigt att planera för en lyckad samverkan genom att besvara ett antal frågor: vilken 

information ska utbytas och hur ska information utbytas, vad är informationsfrågor som 
inte är öppna för förhandling och vilka frågor är mer öppna för dialog där utomstående 
aktörer kan ha inflytande  

• Utforma transparanta processer så att man vet vad alla deltagare i planeringsprocessen 
gör  

• Ge arbetet tid – att arbeta i grupp tar tid, det tar tid att hitta sina roller och lära känna 
varandra  

• Ha en plan för hur kunskap som produceras ska föras vidare till de som inte deltar, både 
internt i organisationer och till externa intressenter 
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1. Inledning 

Östra Valla är en stadsdel i Linköpings centrala delar som är planerat som industriområde och 

inhyser Wahlbecks Företagspark. Det kommunala fastighetsbolaget Sankt Kors ansökte år 2012 

om ny detaljplan för att utveckla stadsdelen med fler verksamheter, handel och bostäder. Planen 

är att bygga 400-500 bostadslägenheter samt utveckla en funktionsblandad och hållbar stadsdel 

av hög kvalitet för verksamheter, boende och besökare.  

Den långsiktiga målsättningen är att utveckla en hållbar stadsdel där den befintliga 

företagsparken utvecklas med de tillskapade bostäderna. Planen är att Östra Valla ska bli en 

koldioxidneutral stadsdel, räknat på systemnivå. Detta är tänkt att åstadkommas med 

energieffektiva och miljöanpassade hus som försörjs med förnybar energi; fjärrvärme, solenergi 

samt spillvärme från näraliggande företag samt med hållbara transporter; cykel, kollektivtrafik 

och miljöbränsle mm. 

En samverkansgrupp bestående av Sankt Kors, NuLink, och Linköpings universitet, 

Energikontoret, Pussel Klimatkonsult och Cleantech Östergötland har stöttat Sankt Kors i 

genomförandet av planeringsförstudien. Samverkansgruppen sattes samman för att ge 

kompetens och nätverk inom relevanta områden. Forskare vid Linköpings universitet har följt 

samverkansgruppens arbete sedan starten 2012 i syfte att belysa hur deltagarna inom 

samverkansgruppen arbetat, hur kunskapsutbyte skett och vilka för- och nackdelar deltagarna 

upplevt att förstudiens organisering och upplägg haft. Möjliga utvecklings- och 

förbättringsåtgärder är frågor som kommer att belysas. Resultatet från detta arbete redovisas i 

denna rapport.  

1.1 Bakgrunden till planeringsprojektet Östra Valla 

Tankarna kring att utveckla Wahlbecks företagspark började att ta fäste i Sankt Kors år 2010. 

En konsult togs in för att titta på området och undersöka om det var möjligt att t.ex. bygga 

bostäder i området. Wahlbecks företagspark är 80 000 kvadratmeter stor och innehåller 33 000 

kvadratmeter lokalarea. Översiktsplanen synades och Sankt Kors beslöt att testa om det var 

möjligt att tillföra bostäder och mera verksamhetslokaler. En arkitekttävling utlystes därefter. I 

samband med det så sökte Sankt Kors också bidrag hos Delegationen för hållbara städer och 

erhöll pengar för att göra ett planeringsprojekt av området. Man sökte gemensamt med den 
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grupp som senare kom att bilda samverkansgruppen där Pussel Klimatkonsult, Energikontoret, 

CleanTech Östergötland, Linköpings universitet och NuLink ingick.  

En uppstartworkshop organiserades också av Sankt Kors i april 2012 vilken följdes av 

ytterligare en. I workshoparna bjöds en bred grupp in såsom företrädare för kultur och fritid, 

företagare, entreprenörer, politiker och universitetet. Diskussionerna kretsade kring olika 

frågeställningar, såsom: ”Vad är det som är möjligt att göra? Hur ser det ut idag?”. Utifrån 

workshoparna togs ett förslagsdokument fram som levererades till planhandläggaren. I och med 

att området är så stort så beslöt handläggarna på Linköpings kommun att det krävdes mer än en 

detaljplan, det behövdes ett helt planprogram. Detaljplaneprocessen startade formellt i mars 

2013 genom beslut om att upprätta ett planprogram. 

1.2 Utvärderingens genomförande  

Utvärdering är ett forskningsområde i sig och det finns en rad olika teorier och modeller som 

rör utvärdering. Val av modell är förstås beroende av syftet för utvärderingen. 

Måluppfyllelsemodellen torde vara en av de vanligast använda. Syftet är då att bedöma om en 

interventions direkta eller indirekta effekt svara mot uppsatt mål. Kritiken mot modellen är att 

genom att bara rikta in sig på mål så kan sidoeffekter av en intervention missas. I de fallen kan 

en bieffektsmodell användas för att få med eventuella sidokonsekvenser (Vedung, 2009).  

Föreliggande utvärdering har inte fokuserat på vare sig måluppfyllelse eller sidokonsekvenser. 

Ambitionen med denna utvärdering är att ge en bild av hur deltagarna i samverkansgruppen ser 

på sitt arbete så här långt och ta del av deras reflektioner kring det pågående förändringsarbetet 

i Östra Valla. Att dokumentera pågående arbete gör det också möjligt att initiera förändringar 

under processens gång och ändra den inslagna vägen vid behov. 

Utvärderingen av förstudien kan därmed mest liknas vid s.k. lärande utvärdering (Svensson 

2009). Lärande utvärdering bygger på kontinuerlig samverkan mellan utvärderingen och den 

utvärderade (i det här fallet är den utvärderade förstudien). Den här modellen bygger på att de 

som utvärderas får kontinuerlig återkoppling. Samverkansgruppen fick därmed en presentation 

av utvärderingens resultat hösten 2013. Under 2014 fick endast projektägaren, Sankt Kors, 

denna presentation eftersom samverkansgruppen då inte hade något möte efter att de sista 

intervjuerna genomförts och analyserats. 
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Som nämndes ovan så har samverkansgruppen bestått av företrädare från Sankt Kors, NuLink, 

och Linköpings Universitet, Energikontoret, Pussel Klimatkonsult och Cleantech Östergötland. 

Energikontoret avslutade sin medverkan i april 2013 efter att ha fullföljt sin del av uppdraget. 

Cleantech Östergötland avslutade sin medverkan i februari 2014, som en följd av att bolaget 

likviderades. Cleantechs uppdrag fördelades på övriga aktörer.  

Under perioderna april-maj 2013 samt april-maj 2014 genomfördes intervjuer med dessa 

representanter i samverkansgruppen. Under 2014 intervjuades också Mjärdevi Science Park och 

Sharpen. Sammanlagt genomfördes 18 intervjuer. Samtliga intervjuer genomfördes av 

projektanställda Josefin Frilund. 

En intervjuguide användes där frågeområdena handlade om: intervjupersonens bakgrund, roll i 

förstudien, andra aktörers roller, målsättningar med förstudien, den intervjuades erfarenhet av 

processen så långt, vad som varit bra och vad som kan göras bättre, samt en öppen övrigt fråga.  

Intervjuerna genomfördes både som ”face-to-face” och över telefon. Intervjuerna spelades in 

och transkriberades.  

2. Resultat och analys 

Nedan redovisas en sammanställning av resultaten från utvärderingen. Först ges en kort översikt 

av de delar som ingick i samverkansgruppens arbete. Därefter redovisas de huvudsakliga 

resultaten från den första intervjuomgången år ett och därefter resultaten från den andra 

intervjuomgången förstudiens år två.  

2.1 Förstudiens upplägg och samverkansgruppens organisering 

Förstudien har bestått av följande delar: 

• Omvärldsbevakning av befintliga systemlösningar för integrerade tekniska system i 

interaktion med människan som kan vara av intresse för Östra Valla  

• Nulägesanalys av lokala förutsättningar för att implementera identifierade lösningar i 

Östra Valla  

• Beräkning av effekter av olika systemlösningar, till exempel klimateffekter  

• Framtagande av arbetsplan som beskriver strukturen för utvecklandet av utvalda 

systemlösningar medelst fokusgrupper  
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• Framtagande av en kommunikationsplan för fokusgruppsarbetet och 

informationsspridning  

• Skapande av fokusgrupper med bred representation och relevant kompetens 

• Fokusgrupparbete med frågeställningar inom varje tekniskt system och mellan 

systemen, bl.a. hållbara transporter, integrerade energisystemlösningar, 

kretsloppslösningar för vatten, avlopp och avfall samt människan och tekniken, testbed 

& demoområde samt visualisering & informationsspridning 

Samverkansgruppens arbete var uppdelat så att  

• Cleantech Östergötland ansvarade för integrering av miljöteknik och exportfrämjande 

• Energikontoret Östra Götaland ansvarade för energi och transporter 

• Linköpings universitet hade två avdelningar involverade med ansvar för analys, 

omvärldsbevakning och utvärdering 

• NuLink med ansvar för näringslivsutveckling 

• Pussel klimatkonsult ansvarade för projektstöd och rapportering till Delegationen för 

Hållbara städer 

Samverkansgruppen har träffats regelbundet, inledningsvis ungefär en gång i månaden, men 

allteftersom förstudien utvecklades har mötena hållits mindre frekvent. Istället har deltagarna 

haft bilaterala möten med projektledningen på Sankt Kors.  

Nedan redovisas resultaten från intervjuerna om de erfarenheter som deltagarna i 

samverkansgruppen har gjort under de två åren förstudien varit igång. 

2.2 Resultat av intervjuerna år 1 
Inledningsvis var gruppen huvudsakligen upptagen med att ta fram en arbetsplan, förslag till 

hållbara lösningar för området och att genomföra två workshops. Ansökan till Delegationen för 

hållbara städer utvecklades också initialt, vilket ledde fram till att planeringsarbetet fick 

finansiering. I fokus för arbetet inledningsvis var att titta generellt på hållbarhetsaspekter när 

man bygger en ny stadsdel. Några i gruppen besökte bland annat Hammarby sjöstad i 

Stockholm och Åtvidabergs industrigalleria.  
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Samverkansgruppens sammansättning var de flesta nöjda med. Någon nämnde att det skulle ha 

varit bra att också ha med någon med tydligt planeringsperspektiv och att kommunens 

detaljplanehandläggare kunde ha medverkat: 

”Jag har saknat kommunen som en representant på möten till exempel, 

projektmöten. I och med att det här planeringsprojektet så tydligt löper 

parallellt med kommunens planarbete så hade det varit bra att ha en tätare 

kontakt tror jag för hela gruppen.” 

2.2.1 Projekt som inledningsvis saknade tydliga mål 

Förstudien var inte vare sig färdigplanerad eller väl definierad inledningsvis, så stort arbete 

lades på att utforma vad förstudien skulle bestå av och komma fram till vad 

samverkansgruppens arbete skulle innefatta och vem som skulle göra vad. Alla intervjuade 

menade att förstudien diskuterades och utformades under resans gång och att den i princip 

utvecklades lite grann varje dag.  

Den ständiga utvecklingen och att förstudien var odefinierad uppfattades både som positivt och 

negativt. Positivt var att deltagarna fick stort inflytande och kände att de var med och verkligen 

utformade området. Negativt var att allt var så otydligt inledningsvis. Det var oklart vilken 

samverkansgruppens roll var i planeringsprocessen och hur samverkansgruppens inflytande var 

i relation till bland annat den arkitektbyrån som ritat området och som fortsatte att jobba 

parallellt med samverkansgruppen. Det fanns under hela projekttiden ingen direkt 

kommunikation mellan arkitekterna och samverkansgruppen, vilket lyftes fram som ett 

problem. Det var oklart vad arkitektbyrån skulle göra i relation till gruppen.  

”Man har också inkluderat en arkitektbyrå, som [arkitektens namn] 

representerar, och vad de ska göra i relation till oss är oklart.” 

I början av förstudien fanns det ingen tydlig vision eller målbild för företagsparken hos Sankt 

Kors ledning, vilket vissa menade medförde att det var svårt att ta sig framåt i förstudien och 

veta vad nästa steg i processen skulle vara. 

På en direkt fråga om vem deltagarna menade drev förstudien framåt och om det fanns en tydlig 

projektledare så var svaren divergerande. Alla visste förstås att Sankt Kors var projektägare, 

men vissa menade att Sankt Kors bara drev förstudien ”på pappret”. En person uttryckte:  
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”Ser man till hela förstudien så finns det ju en bristande kommunikation, 

egentligen mellan… En tydligare styrning från projektägaren med en 

tydligare bild av helheten hade underlättat arbetet, helt klart. Inte för att alla 

ska jobba med helheten utan för att det är en viktig del för att se sin roll i 

helheten. Kommunikationen, tydligheten och förväntningar hade underlättat 

mycket i arbetet tror jag.” 

Det som var det återkommande problemet med en oklar styrning var att diffusa visioner och 

mål medförde att arbetet präglades av långdragna processer där allt var öppet för diskussion 

och det blev oklart vad som var beslutat och vad som var öppet för förhandling. Andra menade 

att de uppfattade att Sankt Kors medvetet inte styrde för att förväntningen var att varje deltagare 

skulle ges utrymme och få driva sin del. Att det inledningsvis var omtag och inte en spikrak 

process menade dessa var en följd av att gruppen behövde hitta arbetsformer som fungerade 

dem emellan och att det nog måste finnas en sådan process i en grupp som inte tidigare arbetat 

tillsammans. 

2.2.2. Positiva erfarenheter  

Vi frågade om vad som fungerat bra i förstudien så långt och som man borde bygga vidare på. 

Flera personer nämnde regelbundna projektmöten och att administrationen kring mötena varit 

bra. ”Vi hade ganska bra och täta möten i början och det var viktigt för att kunna diskutera 

förstudiens innehåll” svarade en person. Samarbetet i samverkansgruppen och den goda 

stämningen i gruppen lyfte i princip alla fram som väldigt viktigt för att förstudien skulle gå 

framåt. Den allmänna uppfattningen var att alla har kunnat bidra utifrån sin erfarenhet och 

kunskap. Diskussionerna mellan de olika deltagarna samt uppslutningen kring mötena har 

också fungerat bra. 

De inledande workshoparna som arrangerades för att få in idéer från många olika aktörer 

uppfattades också som en styrka för förstudien. 

Flera lyfte fram planeringsprojektet Östra Vallas karaktär som demoområde där idéer ska testas 

i verkligheten. Tanken att det ska vara en testbädd men att man samtidigt ska ha en hållbar 

stadsutvecklingstanke togs upp som positivt. Projektägarens vilja att hitta nya och kreativa 

lösningar för området framhävdes också som positivt av deltagarna och något som gav mycket 

energi in i projektet. 

9 
 



2.2.3 Problem som upplevts i arbetet med förstudien och i planeringsprojektet 

Ett problem som uppstod relativt snart efter projektstart var att de befintliga hyresgästerna i 

Wahlbecks företagspark gick från att vara positiva till omformningen av området till att bli mer 

negativa. Planeringen av företagsparken och vad som skulle bli slutresultatet var oklart från 

början och det ställde till det i kommunikationen med hyresgästerna. Avsaknaden av tydligt 

syfte och målsättning med att renovera upp företagsparken, gjorde det svårt för hyresgästerna 

att få en helhetsbild av vad som skulle komma ur projektet. När Sankt Kors informerade 

hyresgästerna om projektet att omstöpa företagsparken visade man enligt vissa alldeles för 

många bilder. Bilderna visade olika idéer för hur parken skulle kunna utformas, vilket väckte 

en slags oro hos hyresgästerna om vad som egentligen skulle ske. På bilderna saknades 

markeringar för var parkeringar skulle finnas vilket var det som verkar ha skapat mest oro hos 

de befintliga hyresgästerna.  

”Många som har eller en del företag som har funnits här länge har flyttat hit 

då för att man tycker att det har varit väldigt frikostigt med parkering till 

exempel, det finns stora ytor som uppställningsplatser, det är lätt att ta in en 

lastbil till exempel och så vidare… Där ser man en oro att det inte ska kunna 

fungera i framtiden.”  

Det har alltså funnits gott om parkeringar i företagsparken. Bilderna där detta saknades skapade 

en oro över att detta inte skulle fungera lika bra i framtiden. Parkeringsfrågan och 

transportfrågan blev tidigt en central frågeställning och väckte många hyresgästers motstånd 

mot planerna.  

Andra problem som lyftes inledningsvis var det som också togs upp ovan, dvs oklar 

projektledning där det var oklart vem som skulle göra vad och när. En beskrev det som: 

”Det är ju Sankt Kors som har den officiella titeln att driva det men de har 

inte tagit på sig ledartröjan så himla tydligt utan det har varit ganska 

diffust… Diffusa mål och diffusa direktiv. Så därför har processen blivit 

väldigt långdragen känns det som, att det har inte varit någon tydlig riktlinje 

vart förstudien ska och det är ingen annan i arbetsgruppen som har det som 

naturligt mandat eller uppgift att driva den här processen, utan det måste 

komma från Sankt Kors. De har varit dåliga på att ge tydliga direktiv eller 

mål och riktlinjer.” 
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Det upplevdes också som att det egentligen var arkitektbyrån som vann arkitekttävlingen som 

var de som praktiken drev hela projektet: 

”Det är en viss arkitekt som driver väldigt mycket, informellt… Men det vet 

jag inte, det är bara en bild man får. Man försöker förstå var saker och ting 

händer, då känns det som att…” 

Den otydliga projektledningen medförde många möten med upprepade diskussioner där man 

försöker komma fram till vad som skulle göras, vem som ska göra det och varför. Flera nämner 

att det har varit svårt att förstå varandras roller och uppgifter. En person underströk att ibland 

kom man till ett möte med några frågor och sedan lämnade man mötet med ännu fler frågor. Å 

andra sidan framhävde samma person att det gjorde förstudien spännande att delta i.  

”Det finns många saker som inte är färdigbehandlade när man börjar med 

ett sådant projekt, som ska diskuteras och utformas under resans gång. Det 

här gör projektet mer intressant, det är inte renodlat från dag ett. Det finns 

utveckling varje dag i det här projektet.” 

En annan person var också positiv till den breda sammansättningen av aktörer, men betonade 

samtidigt behovet av att skapa en samsyn om förstudiens innehåll och mål:  

”Jag skulle vilja tillägga att i början, eftersom det är så mycket olika aktörer, 

så att man också skapar sig en gemensam plattform för just den här 

förstudien. Så att alla vet, alla står på samma plattform både när det gäller 

hur det ska utföras, vem som utför vad, vad som förväntas.” 

Problematiskt var också att det fanns olika grupper som jobbade med planeringen av hur 

företagsparken skulle utvecklas samtidigt men att det inte fanns någon kommunikation mellan 

dessa grupper.  

2.2.4 Lärdomar så långt från förstudien  

En viktig lärdom som flera lyfte fram var att snabbt gå från vision till konkreta mål. ”Först ska 

man ha en vision, sedan ta ner det till mål och därefter konkretisera målen”. När man sedan 

går ut och involverar aktörer så ska man tydligt kunna visa vad syftet och målet är, menade 

intervjupersonerna. Då borde man kunna minimera antalet diskussioner och frågetecken kring 

både själva förstudien och planeringsprojektet i sin helhet.  
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Flera nämner att det är viktigt att klargöra mål och syfte från början, men också att involvera 

allmänheten. Viljan att involvera många olika aktörer i förstudien är något flera lyfte fram som 

positivt och bland annat workshoparna är något flera vill plocka upp i kommande projekt. En 

person konstaterar att det är viktigt att tänka igenom vilka som blir inbjudna till workshoparna 

och att de i efterhand kunde konstatera att det hade varit bra att få med några företagare som 

var hyresgäster i företagsparken för att ha med den anknytningen också. 

Lärdomar är också att det är viktigt att kommunicera en tydlig bild av planeringsprojektet från 

början. Att inte gå ut och ha dialog för tidigt. En person säger att en lärdom är att man skulle ha 

inlett med ”storyn” och förklara vad det är för område man vill ha när man är klar, att det ska 

vara en transparent process där befintliga hyresgäster känner sig delaktiga och inte blir 

”motståndare”. Flera nämner också att man i framtiden bör tänka på att involvera hyresgästerna 

så tidigt det bara går i processen 

Flera nämnde också att det hade underlättat om man kände till alla delmoment i 

planeringsprojektet och om det funnits mer transparens i processen så att man t.ex. vet vad alla 

grupper som arbetar med i planeringen gör och kommer fram till.  

En person menar att studiebesöken varit viktiga. Det är viktigt att utbyta erfarenheter med andra 

kommuner för att lära sig av varandra, dela med sig av vad som har gått bra och vad som har 

gått mindre bra.  

2.3 Resultat av intervjuerna år 2 
Under år två blir samverkansgruppens arbete mer verksamhetsinriktad. Det är mindre planering 

av vad gruppen ska göra och mer fokus på att genomföra olika aktiviteter. Och otroligt många 

aktiviteter har genomförts. Ett urval av dessa aktiviteter är: samarbete med Siemens och 

Tekniska Verken, energiberäkningar, litteraturstudie, skrivit slutrapport och lägesrapporter, 

arrangerat workshop och nätverksträffar, träffat befintliga hyresgäster, olika aktiviteter för att 

förbättra kommunikationen. Det har dessutom levererats en helhetsplan för området. Många 

hade till och med svårt att komma ihåg allt som hade gjorts under årets gång, men flera 

konstaterade att det varit mycket verksamhet. 

Under år två träffas samverkansgruppen mer sällan och istället har varje aktör haft direkt 

kontakt med Sankt Kors. Färre träffar i samverkansgruppen var ett medvetet val:  
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”Men vi har ju jobbat med färre kontakter eftersom att vi såg att vi har inte 

så många beröringspunkter eller så många punkter som behöver tas upp i 

stor grupp längre.” 

Vissa menar att arbetsgruppen inte existerar längre eftersom flera aktörer har fallit bort, men 

det är också oklart om den faktiskt behövs.  

”Men den arbetsgruppen är borta på grund av att Cleantech och 

Energikontoret lämnade förstudien, som var av olika orsaker. Men nu blir 

det ganska mycket enstaka kontakter och direkt kontakt med Sankt Kors.” 

Dock påpekar flera att det blev svårt att få en helhetsbild när man inte vet vad de andra gör och 

att det skulle underlättat med sådan information. Då skulle det också vara enklare för gruppen 

att säga att det är ”vi” som står bakom det här och inte ”de andra”, som någon uttryckte det.  

Kontakten med projektägaren Sank Kors har varierat stort i frekvens mellan de olika deltagarna 

i samverkansgruppen. Vissa har haft återkommande kontakt, medan andra bara har haft kontakt 

någon enstaka gång. När väl kontakt har funnits har den dock fungerat bra.  

2.3.1 Kommunikationen med befintliga hyresgäster 

I och med de befintliga hyresgästerna kritik av planutformningen år ett kom mycket arbete år 

två att läggas på att lösa de låsningar som uppstått. Bland annat bildades en grupp som skulle 

ta tillvara hyresgästernas intressen. De som framförallt kommit att arbeta gentemot 

hyresgästerna är representanter från Sankt Kors, NuLink och Mjärdevi Science Park samt en 

extern konsult som arbetar som kommunikationsresurs med befintliga hyresgäster. 

Man träffade varje företag enskilt för att lyssna på dem och göra en behovsinventering. De 

enskilda mötena med företagen lyftes fram som fruktbara: 

”Det här att man faktiskt träffar varje enskilt företag, att låta dem berätta om 

sin vardag och sin verksamhet, har varit ett bra sätt att lyssna in och känna 

av. Det tycker jag har varit jättebra, en jättebra grogrund för det fortsatta 

arbetet”. 

Hyresgästerna fick då chansen att berätta vad de såg för möjligheter och problem med att vara 

etablerad i parken. Det har också anordnats träffar med hyresgästerna där de har kunnat ställa 

frågor. Mötena med hyresgästerna har varit bra och hyresgästerna har uppskattat att prata med 
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någon som inte representerar just Sankt Kors. Hyresgästerna har då kunnat ställa frågor och fått 

svar på sådant som de tidigare inte hade velat fråga. Alla menade att det varit en viktig uppgift 

att träffa hyresgästerna, lyssna och känna av för att få en bra grogrund för det fortsatta arbetet.  

Hyresgästerna blir numer successivt informerade och en dialog förekommer, enligt de 

involverade. Detta har lett till att den oro som hyresgästerna kände förut har minskat, även om 

den inte helt försvunnit. Ett orosmoln bland företagen tidigare var bland annat att parken skulle 

få en inriktning som inte stämde med det egna företagets. Sankt Kors beslutade dock under 

processens gång att parken inte skulle ha en uttalad inriktning vilket lugnat befintliga företag. 

En annan viktig punkt som tas upp är att det finns ett större intresse från hyresgästerna att sitta 

med i referensgruppen nu. Referensgruppen har under år två ökat från fyra till tolv företag. 

Projektledarna tog tydligt och aktivt tag i de kommunikationsproblem som fanns med 

hyresgästerna och år två uppfattar de flesta det som att kommunikationen nu fungerar relativt 

väl. Men även om mycket fungerar bättre i kommunikationen så saknar flera fortfarande ett 

kommunikationsverktyg för att kunna kommunicera. För tillfället finns det inte något bra forum 

för att ge information. Hemsida, nyhetsbrev, facebook, sms-avisering och liknande behövs för 

att allmänheten ska få information om planeringsprojektet och området. 

2.3.2 Problem som har lyfts fram år två  

Något som tas upp av nästan alla tillfrågade är just de problem som generellt har funnits kring 

kommunikation och som framkom även under intervjuerna år ett. Kritik som återkommer är att 

kommunikationen inte fungerat vare sig internt eller externt. Planeringsprojektet har 

kommunicerat ut olika målbilder och saknat ett enhetligt budskap. De bilder som arkitektbyrån 

tog fram uppfattades också som problematiska. En del konstaterade att när bilderna 

presenterades så skapade detta en oro då vissa fastigheter inte fanns med på bilderna och 

hyresgästerna såg visionsbilderna som en slags ”absolut sanning”. Andra menade samtidigt att 

bilderna lugnade många då de såg att det fanns potential att göra något trevligt av området.  

Diffusa roller och otydlig projektledning tas liksom vid första intervjun upp som ett problem. 

Vissa menar att den otydliga projektledningen gjorde att man trampade på samma ställe väldigt 

länge och därför gick inte förstudien framåt. Vissa menar också att det hade varit bra med fler 

möten i arbetsgruppen under år två för att få veta vad de andra gör och för att lättare få en 
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helhetsbild av både förstudien och själva planeringsprojektet. Det har saknats information om 

hur de enskilda projektdelarna passar in i helheten.  

”Och sen är det väl som vanligt att projektledaren och projektledningen har 

väldigt svårt att kommunicera projektets helhet till gruppen, vilket gör att det 

liksom är svårt att få en överblick.” 

Den allmänna uppfattningen är att det har varit många olika aktiviteter igång parallellt. 

Kommunikationen inom samverkansgruppen fungerade dock inte optimalt. Deltagarna fick inte 

information om vilka aktiviteter som genomförts eller vilka aktiviteter som planerades. Ofta 

kom t.ex. informationen om workshops och fokusgrupper så sent att även deltagare som velat 

delta inte kunnat eftersom annat hade hunnit planeras in vid den tidpunkten. I efterhand 

konstaterar flera att det hade varit bra med t.ex. en gemensam hemsida där uppdaterad 

information om projektet och förstudien kunde återfinnas.  

Bristande kommunikation mellan grupperna framhölls som ett kvarvarande problem från år ett: 

”Jag skulle nog säga faktiskt, kanske lite det här med just de här olika 

grupperna… Att man kommunicerar ännu bättre mellan grupperna, för det 

tycker… Så att man verkligen kan känna sig trygg i att all kommunikation är 

lika utåt. /../ Och vi jobbar ju på och vi lär oss massor hela tiden, det gör vi 

ju. Så vikten av en enhetlig kommunikation är ju verkligen liksom a och o.” 

Ett problem som tillkommit vid intervjuerna år två är att flera av deltagarna har svårt att se att 

framkomna idéer och resultat från det arbete som gjorts i förstudien tas om hand i planeringen 

och utvecklingen av företagsparken. Någon uttrycker det som att det verkar saknas ”kapacitet 

att ta hand om goda idéer”. Det finns en ”frustration” som någon uttryckte det hos deltagarna 

att målbilden är så oklar och att det är otydligt vilka resultat och förslag som faktiskt kommer 

att genomföras. Samtidigt fanns det andra deltagare som känner att de har haft stort inflytande 

i planeringen och som upplevde att Sankt Kors lyssnat och tagit till sig resultaten från deras 

arbete. Så här är bilden inte entydig.  

Det som några av de intervjuade också uppfattat har tillkommit under år två är en ”övergrupp” 

där projektledaren, VDn för Sank Kors och arkitekten från arkitektbyrån som ritat området 

ingår. Det är de som nu i praktiken driver planeringen av området och dit når inte 

samverkansgruppens arbete. Därmed händer det mycket i planeringsprojektet som är frikopplat 
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från samverkansgruppens arbete, vilket gör att några i samverkansgruppen ifrågasätter behovet 

och nyttan av det de själva gör. 

2.3.3. Lärdomar att ta med från förstudien 

Kommunikation och då betydelsen av en rak, tydlig och enhetlig kommunikation är det som 

många lyfter fram. Det är viktigt att använda samma språk och termer, det ska synas att det 

finns en samsyn. När olika bud kommuniceras ut och samma termer inte används så skapas 

problem och förvirring. Detta verkar också ha varit ett av de största problemen i 

planeringsprojektet. Samtidigt har som nämndes ovan mycket arbete genomförts för att åtgärda 

de problem som funnits. En person beskrev till exempel: 

”Ett av problemen det är att vi använder oss av olika termer när vi pratar. 

Vi har varit noga med nu att samla ihop oss så att mark- och 

samhällsbyggnad och vi då som projektägare, att vi använder samma språk 

och samma termer/…/ Har koordinerat oss så att vi pratar med samma ord, 

uttrycker att det är samma tidsaxel vi pratar om hela tiden och så vidare… 

Så att det inte blir fel. Det ska synas att vi har en samsyn i frågorna, den ska 

synas och höras för att vi har en samsyn så. Det har nog varit en av 

svårigheterna vi har råkat utför då, kan jag säga.”  

Utmaningen att kommunicera vad man vill i planeringsprojektet och vad slutmålet ska vara har 

som vi sett varit återkommande. Detta är också något som de medverkande i planeringsprojektet 

arbetat mycket med och år två framhäver flera att de problemen också har givit deltagarna 

nyttiga erfarenheter att ta med in i framtida projekt. Några nämner att en lärdom är att människor 

är rädda för förändring, därmed kan det vara bra att ha det i åtanke och att vara mer försiktig i 

hur man informerar i framtiden. Det är också i det sammanhanget viktigt att ha ett genomtänkt 

budskap.  

Många påpekar att det är viktigt att redan från början ha ett tydligt mål samt att försäkra att alla 

har samma målbild och samma vision. Tydlig projektplan och tydlig projektledning tas även 

det fram som viktiga lärdomar.  

Några tar upp att fler möten i samverkansgruppen år två hade varit önskvärt. Det är dock viktigt 

att mötena har ett tydligt syfte och en ordentlig agenda. Arbetsgruppen bör tillsammans klargöra 

vad det finns för förväntningar på varandra och vad man vill få ut av samarbetet. Så här stora 

projekt är komplexa och svåra, därför ska det få ta lite tid.   
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Alla menar att arbetet i gruppen har fungerat väldigt bra när de väl setts och gjort saker ihop. 

Flera nämner att det inför framtida projekt är viktigt att påminna om att det tar tid för alla att 

hitta sina roller och att sådant måste ges lite tid. Andra nämner att det är olika intressenter som 

deltar och de kommer från olika håll, därmed går de in i förstudien med olika förväntningar 

vilket man också måste ta hänsyn till. Sådana här projekt måste också ses som en process där 

man måste känna av hur man kan komplettera varandra. Det tar tid innan man lär känna 

varandra.  

3 Avslutande reflektioner 

Denna utvärdering har uppmärksammat hur samverkansgruppen har sett på gruppens arbete 

och gruppens arbete i relation till hela planeringsarbetet med Wahlbecks företagspark under de 

två år den har varit verksam. Flera lärdomar har lyfts upp men de skarpaste har varit betydelsen 

av tydligt syfte och tydliga mål, tydlig och transparant processledning och betydelsen av att 

kunna kommunicera både internt och externt. 

Förstudien har bidragit till att otroligt många aktiviteter har genomförts, där bara några exempel 

har nämnts i den här rapporten, eftersom syftet med utvärderingen legat på processen snarare 

än resultaten. Det framgår att de flesta verkar ha uppskattat de uppgifter som de arbetat med 

och också haft positiva erfarenheter av samverkansgruppens sammansättning och aktiviteter. 

Samtidigt har det varit svårt för deltagarna att få en överblick av alla aktiviteter och vad alla i 

gruppen gjort. Vissa har sett det som ett problem, medan andra egentligen inte har efterfrågat 

en sådan överblick. Alla verkar dock överens om att t.ex. en gemensam hemsida hade varit bra. 

Dialog och samverkan har varit ett ledord för förstudien. Det har dock visat sig att dialog och 

samverkan har varit krävande. En lärdom som lyfts fram återkommande är betydelsen av att 

internt först arbeta med att ta fram en tydlig målbild för projektet och först därefter externt 

kommunicera den och inleda dialog. En erfarenhet från planeringsprojektet är att inte gå ut och 

ha dialog för tidigt. För att lyckas med samverkan behöver också flera frågor reflekteras över, 

t.ex. vilken information ska utbytas och hur ska information utbytas. Det är också viktigt att 

fundera över vad som är informationsfrågor som inte ska förhandlas och vilka frågor är mer 

öppna för dialog där utomstående aktörer kan ha inflytande. Detta var inte tydligt i början av 

detta planeringsprojekt.  
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Att ha en tydlig projektplan och tydlig projektledning är lärdomar från förstudien. Det handlar 

bland annat om att ha tydliga mål och processer både internt och externt. Det samtidigt som 

man har flexibilitet och öppenhet att låta projektgruppen utforma verksamheten efter egna 

behov och intressen. Ytterligare lärdomar från förstudien är att vara tydlig med hur gruppens 

arbete ska användas. Var och hur gruppens resultat kommer in i planeringsprocessen. Det är 

viktigt för alla att känna att deras arbete varit betydelsefullt och att det ges tid till tydlig 

återkoppling även om allt nedlagt arbete inte kommer till direkt användning i det fortsatta 

arbetet.  

En central del i samverkansgruppen har varit att deltagarna har kommit från olika 

organisationer, har haft olika bakgrund och haft olika roller i gruppen. Utbyte av kunskap har 

därför varit en viktig del av gruppens arbete. Detta utbyte av kunskap har inte uppmärksammats 

särskilt mycket under intervjuerna, vilket tyder på att kunskapsutbytet har skett utan att 

deltagarna reflekterat särskilt vid det. En nackdel med det kan vara att kunskapsutbytet stannar 

i gruppen och snarare blir en tyst kunskap som deltagarna har men inte bär med sig i kommande 

projekt. Inför framtiden kan det vara bra att även ha en plan för hur erfarenheterna från att arbeta 

i en sådan här samverkansgrupp med deltagare från relativt olika verksamheter ska spridas 

internt inom de deltagande organisationerna. 
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