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Älvstadsprojektet  
- en kritisk granskning 

Notera att detta är ett utkast och inte en slutgiltig text. Vi välkomnar kommentarer, förtydliganden och 
påpekande om vad som kanske framstår som missförstånd eller felaktiga slutsatser, samt även förslag på 
hur analysen kan kompletteras eller göras mer robust. Vår förhoppning är att vi genom att dela dokument 

som ännu inte är fullständiga skall kunna öppna för en bredare delaktighet i projektet. 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1. Bakgrunden och de underliggande avsikterna 

Historien bakom projektet 

“Älvstadsprojektet” så som begreppet används här föddes år 2010 genom ett beslut i 
Kommunfullmäktige. Projektet tog sin början i en ambitiös visionsprocess som skulle sätta 
riktningen för projektet. 


Rent konkret var fokus för Älvstadsprojektet att utveckla de gamla hamnområdena i centrala 
Göteborg. Samtidigt växte projektet och visionsprocessen ur en bredare regional diskussion om 
hur regionen skulle utvecklas mot att bli en mer sammanhållen och konkurrenskraftig tillväxtmotor. 
Utvecklingen av de gamla hamnområdena i Göteborg blev på så sätt del av den bredare strategin 
om att utveckla regionens kärna. Samtidigt fanns det, om beskrivs nedan, också bredare 
institutionella förändringsambitioner med Älvstadsprojektet.


Älvstadsprojektet innebar dock inte starten på nyutvecklingen av Göteborgs gamla 
hamnområden. Detta hade istället tagit sin början redan under 1990-talet då den första 
konverteringen av de gamla varvsområdena till stadsmiljöer inleddes i Eriksberg, 
Sannegårdshamnen och Lindholmen.  


Marken som utvecklades ägdes i de tidiga skedena av Eriksbergs Förvaltnings AB. Bolaget hade 
vuxit ur det statligt ägda Svenska Varv AB och fått uppgiften att förvalta de markvärden som 
kvarstod efter bolagskonkurserna inom varvsindustrin i Göteborg på 1970-talet. 


1996 köptes Eriksbergs Förvaltnings AB av Göteborgs stad. Bolaget fick då uppgiften att driva 
utvecklingen av områdena mellan Götaälvbron i öster och Älvsborgsbron i väster och döptes 
därmed om till Norra Älvstranden Utveckling AB.  2004 får bolaget också i uppgift att förvalta 
områden på södra Älvstranden och två år senare ändras namnet på nytt, till Älvstranden 
Utveckling AB. 


När Älvstadsprojektet föds 2010 så har förnyelsen av Göteborgs gamla hamnområden därmed 
redan pågått under två decennier. En modell för stadsutveckling har också vuxit fram, där ett 
kommunalt bolag arbetar i nära samspel med marknadsaktörer för att utveckla områden på ett 
sätt som både tar hänsyn till kommunens intressen, men också till de privata intressenter som 
förväntas bidra med investeringarna. Detta utvecklingsmodell blev känd som “konsortiemodellen” 
och kom att leva kvar även i Älvstadsprojektet under namnet “samverkansmodellen”.


När Älvstadsprojektet föddes fram så växte det med andra ord delvis ur redan befintliga 
arbetssätt och strukturer. Detta fick naturligt konsekvenser också för hur det fortsatta arbetet kom 
att drivas. Det fanns helt enkelt ett institutionellt och även kulturellt arv som påverkade det 
fortsatta arbetet.


Samtidigt hade förutsättningarna och även målbilderna för utbyggnaden av norra älvstranden 
förändrats ganska påtagligt mellan mitten av 90-talet då den första utbyggnaden inleddes och 
2010 då Älvstadsprojektet föddes. 


I de tidiga skedena av utbyggnationen hade kommunen i första hand konfronterats med en relativt 
enkel fråga: hur kan man få privata aktörer att vilja ta risk på stadsbyggande på Hisingen, speciellt 
när Sverige var på väg ur en djup ekonomiskt kris? Ett uttalat syfte var helt enkelt att förändra 
bilden av Hisingen.  2010 då Älvstadsprojektet föddes var situationen annorlunda och därmed 
också de möjligheter och utmaningar som förelåg. 


Staden hade då Älvstadsprojektet inleddes redan genomfört ett antal framgångsrika 
utvecklingsfaser i Eriksberg, Sannegården och Lindholmen. Man hade här dessutom sett en 
mycket positiv värdetillväxt på fastigheterna. 


År 2010 var Göteborg också mitt inne i en lång period av högkonjunktur, med ett kort undantag för 
finanskrisen 2008-2009.  
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Det var dessutom så att de områden man fokuserade på i Älvstadsprojektet inte längre kunde 
beskrivas som särskilt perifera. Snarare handlade det om att ta sig an centrala delar av staden, 
där det redan fanns stort intresse för att bygga. 


Slutligen så sammanflätades i Älvstadsprojektet den kommunala angelägenheten av att utveckla 
de gamla hamnområdena i Göteborg, med den regionala angelägenheten av att stärka Göteborg 
som en kärna i Västra Götalandsregionen. Ut detta perspektiv var Älvstadsprojekten en naturlig 
förlängning och komplement till de stora regionala infrastruktursatsningarna: det Västsvenska 
paketet och Västlänken.


Sammantaget gjorde detta att den ursprungliga frågan, om hur man får marknaden att gå in i 
projekt med hög risk på Hisingen, inte längre framstår som den dominerande frågan. Den centrala 
frågan i detta senare skede verkar snarare ha varit hur man skall styra det stora marknadsintresse 
som fanns för investeringar i Älvstaden mot de bredare demokratiska värden som staden och 
regionen hoppades skulle kunna förlösas genom projektet.


Frågan man stod inför var därmed både lättare i och med att de ekonomiska förutsättningarna var 
så mycket mer fördelaktiga. Men samtidigt var frågan mycket svårare, för nu handlade inte 
utmaningen längre enbart att få till nybyggnation, utan snarare om att så effektivt som möjligt 
styra marknadsdrivna byggprocesser mot en rad demokratisk mål på kommunal och regional 
nivå.


Detta innebar också att den samverkandsmodell som Älvstadsprojektet på sätt och vis ärvde från 
de tidigare utbyggnaden av Eriksberg, Sannegårdshamnen och Lindholmen, nu skulle utvecklas 
till att spela en delvis annorlunda roll och även fungera i ett annat sammanhang vad gäller stadens 
bredare styrning. Samtidigt krävdes ett nytänk också kring hur den övergripande styrningen av 
projektet skulle hanteras, för att säkra att de olika intressen som fanns på både kommunal och 
regional nivå kunde förvaltas så väl som möjligt.


Ett brett förändringsinitiativ  1

Älvstadsprojektet var då det initierades 2010 från första början tänkt som ett brett 
förändringsinitiativ. 


Drivkrafterna för detta kom samtidigt både nerifrån och uppifrån. Dels fanns ambitionen bland de 
som varit med att driva den tidiga utvecklingen på norra älvstranden att bygga på den kunskap 
man hade samlat på sig för att nu ta arbetet till nästa nivå. Dels fanns en uttalad ambition om att 
man genom Älvstadsprojektet också skulle säkerställa en mängd bredare både kommunala och 
regionala intressen.


Mer generellt var Älvstadsprojektet tänkt att signalera och manifestera en nystart för staden, med 
en ny inriktning mot en modern och dynamisk stad som kunde blomstra - socialt, kulturellt och 
ekonomiskt - i det globaliserade och integrerade kunskapssamhälle som höll på att växa fram. 
Denna breda ambition fångades i titeln för det visionsdokument som kom att produceras: 
“Göteborg - en stad öppen för världen”


I denna bemärkelse kan Älvstadsprojektet ganska naturligt placeras in i vad som skulle kunna 
kännetecknas som fas två i Göteborgs resa från en 1900-tals industristad med tung 
industriproduktion och framgångsrika varv, till en framväxande kunskapsstad, driven av kreativitet, 
tjänsteutveckling och mångfald.


Ur ett kortade perspektiv var de höga ambitionerna i projektet också formulerade mot bakgrund 
av en tilltagande känsla i Göteborg om att stadens utveckling behövde vändas. 


 Följande två styckena i denna del är till del baserad på den omfattande följeforskning som har bedrivits av Sara 1

Broström och publicerats i bland annat Älvstaden, Lärdomar från visions- och strategiprocessen, KFI Rapport nr 120, 
samt i dokumentet Förverkliga en vision, steg ett -lärande och styrbarhet, Mistra Urban Futures Papers, ej ännu 
publicerat. Ett stort antal intervjuer har också hållits med individer som är och har varit centralt engagerade i projektet. 
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En del av detta var en allmänt vedertagen bild av att staden höll på att halka efter Stockholm och 
Malmö, både i faktisk utveckling och image-mässigt.  


Den negativa känslan späddes på av de mutskandaler som blottlades i staden under 2010, vilka 
också fick stort utrymme i media.  Dessa hade förvisso ingen direkt koppling till arbetet i 
Älvstaden. De kom dock att bidra till bilden av Göteborg som en stad där en etablerad politiker- 
och tjänstemannakår styr staden utan tillfredställande insyn och demokratisk kontroll. 


En annan del av den tilltagande kriskänslan var att Göteborgs stadsutveckling ansågs har tagit en 
olycklig riktning, framförallt i form av ett växande segregationstryck i staden och en allt för 
utspridd region. 


Den storskaliga utbyggnaden av de gamla centrala hamnområdena mitt inne i staden blev i detta 
sammanhang ett påtagligt sätt att visa på viljan att forma en ny framtid för staden och regionen: 
ett konkret och storskaligt projekt som medborgarna också kunde engageras i.


Två dimensioner av förändringsambitionen 

De breda ambitionerna i Älvstadsprojektet gjorde att det tidigt utkristalliserade sig två viktiga och 
kompletterande dimensioner av Älvstadsprojektet:


(i) en konkret utbyggnad av de gamla hamnområdena i staden för att på så sätt lägga den 
fysiska grunden för stadens och regionens nästa utvecklingssteg, samt 
 


(ii) en mer abstrakt förändring av de arbetssätt och kulturer som hade etablerats bland stadens 
politiker och tjänstemän, för att på så sätt säkra nya offentliga styrmodeller och styrverktyg 
vilka sågs som en förutsättning för den bredare nystart som eftersträvades.


Den konkreta utbyggnaden av hamnområdena 

Vad gäller den konkreta utbyggnaden av de gamla hamnområdena, så var det framförallt 
möjligheten att knyta ihop staden över älven som då projektet föddes sågs som viktig.


Detta var delvis en nedärvd ambition. Att förändra synen på Hisingen och att knyta ihop staden 
över älven var ett viktigt motiv redan då utvecklingen av Eriksberg, Sannegårdshamnen och 
Lindholmen först sattes igång. 


Denna ambition hamnade dock nu i ett delvis annat ljus: Hisingen år 2010 såg nämligen inte alls 
ut på samma sätt som Hisingen år 1990. Både behoven och möjligheterna för att “knyta ihop” 
Hisingen med de delar av Göteborg som låg på södra sidan av älven såg annorlunda ut.  


Samtidigt så blev bredare ambitioner snabbt del av planen för den fysiska utbyggnaden, så som 
att motverka segregationen, driva hållbarhetsambitioner och lägga en fysisk grund för en 
framväxande kreativ kunskapsekonomi i staden och regionen. 


Den institutionella förnyelseambitionen 

Från första början sågs också Älvstadsprojektet som ett praktiskt verktyg för att driva en bredare 
institutionell förändringsprocess i staden. 


Tanken var att projektet skulle bidra till utvecklingen av en mer transparent kommunal byråkrati 
som arbetade med större effektivitet, med bättre samordning mellan förvaltningar med en 
effektivare integrering av regionala och kommunala perspektiv.


�5



Älvstadsprojektet - en kritisk granskning, Utkast 16/10/18

Dessa institutionella förändringsambitioner speglade säkerligen delvis mer generella trender i 
tiden. Frågan om hur man inom offentlig förvaltning kan skapa en mer effektiv koordinering av 
olika sorters intressen genom att utveckla mer systemiska arbetssätt var vid tiden då 
Älvstadsprojektet föddes mycket väletablerad i både den politiska och akademiska debatten. 
2

De institutionella förändringsambitionerna förefaller dock också ha varit resultatet av mer 
omedelbara behov.  


Trycket var stort på att bryta de negativa bilder som spridits om Göteborg genom de 
uppmärksammade mutskandalerna. Därför fanns hela tiden ambitionen att öka transparensen och 
den demokratiska öppenheten i arbetet. Idén om att Göteborg styrdes bakom stängda dörrar av 
ett s.k.”gubbvälde” skulle bort.


Samtidigt så tvingades de institutionella förändringsambitioner fram av den nya komplexitet som 
de kommunala förvaltningarna konfronterades med i utvecklingen av de mer centrala delarna av 
Älvstaden. Medans Eriksberg, Sannegården och Lindholmens tidiga faser var möjlig att hantera 
som relativt avgränsade projekt så blev behovet av att förstå kopplingar mellan områden, 
infrastruktursatsningar, etc. långt viktigare i de mer centrala delarna av Älvstaden.


Otydligheter i förändringsstrategin 

Genom att positionera Älvstadsprojektet i detta breda sammanhang, som en slags språngbräda 
för Göteborg in i framtiden, så blir det förstås extremt viktigt att titta närmare både på hur själva 
ansatsen och upphoppet gjordes och sedan förstås på hur man verkar ha landet. 


Endast genom att på så sätt förstå de djupare ambitionerna med vad man ville åstadkomma kan 
man utvärdera hur arbetar går när man nu eventuellt skall parera eller omvärdera projektets 
uppbyggnad och inriktning. 


Vad som förefaller vara ganska tydligt ur detta breda perspektiv är att det aldrig verkar ha funnits 
en tydlig strategisk beskrivning av vilka mer precisa institutionella förändringar Älvstadsprojektet 
skulle uppnå, samt hur man tänkte att detta skulle kunna realiseras.


En vision skapades som också innehöll beskrivningen av en arbetsmodell som skulle utgöra 
medlet mot målen. Givet ambitionen och komplexiteten Älvstadsprojektet med nödvändighet 
förde med sig, så förefaller detta dock som en ganska tunn beskrivning. Vid en kritisk granskning 
av projektets uppbyggnad så här i efterhand så är avsaknaden av en mer precis beskrivning av de 
grundläggande antaganden som gjordes, de vägval som gjordes kring projektets strategiska 
uppbyggnad, etc. ganska slående.


Samtidigt är det så att avsaknad av tydliga svar på svåra frågor, eller ens tydliga strategier för att 
identifiera dessa svar, inte nödvändigtvis skall ses som ett tillkortakommande i den slags 
omfattande förändringsambition som Älvstadsprojektet utgjorde. 


Tvärtom är det ofta rimligt i sådana projekt att fokusera på att skapa ett brett visionsbaserat 
samförstånd, samt en positivt laddad förändringsvilja. Detta kan då i sin tur bidra till att en 
bredare förändringsprocess kommer på plats, genom vilken de mer specifika frågeställningarna 
successivt kan hanteras. 


Detta förefaller också ha varit ett dominerande tankesätt inom projektets tidiga skeden då 
visionen formades och de nya arbetssätten skulle institutionaliseras. 


 Bland annat Tällberg Foundation hade under tiden 2005 till 2010 anordnat det stora årliga internationella mötet 2

Tällberg Forum om precis dessa frågor, där både praktiker och akademiker deltog, både från Sverige och internationellt. 
Ungefär vis samma tid föddes tankestugan Global Utmaning fram med ett närliggande fokus, men med en större fokus 
på Sverige.  Flera andra liknande fenomen var uppenbara. 
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Man var med andra ord medvetna om att man “kastade sig ut” i okänd terräng. Men man insåg 
också att projektets natur, och då inte minst dess stora ambitioner, krävde att man i hög 
utsträckning vågade sätta sin tilltro till att processen i sig skulle generera svar på många av de 
svåra frågor som måste hanteras. 

 

Detta är ett förhållningssätt till strategiskt förändringsarbete som är underbyggt i den akademiska 
litteraturen. Detta är dock ett förhållningssätt som också ställer stora krav på hur styrningen av 
sådana förändringsprocesser utformas. Framförallt ställer det krav på att ledningen för en sådan 
process är tydlig med de underliggande värderingarna och breda intentionerna, dvs varför man 
gör något, som projektet vilar på. Vad som också generellt krävs är en tydlig ledning av projektet 
som har ett starkt mandat och hela tiden kan parera och säkra att projektet inte tappar avsedd 
riktning.


Sannolikt var det också så att bristen på ett tydligt formulerat “förändringsmanifest”, dvs. en mer 
exakt beskrivning av de arbetssätt som skulle uppnås och de nya mandat som därmed skulle 
säkras, också tvingades fram av den politiska situationen. 


Det fanns helt enkel genom hela projektets framväxt en mängd olika krafter som drog projektet åt 
olika håll, inte minst vad gäller frågan om var de formella beslutsmandaten skulle ligga för att 
projektet skulle fungera. Sannolikt  var det säkert så att många beslut därför formulerades på ett 
medvetet otydligt sätt, för att undvika allt för påtagliga konflikter inom politiken och mellan 
tjänstemän. Detta är ett mycket vanligt förekommande problem vid strategiskt förändringsarbete.


Det politiska sammanhanget 

Givet de otydligheter som fanns i vad som var explicit uttalat om de grundläggande ambitionerna, 
antagandena och strategierna för Älvstadsprojektet, så är det värt att beakta det bredare 
sammanhang projektet växte ur. 


I avsaknad av ett tydligt “förändringsmanifest” så ger detta en bakgrund som möjliggör 
åtminstone vissa tolkningar av de underliggande drivkrafter som gjorde att projektet formades så 
som det gjorde.  


I fallet Älvstadsprojektet verkar dessa delvis ha handlar om hur inflytelserika personligheter 
påverkade projektet, men också om bredare maktförskjutningar i kommunen och om pågående, 
djupare omvärldsförändringar, framförallt mot en större decentralisering och marknadsorientering 
av offentligt arbete och styrning.


Nya centrala personer 

Göran Johansson lämnade 2009 rollen som kommunstyrelses ordförande i Göteborg efter att 
under lång tid ha dominerat både det lokala socialdemokratiska partiet och kommunstyrelsen. 

Samtidigt lämnade dåvarande moderatledaren Jan Hallberg sin roll som oppositionsledare. Därav 
bröts en viktig personlänk i det blocköverskridande samförstånd kring infrastrukturfrågor som 
hade kännetecknat Göteborgs styrning. 


När Göran Johansson lämnade så påverkades också kulturen i politiken. Johansson var välkänd 
för en relativt auktoritär ledarskapsstil samt för en tendens att koncentrera maktutövandet kring 
sig själv och en relativt liten skara av nära medhjälpare.  
3

Anneli Hultén efterträdde Göran Johansson på posten som kommunstyrelsens ordförande. Hon 
var personlighetsmässigt en kontrast mot Göran Johansson, bland annat genom att ofta välja att 
inte lyfta fram sin egen betydelse och snarare understryka det kollektiva ledarskapet. Hon hade 
också en annan politisk idé om hur staden borde styras, med långt större fokus på decentraliserat 
ledarskap och tydligt och transparent ansvarsutkrävande. 


 Mats Wångersjö, Göran Johansson - en färgstark visionär.3
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En ny politisk situation i Göteborg 

Samtidigt som detta personskifte skedde, så verkade också djupare trender som pekade mot en 
nödvändig förflyttning av stadens styrning, från en relativt hierarkisk och centraliserad maktlogik 
mot en mer decentraliserad och transparent logik.


Göran Johanssons avgång sammanföll med att det socialdemokratiska partiet tappade sin 
dominans inom lokalpolitiken. I kommunalvalet 2010 blev Socialdemokraterna och Moderaterna i 
stort sett lika stora.  2010 framstår därmed som det år då den långa trend av socialdemokratisk 4

dominans i staden på allvar bröts och i stället banade väg för ett mer ostadigt koalitionsstyre i 
staden.  Med nytt ledarskap inom både av Socialdemokraterna och Moderaterna så kunde också 5

inre sprickort i dessa partier skönjas tydligare.


Detta förändrade de mer grundläggande förutsättningarna för hur staden styrdes på ett sätt som 
gick bortom ledarskapsstilar och personliga samförstånd. 


Utan partiledare med ett starkt grepp om sina partier, och utan partier med ett tydligt grepp om 
maktapparaten i staden, så fanns inte längre samma förutsättningar för det mer hierarkiska styre 
och den relativa maktkoncentration som kännetecknat Göteborgsstyre under Göran Johansson 
tid. Även om Göran Johansson hade suttit kvar som kommunstyrelsens ordförande, är det därför 
inte alls säkert att Göran Johanssons styrningsfilosofi hade överlevt. 
6

Den mer djuplodande maktförskjutningar som var tydlig i Göteborg runt tiden för Göran 
Johanssons avgång speglade även bredare trender på både nationell och internationell nivå, där 
socialdemokratiska partier gick kraftfullt bakåt. 


En mer framskjuten roll för marknaden 

Bakom dessa politiska trender är det möjligt att ana bredare omvärldsförändringar, så som en allt 
mer framskjuten roll för marknaden och privata initiativ i samhället. Dessa förändringar var inte 
minst uppenbar inom stadsutveckling där fokus, både i Sverige och internationellt, allt mer hade 
kommit att bli på frågan om hur offentliga krafter kan användas för att katalysera privata aktörer 
och investeringar, samt uppvisa större följsamhet för bredare initiativ från civilsamhället.


Idén om den starka staten, eller den starka offentligheten, som kunde hantera alla 
samhällsproblem på egen hand hade helt enkelt kraftigt börjat ge vika för en idé om staten som 
en aktör som agerar genom att förlösa och styra andra bredare krafter i samhället. 
7

Dessa bredare omvärldsförändringar och de attitydförändringar den bar med sig förefallet därmed 
ha spelat in i den bredare omvärdering som skedde under denna tid av det relativt hierarkiska 
maktutövande som Göran Johansson stod för.  

 Vid kommunalvalet i september 2010 fick Socialdemokraterna 25 mandat, Moderata samlingspartiet 23, Miljöpartiet 4

de Gröna 9, Liberalerna 7, Vänstern 7, Vägvalet 5, Sverigedemokraterna 3 och Kristdemokraterna 2. Detta innebar att 
det S-ledda koalitionsstyret tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet hade 41 mandat av de totala 81 mandaten.  

 Sedan valet 1982 hade S i genomsnitt varit 62% större än det andra största partiet lokalt, räknat i antal mandat.. Det 5

närmsta det näst största partiet kom var i valet 1999 då S endast var 27% större än det andra största partier, men 
avståndet ökade sedan igen till 71% och 55% i följande val. 2010 var skillnaden mellan partierna nere i 9% och i valet 
2014 fick partierna exakt lika många mandat.  

 Mats Wångersjö, beskriver i sin bok “Göran Johansson - en färgstark visionär” den interna opposition som växte fram 6

mot Göran Johansson och som bidrog till att han avgick som partiordförande. Detta kan tas som en indikation på att de 
strukturella förändringarna som beskrivs här var vad som utlöste Göran Johanssons avgång. En sådan tolkning står i 
kontrast till en tolkning där Göran Johansson avgång ses som den faktor som utlöste förändringen. 

 Se t.ex. Bob Jessops, “The New Theory of the State”7
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2. Projektets uppbyggnad och institutionalisering 

Utgångspunkterna för projektets uppbyggnad 

När man inledde arbetet med att forma Älvstadsprojektet så gjort man detta mot en samling av 
brokiga och delvis motsägelsefulla bakgrundsfaktorer och även i ett relativt osäkert politiskt läge.


Man hade ärvt en genomförandemodell för det konkreta stadsbyggnadsarbetet från en tidigare 
fas, där både utmaningarna och möjligheterna var ganska annorlunda. Kärnan i denna modell var 
ett kommunalt bolag som arbetade tillsammans med privata aktörer i en samverkansmodell. 


Men man konfronterades nu med svårigheter som var långt större än de man tidigare hade 
hanterat. En viktig faktor här var att de områden som nu skulle utvecklas var långt mer centralt 
belägna och därmed av större strategisk betydelse för staden, än de tidiga projektet i Eriksberg, 
Sannegårdshamnen och Lindholmen. De nya områden som skulle utvecklas hade t.ex. betydligt 
fler möjliga kopplingar mellan varandra, vilket ställde nya krav på en ett bredare och mer 
systemiskt perspektiv. Men det handlade också om områden som berördes av väldigt tung 
infrastruktur, som delvis var förankrad i nationella beslut och intressen, så som Hisingsbron, 
Hamnbanan och Lundyleden.


Samtidigt var ambitionsnivån en helt annan än den man tidigare haft. Nu handlade det inte alls 
längre om att bara säkra att private aktörer faktiskt ville investera. Istället var ambitionsnivån att 
man genom en effektiv kommunal styrning skulle kunna kanalisera marknadsintressen så att en 
mängd breda och demokratiskt förankrade värden skulle främjas både på kommunal- och 
regional nivå.


Man insåg att denna avancerade styrning skulle kräva en effektiv koordinering av insatser från 
olika förvaltningar, både i planerings- och genomförandeskedet.  Dessutom hade man stora 
ambitioner om att denna projektstyrning skulle drivas på ett sätt som var transparent och kunde 
ges demokratiskt förankring och legitimitet.


Detta var inga små ambitioner.


Idén om en öppen visionsprocess  8

Det praktiska arbetet med Älvstadsprojektet inleddes med en ambitiös visionsprocess. Syftet med 
detta var att tidigt säkra ett brett deltagande från allmänheten i projektet och därmed en god 
demokratisk förankring. 


Det var också ett sätt att signalera ambitionen om ett transparent arbetssätt. Samtidigt sågs 
visionsprocessen som ett verktyg för att bidra till nya arbetsformer i staden. Ett viktigt syfte med 
Älvstadsprojektet var helt enkelt att det mer traditionella sättet att förhålla sig till stadsutveckling 
och stadsplanering skulle brytas upp.


Processen med att ta fram visionen startades i 2010 och löpte över två år. Den leddes av en 
Ledningsgrupp som arbetade direkt under kommunstyrelsen samt av en Projektgrupp som var 
involverad i det dagliga arbetet.  


Fokus för Visions-processen var vad som skulle ske i de gamla hamnområdena i centrala 
Göteborg, som fick det gemensamma benämningen “Älvstaden”. Ett huvudfokus här var på 
frågan om hur staden skulle kunna knytas ihop över älven. Samtidigt var Visionen avsedd att 
fånga medborgarperspektiv från hela staden. Seminarier och workshops hölls därmed i tio olika 
stadsdelar där totalt 2800 medborgare i dialogen.  
9

 Detta stycke bygger till del på den följeforskning som har drivits av Sara Broström. Detta har kompletterats med en 8

mängd informella samtal med individer som haft en aktiv roll i att forma systemet.
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Ambitionsnivån och inriktningen på dialogprocessen visar att Älvstadsprojektet sågs som ett 
förändringsprojekt med relevans för hela staden. Å ena sidan handlade det om vad som skulle ske 
i de gamla hamnområdena; å andra sidan handlade det om hur detta i sin tur skulle bidra till att 
förändra hela Göteborg. 


Ambitionsnivån i dialogprocessen utgjorde också en tydlig markering av den vikt som fästes vid 
den demokratiska förankringen av projektet, samt av vilja att aktivt ta avstånd från ett mer 
traditionellt planeringsarbete, där centralt anställda byråkrater med “expertkunskap” hade ansvar 
för centrala vägval. 


Vikten av det senare understöddes av den internationella workshop som hölls som del av 
visionsprocessen under sommaren 2011. Två tydliga budskap utkristalliserades ur denna 
workshop: dels att nya strukturer i staden var en nödvändighet för att kunna realisera den 
konkreta utbyggnaden av Älvstaden på ett bra sätt; dels att de nya arbetssätt som man såg som 
nödvändiga måste vara iterativa och följsamma mot kontinuerliga förändringar i projektet.  Idén 
om att Älvstadsprojektet kunde styras genom en övergripande “masterplan” på ett mer 
traditionellt sätt förkastades därmed tydligt.


Visionens struktur och funktion  10

Resultatet av visionsprocessen var det dokument som blev känt som Vision Älvstaden. 
Dokumentet antogs i oktober  2012 av kommunfullmäktige som det högsta styrande dokumentet 
för Älvstadsprojektet.


Visionen var uppbyggd kring tre så kallade “strategier”. I enlighet med det direktiv som hade givits 
till Ledningsgruppen för processen så speglade dessa tre strategier Brundtlandts tre 
hållbarhetsben: den sociala, den ekologiska och den ekonomiska hållbarheten. 


Dessa tre strategier gavs också en slags samlade rubriker som signalerade hur de olika generella 
hållbarhetsbenen skulle tolkas i det specifika sammanhanget av Göteborg och Älvstadsprojektet.


Den första strategin skulle spegla den sociala hållbarhetsdimensionen och gavs rubriken “Hela 
staden”. Detta syftade på ambitionen att skapa en inkluderande stadsmiljö där olika sociala 
grupper var aktivt involverade.


Den andra strategin skulle spegla det ekologiska hållbarhetsbenet och gavs rubriken “Möta 
vattnet”. Syftet med denna var att stödja framväxten av en aktiv social miljö runt älven, men också 
att uppmuntra till hållbara livsstilar samt att bygga in adaptivitet och resilience i stadsmiljön inför 
framtida klimatförändringar.


Dent tredje strategin speglade den ekonomiska dimensionen av hållbarhet och gavs rubriken 
“Stärka kärnan”. Syftet med denna var att stödja framväxten av en kreativ och konkurrenskraftig 
kunskapsekonomi i Göteborg, för att därmed kunna säkra en rimlig tillväxt av både arbetstillfällen 
och skattebas för kommunen. 


Den övergripande rubrik visionsdokumentet gavs var “En stad öppen för världen”. Detta var 
allmänt förstått som en ambition att signalera en attraktiv stad som är öppen för mångfald och har 
naturliga mötesplatser där olika socioekonomiska grupper kan mötas och interagera.


Det är dock viktigt att understryka att inga försök gjordes i visionsfasen att balansera dessa tre 
strategier mot varandra. Den friktion och de målkonflikter som med nödvändighet dolde sig i 
dessa formuleringar lämnades därmed helt och hållet till senare skeden. 


Anledningen till detta var att tanken med visionen aldrig var att generera svar på mer operativa 
frågor. Snarare var tanken att visionen endast skulle bidra till att skapa ett positivt och samlande 

 Detta stycke bygger till stor del på den följeforskning som har drivits av Sara Broström. Detta har kompletterats med 10

en mängd informella samtal med individer som haft en aktiv roll i att forma systemet.
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momentum i staden. Vad som istället preciserades i visionen var en arbetsmodell, som i sin tur 
förväntades leda till de nya arbetssätt som skulle möjliggöra att visionen uppnåddes.


Visionen var i denna bemärkelse inte ett traditionellt styrdokument för en stadsutvecklingsprocess 
- likt t.ex. en strukturplan. Istället var den uttalade intentionen att visionen skulle tolkas som en 
bricka i en bred dynamisk förändringsprocess. 


Uppdraget att operationalisera visionen 

När visionsdokumentet antogs i oktober 2012 inleddes den process som syftade till att få rätt 
strukturer och processer på plats för att faktiskt kunna operationalisera arbetet.


Som ett första steg mot detta formulerades ett sexpunktsprogram av kommunstyrelsen. Det 
breda syftet med uppdraget var att säkra de strukturer, processer och kompetenser som man 
ansåg som nödvändiga för att kunna driva en effektiv praktisk implementering av projektet. 


Följande mer specifika leveranser var inkluderade i detta program:


(i) En strategi för hur visionen skulle göras välkänd inom förvaltningarna, nämnderna och i 
styrelserna hos de kommunala bolagen 

(ii) En plan för strategisk kommunikation av visionen, både internt och externt 

(iii) En beskrivning av hur kunskapsöverföringen skulle säkras mellan projektorganisationen och 
stadsledningskontoret, samt med relevanta nämnder och styrelser. 

(iv) En tidslinje för de temporära och permanenta åtgärder som skall initieras och slutföras i 
projektets första fas, samt de som skall utvecklas vidare, där ansvar för utförandet också skall 
vara angivet  

(v) Förslag på rapporteringsstruktur från projektet till kommunstyrelsen 

(vi) En rapport till relevanta nämnder och styrelser om hur de bör arbeta med visionen och 
strategierna.


Ansvaret för att driva detta sexpunktsprogram gavs till Stadsledningskontoret. 


Utformningen av programmet understryker det faktum att fokus i detta skede låg på att 
institutionalisera ett visst arbetssätt och en strukturerad processhantering som skulle kunna 
underbygga ett sådant arbetssätt. 


Uppdraget till Stadsledningskontoret var i denna bemärkelse inte att lösa specifika 
frågeställningar, utan snarare att skapa strukturer och processer som i sin tur skulle möjliggöra att 
mer specifika frågor kunde lösas successivt under projektets gång. 


Det är tex. slående att alla sex punkterna i programmet fokuserade på hur olika sorters 
informationsflöden och kunskapsprocesser skulle styras.


Den nya strukturer som skapades  

I visionsprocessen hade det funnits olika synpunkter på huruvida en separat projektorganisation 
skulle skapas för att säkerställa att dessa detaljplaner och genomförandeolaner skulle kunna 
produceras på ett effektivt sätt, eller om ansvaren snarare skulle placeras i de ordinarie 
organisationerna.  


Detta speglade olika filosofier om hur denna sorts förändringsprocesser bör drivas, både med 
stöd i den akademiska litteraturen. Men det speglar också den underliggande maktkamp som 
genomsyrade projektet, mellan å ena sidan enskilda kommunala förvaltningar och nämnder som 

�11



Älvstadsprojektet - en kritisk granskning, Utkast 16/10/18

såg som sin roll att driva de delintressen de hade ansvar för, och, å andra sidan, 
kommunstyrelsen som ville driva vad de såg som en bredare helhetsambition.


Den struktur som inledningsvis växte fram var en kompromiss mellan dessa två alternativ. 


Vad som etablerades var vad man kallade en “koordinerande struktur” vars syfte var att främja 
samarbeten mellan olika förvaltningar. Samtidigt låg de formella beslutsmandaten kvar i 
linjeorganisationerna. Tanken var att denna struktur skulle fungera som “oljan i maskineriet”, som 
en deltagare i projektet uttryckte det.


Det arbete som drevs inom denna struktur bestod framförallt av kommunikationsinitiativ riktade 
mot olika delar av kommunorganisationen. Mer generellt tenderade den nyskapade 
organisationen att bli framförallt till ett forum för samtal och diskussioner. 


Tanken var dock från första början att denna koordinerande struktur skulle generera ett förslag på 
hur det fortsatta arbetet skulle organiseras. 


Detta resulterade i en organisation där ansvaren organiserades på tre olika nivåer, med en 
styrgrupp, en projektledningsgrupp, samt åtta olika delprojekt som korresponderade mot de olika 
utvecklingsområdena i Älvstaden.




Denna organisation tog formen av en mer konventionell projektorganisation, men med de formella 
beslutsmandaten och resurserna fortfarande kvar i linjeorganisationen. Tanken var att projektet på 
så sätt skulle fortsätta att vara förankrat i kärnstrukturerna i staden och att den nya organisationen 
framförallt skulle fokusera på att bygga argumentationen för de formella beslut som skulle tas i 
linjen.
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Vad som är viktigt att notera här är att ordförandeskapet för styrgruppen för organisationen gavs 
till Stadsbyggnadskontoret vilket kan förefalla något förvånande. Förvisso verkar inte rollen som 
ordförande i styrgruppen ha givits så stor vikt. I stället verkar inställningen ha varit att det var just 
samverkan som skulle känneteckna arbete.   


Samtidigt indikerar detta val av ordförande att ansåg att frågorna som denna organisation hade 
att hantera täcktes in av Stadsbyggnadskontorets uppgifter och mandat. Detta var ett väldigt 
viktigt beslut som sedermera kom att omprövas, då ordförandeskapet istället övergick till 
Stadsledningskontoret.


2013 fick också Älvstranden Utvecklings AB ett nytt direktiv, där bolaget gavs ansvaret för att 
verka för genomförandet av Vision Älvstaden. Det poängterades dock i kommunfullmäktiges 
beslut att detta skulle ske i nära samverkan med staden olika förvaltningar, vilka även i sina 
direktiv från kommunfullmäktige fick i uppdrag att arbete för att realisera Vision Älvstaden. Dessa 
direktiv var dock ganska otydliga hur mer exakt denna samverkan mellan Älvstranden Utveckling 
AB och de olika förvaltningarna skulle gå till, samt vilken aktör som skulle ges vilka mer precisa 
mandat.


Den uppgift denna nya organisation fick att hantera var därmed inte bara hur koordineringen 
mellan olika förvaltningar skulle ske, utan också hur Älvstranden Utvecklings AB skulle passa in.


På ett mer generellt plan är det värt att notera att denna tidiga fasen i Älvstadsprojektet 
dominerades av en förändringsfilosofi där en påtagligt stor tilltro sattes till att samtal och 
samverkan i både formella och informella sammanhang, under den bredare guidning som gavs av 
visionen, skulle bidra till en organisk förflyttning av hur beredningar och beslutsprocesser i staden 
fungerade. 


Denna tanke förefaller ha haft ett fortsatt stort inflytande mer generellt över hur uppbyggnaden 
och den tidiga implementeringen av Älvstadsprojektet drevs. Det är en tanke som förvisso har viss 
stöd i den akademiska litteraturen. Men det är också en tanke mot vilken det finns viktiga 
invändningar, som även de har stöd i den akademiska litteraturen. Detta gäller speciellt i 
förändringsprojekt med en så pass hög komplexitet Älvstadsprojektet hade.
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3. Den centrala utmaningen i projektet 

Utmaningen i att bryta ner visionen till holistiskt beskrivna delprojekt 

Bakom arbetet med att operationalisera den vision som tagits fram dolde sig två bredare 
utmaningar. Dessa hade man inom lednings- och projektgruppen var medvetna om från första 
början.


Den första utmaningen var hur den breda vision som hade antagits av kommunfullmäktige skulle 
brytas ner till ett antal detaljplaner som sammantaget skulle kunna understödja de politiska 
ambitioner som visionen givit uttryck för. 


Dessa delprojekt var från början 8 och motsvarade de olika geografiska områden som skulle 
bebyggas: Backaplan, Centralenområdet, Frihamnen, Gullbergsvass, Lindholmen, Ringön, Södra 
Älvstranden och Hisingsbron. Det sist nämnda projektet lyftes sedermera ut ur Älvstadsprojektet 
och fick sin egen separata styrning. 


Den andra utmaningen var hur man skulle säkra en kostnadseffektiv realisering av dessa 
detaljplaner, vilket också förväntades förutsätta en effektiv och systemisk koordinering av 
insatserna från de olika berörda kommunala förvaltningarna.


Det är värt att notera här att dessa två problem, som sågs som centrala från första början, fick en 
sådan framskjuten plats mer eller mindre som en direkt konsekvens av de bredare 
förändringsambitionerna som låg till grund för Älvstadsprojektet. 


Den första utmaningen speglade direkt ambitionen om att skapa demokratisk transparens i 
styrning av projektet. 


Istället för att låta tjänstemän och politiker dra upp de breda linjerna för hur Älvstaden skulle 
utvecklas - vilket skulle ha varit ett mer traditionellt sätt att arbeta - så gjordes istället Vision 
Älvstaden till det högsta styrande dokumentet för arbetet. Resultatet av en bred och ambitiös 
deltagande-process tog därmed den roll som traditionellt hade hanterats av en expertbyråkrati 
och sedan stämts av mot nämner och kommunfullmäktige. I den politiska miljö som hade varit 
rådande i Göteborg fram till 2010 så innebar detta i praktiken att centrala beslut kunde hanteras 
av en relativt liten grupp individer. 


Genom detta strategiska val  att öppna upp processen så sattes ljuset på en utmaning som i en 
tjänstemannastyrd planeringsmodell lätt förblir dold, nämligen frågan om hur visionen, som var ett 
generellt uttryck för någon slags bred folklig vilja, på ett demokratiskt transparent sätt skulle 
översättas till praktiska projektplaner för de olika delområdena.


Utmaningen om hur man skulle säkra en effektivare koordinering av förvaltningarna och 
nämnderna speglade istället ambitionen om att skapa en effektivare, mer samordnad och mindre 
hierarkisk byråkrati.  


Del 1: från politisk vision till till detaljplaner 

Det första utmaningen handlar om att utifrån de ganska breda och i många fall värderingsburna 
ambitioner som utrycks i visionen - så som t.ex. att “hela staden”, eller “uppmuntra till hållbara 
livsstilar” - dra slutsatser om hur olika konkreta delområden i Älvstaden bör utformas, dvs hur 
visionen för hela Älvstaden bryts ner till förslag på detaljplaner för de olika delområdena. 


Men att göra dessa översättningar är inte en trivial uppgift.


Delvis handlar uppgiften om att försöka förstå hur en viss fysisk stadsform främjar vissa av de 
värderingar som visionen ger uttryck för snarare än andra. Är, t.ex. en stadsstruktur med hög 
exploatering och stora flöden av människor en bättre stadsmiljö för att “hela staden” än en med 
lägre exploatering och mindre flöden? 
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Men det handlar också om att förstå var i staden, och även när i stadens utveckling, det eventuellt 
lämpar sig att försöka utveckla den ena stadsformen snarare än den andra, och hur de olika 
kvalitéer som utvecklas på olika platser kan förväntas samspela så att de antingen förstärker eller 
motverkar varandra.  Hur kan t.ex. en stadsstruktur med hög exploatering och stora flöden av 
människor komplettera en annan stadsstruktur med lägre exploatering och mindre flöden, och var 
i staden bör de två olika områdena i så fall placeras i relation till varandra?


Frågan om vilken detaljplan som lämpar sig var, dvs den rena stadsbyggnadsfrågan, måste 
dessutom utvärderas i ljuset av andra eventuella offentliga insatser staden var villig att göra som 
inte nödvändigtvis handlar om stadsbyggnad. 


Det kan ju t.ex. vara så att ett område lämpar sig väl för att utvecklas till en plats där kreativa 
kunskapsföretag skulle kunna etablera sig, t.ex. i en slags “science park”. Men det är ju knappast 
lämpligt att driva en sådan stadsbyggnadsambition om de bredare ekonomiska förutsättningarna, 
eller de stödjande policyramverk för att attrahera och stimulera sådana företag, inte finns på 
plats. 
11

På samma sätt kan man tänka sig ett område som kanske stadsbyggnadsmässigt lämpar sig för 
att utvecklas till att bli en samlingsplats för kulturella näringar, men där en sådan ambition kanske 
förutsätter beslut i kultur- och fritidsförvaltningen om att erbjuda betydande och långsiktiga 
verksamhetsstöd till vissa kulturinstitutioner. 
12

Den generella poängen här är att processen med att bryta ner visionen till en detaljplan inte är 
något som kan göras enbart utifrån ett stadsbyggnadsperspektiv. Istället handlar det om en 
process där ett bredare “stadsutvecklingsperspektiv”, som involverar flera förvaltningar och 
nämnder, måste dominera i det fösta skedet, och där det smalare “stadsbyggnadsperspektivet”, 
dominerat av Stadsbyggnadskontoret, kommer in först i ett senare skede. 


Del 2: från politisk vision till en systemisk genomförandeplan 

Den andra utmaningen handlar om att komplettera dessa förslag på detaljplaner med 
genomförandeplaner och en bred utvärdering av förslaget där fördelar och nackdelar med 
förslagen tydliggöras. Men inte heller detta är en trivial uppgift. 


 Detta är t.ex. en frågeställning som aktualiserats i ambitionen att utveckla Centrala Lindholmen till ett universitets- 11

och företagskluster. Detta är ju en ambition som står och faller med att det faktiskt finns en stor efterfrågan från 
kunskapsföretag att faktiskt etablera sig i området, vilket til del kan bero av vilka andra policyramverk som finns på 
plats och vilket näringslivspolitik som drivs.

 Detta är t.ex. en frågeställning som aktualiserats i ambitionen inom Älvstadsprojektet att utveckla området runt 12

Järntorget och Masthuggskajen till ett centrum för kulturella näringar.
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Att förutse vilka kostnader och risker som är kopplade till genomförandet av en detaljplan är inte 
enkelt, delvis på grund av alla de tekniska osäkerheter som föreligger, vad gäller geologiska 
förhållanden, eventuella gifter i marken, etc. 


Den fråga som behövde lösas i Älvstadsprojektet var dock än mer utmanande då den också till 
stor del handlade om att skapa genomförandeplaner och beslutsunderlag som skulle kunna 
underlätta en systemisk koordinering av de olika relevanta nämnderna och förvaltningarna i 
staden. 




Detta innebär att de underlag som produceras måste ha en sådan form att de samtidigt kan 
fungera som underlag för alla de olika nämner och förvaltningar som antingen måste ge sitt bifall 
till ett beslut, eller aktivt delta i arbetet, genom egna arbetsresurser eller genom att bära vissa 
kostnader.

 

För att detta skall vara möjligt så måste de detaljplaner och de genomförandeplaner som föreslås 
beskrivas utifrån ett helhetsperspektiv och med en språk som gör att de centrala budskapen om 
för och nackdelar med olika alternativ och vägval samtidigt kan rikta sig till alla dessa olika 
förvaltningar och nämnder. 


Både detaljplaner och genomförandeplaner måste med andra ord beskrivas på ett speciellt sätt. 
De värden planen förväntas genera måste uttryckas i den terminologi som respektive förvaltning 
eller nämnd använder sig av. Samtidigt måste de kostnader och risker planen eller dess 
genomförande förväntas bära med sig också uttryckas på detta sett.  Och slutligen så måste en 
övergripande projektplan målas upp, där de olika förvaltningarnas viktiga beslutspunkter 
tydliggörs, tillsammans med de utredningsresurser eller direkta investeringar som måste göras 
tillgängliga av olika förvaltningar i olika skeden. 


Varför den övergripande frågan är så viktig 

Hur visionen bryts ner till olika detaljplaner har avgörande betydelse i stadsutvecklingsprojekt där 
det finns en uttalad ambition om att styra utvecklingen med politiska medel. Det är med andra ord 
inte bara ett abstrakt, akademiskt problem, utan en höst reell frågeställning.


Medvetna definitioner möjliggör kraftfull offentlig påverkan 
 

Den första anledningen till att processen med att bryta ner visionen till delplaner är så viktig är att 
det är just i denna process den stora möjligheten till offentlig påverkan av stadsutveckling ligger.


Det är genom att avgöra vilken sorts stadsutvecklingsambitioner som passar att driva på vilken 
plats, och även i vilket skede av ett bredare utvecklingsprojekt, som de största värdena kan 
skapas för staden.  


Uttryckt annorlunda, så är det i dessa mer grundläggande beslut om stadens bredare eller kanske 
mer djupt sittande strukturer som den stora möjligheten till offentlig påverkan finns.  
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Vad som står på spel här gäller delvis ekonomiska värden.  


Det spelar t.ex. på ett uppenbart sätt stor roll rent ekonomiskt för staden om man insisterat på låg 
exploatering i ett område med höga markpriser, för att där istället ge utrymme för en park och 
andra offentliga platser, och istället satsar på högre exploatering någon annanstans där 
markpriserna är lägre. Ett sådant beslut kan leda till att miljardbelopp som skulle kunna tillfalla 
kommunkassan inte gör det.


Men valet om vad man försöker åstadkomma var och när kan också på ett påtagligt sätt påverka 
vilka andra sorters värden som skapas.  


Det kan t.ex. vara så att staden i den demokratiska processen kommer fram till att det är en 
mycket bra idé utifrån ett bredare demokratiskt perspektiv att lägga stora offentliga platser just 
där markpriserna är som högst, då det som kan tänkas göra markpriserna så höga på dessa 
platser är just att många människor naturligt rör sig där. Genom att lägga offentliga platser där 
markpriserna är som högst kan därmed leda till uteblivna intäkter för staden, men också till stora 
social och kulturella värden, vilka på längre sikt också skulle kunna tänkas ge ekonomiska 
fördelar.


Den generella poängen här är bara att valet om vad man gör var i staden får stor betydelse både 
för vilka ekonomiska och icke ekonomiska världen som skapas. 


Precision i beskrivningen en förutsättning för effektiv implementering 

De andra anledning till varför den spelar sådan stor roll hur en bred vision bryts ner i delprojekt är 
de risker som finns om denna process inte sköts på ett disciplinerat och tydligt sätt, för ökade 
administrativa kostnader, förseningar och koordineringsproblem.


Den stora risken här är att processen med att bryta ner visionen drivs på ett omedvetet sätt där 
viktiga strategiska val inte görs, och där vägen framåt beskrivs på ett tvetydigt sätt.


När detta blir fallet tenderar dessa planer och strategier att dölja snarare än att lyfta fram viktiga 
vägval. Detta i sin tur leder nästan oundvikligen till problem med implementering: koordineringen 
mellan förvaltningar fallerar, budgetbeslut tas inte i tid och kostnader ökar och tidslinjer spricker.  


Anledningen till detta är  enkel: otydligt definierade delprojekt tillåter olika inblandade aktörer att 
agera utifrån sin egen tolkning av det projekt som beskrivs. Det i sin tur gör att underliggande 
målkonflikter eller motsägelsefulla tolkningar av delprojektet inte lyfts fram, utan istället tillåts att 
förbli dolda under luddiga uttryck och målformuleringar. 


I en sådan situation är det mycket utmanande att på ett effektivt sätt koordinera olika aktörer kring 
ett gemensamt delprojekt. Om det inte finns en gemensam bild av vart man skall och vad detta 
innebär, hur skall man då effektivt kunna koordinera insatserna och besluten för att nå dit?


Nytt ljus på en ständigt närvarande men ofta dold problematik 

Utmaningen med att bryta ner en bred vision som är politiskt förankrad till detaljplaner och 
praktiskt genomförbara delprojekt är inte unik för Älvstadsprojektet. Tvärtom är det en 
frågeställningen som med nödvändighet uppkommer i alla stadsutvecklingsprojekt där det finns 
en tydligt formulerad ambition att på politisk väg påverka projektets utgång. 


Det speciella med Älvstadsprojektet är istället att projektets underliggande ambitioner, och det 
sätt på vilket projektet byggdes upp, satte ett tydligt ljus på dessa frågor som i andra 
sammanhang lätt förblir dolda.
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I ett mer traditionellt sätt att hantera planeringsförfarandet så hade ansvaret för denna slags 
avgöranden legat hos tjänstemän på stadsbyggnadskontoret. Tjänstemän hade då tagit sin 
utgångspunk i nationella riktlinjer, i en existerande översiktsplan och i de övriga styrande 
dokumenten i staden. Utifrån detta hade de sedan skapat en bred strukturplan för området, och 
utifrån denna strukturplan hade arbetet med de olika detaljplanerna sedan kunnat inledas. 


Tanken i en sådan tjänstemannastyrda process är att besluten får demokratiska legitimitet genom 
de nämnd- och kommunfullmäktige beslut som tas under resans gång, samt genom de 
samrådsprocesser och möjligheter till överklaganden som preciseras i Plan- och 
Bygglagstiftningen.


Även i en sådan tjänstemannastyrd planeringsmodell så förekommer dock samma utmanande 
moment som de som här identifierats i Älvstadsprojektet. Även i ett sådant sammanhang så 
måste nämligen ett antal brett uppställda politiska ambitioner, vilka har givits uttryck i både 
översiktsplan och i andra styrande dokument för staden, tolkas och brytas ner till konkreta 
delprojekt som tjänstemännen bedömer kan bidra till att understödja de bredare politiska 
ambitionerna i staden. Frågan om vilka breda politiska ambitioner man skall försöka realisera var 
och när i staden är med andra ord lika närvarande och lika utmanande i en sådan 
planeringsmodell.


Om man tittar på en stadsutvecklingsambition utifrån perspektivet av hur en bred politisk 
stadsutvecklingsambition bryts ner till praktiska delprojekt på stadsbyggnadsnivå, så står 
Älvstadsprojektet och mer traditionella tjänstemannastyrd planeringsprocess därmed inför 
liknande utmaningar. 


Älvstadsprojektet innehåller därmed inte något nytt moment. Snarare är det så att man i 
Älvstadsprojektet medvetet försökte bryta ut centrala styrbeslut från en relativt undanskymd 
tjänstemannaberedning till en mer öppen och demokratisk transparent process. Därmed sattes 
nytt ljus på en ständigt närvarande problematik. 


Resultatet av detta blev dock att man istället fick ett problem när man skulle lyfta tillbaka denna 
demokratiskt och systemiskt beredda målbild in i stadens etablerade planeringsrutiner och 
arbetssätt. Man förutsåg dock tidigt i projektet att detta problem skulle uppkomma, och man såg 
som sin uppgift att skapa de arbetssätt och strukturer som man antog skulle krävdas för att 
kunna hantera dem. 


Frågan är dock i vilken utsträckning detta institutionella förändringsarbete har lyckats och i hur 
hög utsträckning de arbetssätt och strukturer som har skapats har lyckats hantera de utmaningar 
de syftade till att hantera. 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4. Den underliggande svårigheten 

Den nödvändiga politiska dimensionen 

Utmaningen i att bryta ner visionen till operativa genomförandeplaner består inte i första hand av 
tekniska utmaningar, även om dessa är en viktig del av arbetet. 


Snarare handlar den stora utmaningen om att göra svåra politiska överväganden där olika legitima 
intressen måste vägas mot varandra och i sin tur stämmas av mot vad som faktiskt är praktiskt 
möjligt att åstadkomma. 


Hur skall vi t.ex. förstå ambitionen om att skapa “en stad för alla”? Är “en stad för alla” en stad 
där alla kan bo överallt i staden, en stad där alla röra sig mer eller mindre över hela staden, eller 
kanske något helt annat?  Det finns ett närmast obegränsat antal sätt att tolka detta uttryck, där 
alla sannolikt får olika konsekvenser för vad man försöker uppnå. Hur denna tolkning görs är 
dessutom helt och hållet en politisk fråga, inte en teknisk fråga. Det samma kan sägas om 
ambitionen om att “stärka kärnan” eller “överbrygga barriärer”.


Att påstå att nedbrytningen av visionen i första hand handlar om att hantera politiska utmaningar 
är dock förstås inte samma sak som att säga att det inte behövs betydande mänger 
expertkunskap i denna process. En viktig fråga när vi bryter ner visionen är ju att de önskemål 
som formuleras, te.x. om hur man bör tolka ambitionen om at skapa “en stad för alla”, också 
faktiskt går att realisera till en rimlig kostnad.  


Detta innebär att politiska överväganden nödvändigtvis måste samspela med mer tekniska 
överväganden. Poängen här är dock att processen med nödvändighet innehåller viktiga politiska 
avvägningar som ingen teknisk rationalitet eller expertkunskap i världen kan ersätta.


En konsekvens av detta är också att processen med att bryta ner visionen till operativa planer 
måste ges demokratisk legitimitet. Processen måste därför drivas på ett sätt som gör att den kan 
utvärderas och ifrågasättas i en öppen och transparent demokratisk process. 


Men detta i sin tur förutsätter att de centrala vägval som föreslås, och de antaganden och de 
analyser dessa vägval vilar på, formuleras tydligt så att de blir tillgängliga för ett demokratiskt 
ifrågasättande.


Den argumentation som drivs och som används som motivation för att bryta ner visionen på det 
ena eller det andra sätter på en viss plats måste därmed göras tydlig, både vad gäller centrala 
antaganden, underliggande fakta som styrker olika antaganden, samt de olika 
argumentationssteg som leder till den ena eller andra slutsatsen.


Planeringsprocessen måste i denna bemärkelse ha vad som kan kallas en rationell underbyggnad.


Hur denna argumentation sedan utsätt för demokratisk prövning kan variera. Det kan ske antingen 
genom att centrala beslut stäms av mot demokratiskt valda organ, så som de politiska 
nämnderna eller kommunfullmäktige. Men det kan också ske i direkt dialog med medborgarna i 
någon form av öppna diskussionsfora eller i mer formella överklagandeprocesser.  I många fall 
kan en kombination av dessa två förfaranden vara lämpliga. Olika städer och olika länder har här 
valt olika modeller med sina fördelar och nackdelar.


Den generella poängen är dock att vad vi talar om är en demokratisk process som måste ges 
legitimitet. Det i sin tur förutsätter att processen beskrivs och underbyggs på ett sätt som 
möjliggör en sådan legitimering. För om de centrala frågeställningarna, antaganden och 
övervägande som har gjorts inte öppet deklareras, då blir det väldigt svårt, för att inte säga möjligt 
att säkra an kvalitativ demokratisk granskning, om den så görs av en facknämnd, av 
kommunfullmäktige eller av den breda allmänheten i öppna demokratiska fora.


Allt detta förutsätter dock att den underliggande argumentering faktiskt finns uttalad någonstans.
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Logiken för att bryta ner visionen 

Förenklat kan utmaningen med att bryta ner visionen till praktiskt genomförbara delprojekt 
formuleras i termer av mål och medel. Visionen är då det övergripande målet, och utformningen 
av de olika delprojektet blir då medlen för att uppnå detta mål.


Denna beskrivning av utmaningen är dock delvis missvisande. Det ger nämligen bilden av att det 
skulle handla om ett översättningsskede: först definierar man målen, sedan medlen och så är det 
klart!


Vid en närmare granskning så ser man dock att frågan om hur mål översätts till medel inte är ett 
problem som sker bara en gång i planeringsprocessen. Snarare är det något som måste ske 
gradvis och upprepas på varje nivå i planeringsprocessen. I varje delsteg i denna process så 
måste nämligen allt mer specifikt formulerade mål brytas ner till allt mer specifikt formulerade 
medel.  


Målet så som det formuleras på högsta nivå i visionen kan t.ex. handla om att skapa en mer 
jämnlik stad. Medlet för detta kan då tänkas vara en stad där olika områden har vissa breda 
egenskaper som gör att de gemensamt bidrar till en helhet som utgör en jämnlik stad. Detta kan 
handla t.ex. om att det finns en viss blandning av handel, kontor och boende; att det finns vissa 
breda flöden av olika sorters människor som interagerar; att det finns en viss blandning av 
boendeformer; och kanske att det finns ett visst sorts aktivitetsutbud. 


Dessa breda egenskaper - eller kanske “funktioner” - för olika områden utgör ur detta perspektiv 
medel för att understödja det bredare målet om en jämnlik stad. 


Men i nästa mer konkreta steg i planeringen så blir dessa breda egenskaper som är medel i en 
generell diskussion istället till mål i den mer specifika diskussionen. 


I denna mer specifika diskussion så måsta man nu  nämligen definiera de mer specifikt beskrivna 
egenskaper dessa områden måste ha för att uppfylla de mer brett formulerade egenskaperna eller 
“funktionerna”. Dvs. vilka mer specifika egenskaper måste ett område ha för att det där skall 
utvecklas en viss blandning av handel, kontor och bostäder; eller för att området skall attrahera 
en viss sorts flöden av människor, eller leda till ett varierat aktivitetsutbud, etc. 
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Nedbrytningen från mål till medel är därmed inte något som bara sker en gång i denna process. 
Snarare kan den ske en oändlig mängd gånger på resan från mer generella egenskaper, till mer 
specifika egenskaper. Varje sådant steg bygger dessutom på en mängd olika antaganden av olika 
sorter, vilka måste deklareras öppet för att processen skall kunna underkastas demokratisk 
kontroll.


En enkel tabell (ovan) kan illustrera hur det som på en nivå formuleras som medel, på nästa nivå i 
argumentations kedjan istället utgör mål för än mer specifika medel.


De olika argumentationsstegen i processen med att bryta ner visionen kan också generaliseras.


På den hösta nivån handlar det då om att gå från värderingar till funktioner; på mellannivån 
handlar om att gå från funktioner till generella stadsformsegenskaper; och på den lägsta nivån 
handlar det om att gå från generella stadsformsegenskaper till en specifik bebyggelsestruktur.


Detta sammanfattas i tabellen nedan.


Målstyrning och projektstyrning 

Vad denna mer konceptuella analsy av problemet med att byta ner visionen till delprojekt visar, är 
att det handlar om minst två ganska skilda processer som har olika karaktär. Sannolikt måste 
dessa drivas av olika kombinationer av aktörer i staden. Samtidigt måste du kunna haka i 
varandra på ett effektivt sätt.


Den första processen kan beskrivas som en målstyrningsprocess. 


Denna hör hemma på den högsta nivån, och handlar om att bryta ner en värderingsburen vision 
till en beskrivning av de olika funktioner som ett delområde förväntas behöva ha för att det 
tillsammans med andra delområden skall främja de värderingar som uttrycks som mål.


Denna målstyrningsprocess handlar dock inte i första hand om stadsform. Det handlar snarare 
om stadsutveckling i mer generell bemärkelse. Vad som avses med det här är att fokus inte ligger 
på stadens fysiska struktur, utan snarare på det sociala, kulturella och ekonomiska liv som finns i 
staden.  


De frågor som ställs på denna nivå är med andra ord inte hur gator och hus skall byggas ett visst 
område, utan snarare vilka bredare sociala, kulturella och ekonomiska effekter man vill att en viss 
fysisk bebyggelse skall ha.


Eftersom det är detta bredare stadsliv som är fokus i målstyrnignsprocessen så är detta också en 
process som med nödvändighet måste drivas i nära samspel mellan olika förvaltningar och 
nämnder. Ansvaret för att driva denna process ligger därmed naturligt på stadsledningskontoret, 

Nivå i analysen Mål Medel

Högsta nivån Värderingsburen vision
 Funktioner i delområden som förväntas 
främja dessa värderingar

Mellan mivå Funktioner i delområden som förväntas 
främja dessa värderingar

Generella stadsformsegenskaper som 
förväntas främja en viss sorts funktioner

Lägre nivå Generella egenskaper i stadsformen som 
förväntas främja en viss sorts funktioner

En specifik bebyggelsestruktur som 
förväntas generera dessa egenskaper i 
stadsformen
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som den förvaltning i staden med ansvar att säkra koordineringen mellan de andra förvaltningarna 
på uppdrag av kommunstyrelsen.  
13

Den andra processen kan beskrivas som en projektstyrningsprocess. 


Denna hör hemma på nivå två och nivå tre i tabellen ovan och handlar explicit om fysisk form, 
men där det sätt på vilket stadens fysiska form går från en mer generell beskrivning på mellan 
nivån, till en mer specifik beskrivning på den lägsta nivån.


Detta är en process som inte nödvändigtvis berör olika förvaltningar, utan snarare kan ägas av 
stadsbyggnadsnämnden.  


Olika sorters styrning måste samspela 

Målstyrningen som rimligen drivs av Stadsledningskontoret, och projektstyrningsprocessen som 
rimligen drivs av Stadsbyggnadskontoret, måste förstås som separata processer. 


Men dessa processer måste samtidigt interagera på ett effektivt sätt. 


Anledningen till detta är att de breda mål som formuleras i den första processen måste utvärderas 
i termer av huruvida dessa mål faktiskt är praktiskt möjliga att genomföra i ett delprojekt, givet de 
kostnader och risker de förväntas innebära de de skall omsättas i byggd form.


Detta behov av ett interaktiv utbyte mellan målstyrning och projektstyrning kan illustreras.


Man kan t.ex. tänka sig en situation då man i målstyrningsprocessen landar i slutsatsen att man 
skall försöka utveckla ett specifikt område i staden till en plats vars roll skall vara att säkra social 
integration och ett intensivt kommersiellt liv.  Man drar utifrån detta slutsatsen att platsen ifråga 
därför måste ha vissa grundläggande funktioner som kan generera de flöden av personer, etc som 
denna ambition förväntas förutsätta.  Detta kan t.ex. handla om att det måste finnas vissa 
kopplingar till närliggande områden och gatustrukturen måste ha vissa egenskaper.


Men när denna ambition sedan skall omsättas till ett praktiskt stadsbyggnadsprojekt i 
projektstyrningsprocessen så kan det mycket väl vara så att man upptäcker att utmaningarna, 
och därmed kostnaderna och riskerna, med att försöka säkra dessa grundläggande funktioner på 
just denna plats kan vara så stora att den ursprungliga målbilden måste omvärderas.  


Detta kan t.ex handla om att det krävs enorma infrastruktursatsningar för att säkra de flöden av 
människor som krävs för att realisera målbilden av socialintegration och ett intensivt kommersiellt 
liv.  Alternativt kan det vara så att det vid en närmare analys visar sig att platsen position i staden 
helt enkelt är sådan att även med sådana infrastrukturinvesteringar så är sannolikheten att de 
önskade funktionerna faktiskt skall realiseras relativt låg. Slutsatsen blir helt enkelt att platsen i 
fråga visar sig vara mycket illa lämpad för de mål som initialt formulerats. 


Vad som då måste ske är att denna slutsats går tillbaka til målstyrningsprocessen där andra mål 
istället kan formuleras för området i fråga, och att man i målstyrningsprocessen istället kanske 
försöker realisera de ursprungliga målen i en annan del av staden. 


Vad denna illustration visar är att nedbrytningen av visionen till delprojekt måste först passera en 
målstyrningsprocess sedan testas går vidare  i en projektstyrningsprocess och där möjligheten 
finns för återkoppling från den senare till den förra.  


 Det är viktigt att påminna sig här om att kommunstyrelsen, enligt den svenska kommunallagen, inte är överställd de 13

andra nämnderna i staden, utan snarare de aktör med kommunfullmäktiges mandat att driva koordineringen av de olika 
och i sig suveräna nämnderna. Stadsledningskontoret har på samma sätt inte mandat att ta beslut över de andra 
förvaltningarna utan kan agera endast som en koordinerande aktör.  
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Detta iterativa samspel måste hela tiden pågå, vilket också innebär att den övergripande 
processen hela tiden måste bollas mellan olika institutionella sammanhang där relaterade men 
också olika frågor utreds med grund i olika sorters underlag. 


Att säkra precision i denna processtyrning och säkra att rätt sorts frågor diskuteras på rätt sätt i 
rätt fora är dock inte en enkel uppgift. Utan en väldig tydlig och medveten styrning av dessa 
processer så är risken uppenbar att det hela resulterar i att alla möjliga frågeställningar diskuterar 
och utredas samtidigt i en mängd olika sammanhang och fora. Detta i sin tur leder oundvikligen 
till ineffektivitet, förvirring, fördröjningar och sannolikt även konflikter.
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