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Jag heter ÅSA och tog uppdraget som projektledare för Stadsutvecklings-
zoner 2018 efter att ha jobbat som utvecklingschef i en mindre kommun i 
några år. Jag är utbildad till agronom och är intresserad av samhällsutveck-
ling som en process driven av och för människor. 

Marlene frågar: 
Roller och relationer pratar du ju en del om, vad är du så 
upptagen av egentligen? 

Ja, alltså det är så lätt att dela upp den ”hårda” respektive ” mjuka” styrningen, att 
prata värdegrund och arbetskultur ena stunden, för att sedan prata budgetar och 
organisationsbubblor den andra. Som om de inte hörde ihop. Men vill vi till exem
pel samverka, resonera och reflektera tillsammans, kan vi inte låsa alla våra resur
ser till specifika leveranser, och vill vi lösa målkonflikter behöver vi kunna bråka 
med värdighet och utveckla policys och ledningsfunktioner som klarar kompro
misser.  Vi behöver se att vi alla är människor även på jobbet, samtidigt och just 
därför behöver vi kunna ställa varandra till svars och utkräva ansvar i våra roller 
utan att bli prestigefyllda. 

FÖRORD

En slutrapports bekännelser

Det här kan kännas som en uppnosig slutrapport.

Två projektledare som tillåter sig att ha ett ironiskt tonläge, skriver 
naivistiskt och ovetenskapligt, slänger ur sig erfarenheter, ja till 
och med åsikter ibland. 

Så varför detta anslag i en slutrapport?

Det bör ses som en motståndshandling.

Kanske utifrån en insikt om att världen är full av slutrapporter 
som ingen läser. Eller en övertygelse om att saker behöver sägas 
på nya sätt för att tränga igenom informationsdjungeln och det 
rationella språkets slöjor. Vi projektledare vill identifiera oss med 
det oskyldiga barnet som utbrister: 

Kejsaren är ju naken!

Du som vill läsa mer i detalj om vad som hände inom varje 
område vi arbetat med kan ta del av ett antal rapporter från våra 
olika case. Där finns väldokumenterade tillvägagångssätt och 
hänvisningar till lagar och policys. 

Jag heter MARLENE och har arbetat som bolots/stra-
teg för Malmö stad på stadsbyggnadskontoret sedan 
2015. I grund och botten är jag kulturgeograf.  Hösten 
2017 tog jag uppdraget som projektledare för Stadsut-
vecklingszoner utifrån en frustration över att allt går så 
trögt i stadsutveckling.

Åsa frågar: 
Du verkar tycka det är roligt med målkonflikter, gör du det?
Nja, det är kanske lätt att tro. Svarar man ”ja” är det lätt man uppfattas som någon som 
triggar igång provokation bara för att, och så är det ju inte. Men ser man målkonflik
ter som en fråga på svåra situationer där man måste söka svar, ibland på andra sätt än 
det vanliga..eller att få människor samman som vanligtvis inte möts för en lösning; ja 
då tycker jag målkonflikter är roliga. Det handlar då mer om att hantera kniviga situa
tioner som har en strävan  mot förhoppnings ett högre mål, och där  målkonflikter ofta 
är nödvändiga och kan vara befriande stimulerande! Ingen aska utan eld, eller är det 
nu tvärtom….

Läs mer
www.malmo.se
www.alvstranden.com
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UPPTAKT

En dag kom två skojare till staden. 
De sa att de var vävare och påstod att de skulle 
väva det vackraste tyg som någon hade skådat.

Ur: Kejsarens nya kläder, H.C Andersen
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Upptakt #1

ÄR DET ALLTID NÅGON 
ANNANS FEL?

Det finns ingenting som är så svårt som att göra rätt. 

Det finns heller ingenting som är så svårt som att göra alla till lags. 
I den täta blandstaden ska alla få sin röst hörd, alla ska erbjudas utrym
me, allt ska ha sin plats och livet ska frodas och utvecklas utan någon 
som helst negativ påverkan på vare sig ekonomi, miljö eller olika grup
pers behov. 

I staden myllrar det av godheter, i politiken myllrar det av ambitioner 
och i stadsutvecklingen byggs målkonflikterna på varandra som bygg
klossar i ett torn. För alla delar måste ju alltid finns med överallt, eller 
hur?

Så; när tornet rasar och klossarna inte vill balansera på varandra då 
måste det ju vara någons fel. Någon annans fel. Någon som sitter med 
ritningarna men som överhuvudtaget inte verkar förstå hur det egent
ligen fungerar.  Och varför kan inte samma ritningar användas överallt? 
Eller varför har vi ens ritningar? Varför kan inte samma byggklossar an
vändas till alla möjliga typer av torn? Och ska vi ens bygga torn?

  Någon måste ju veta!

Upptakt #2

FRUSTRATIONEN

Stadsutvecklingszoners problemformulering innehöll en påtaglig frus
tration hos samtliga projektpartners.

Alla ville ha en snabbare och smidigare stadsutvecklingsprocess där 
målkonflikter löses innan de ens uppstått, så att de inte kommer att 
hämma senare skeden eller senare i processerna, eller så att de inte 
leder till kompromisser som är långt ifrån visionen om den hållbara sta
den. 

Projektet, och vi som projektledare, skulle utmana regelverk, proces
ser och samarbeten för att hitta nya arbetssätt för att lösa knäckfrågor 
tidigt. Specifikt skulle vi titta på utrymmet och tillämpningen inom be
fintlig lagstiftning. 

Alla hade sin egen idé om hur nuvarande situation fördröjer, fördyrar 
eller bidrar till ogynnsamma resultat i städerna. Och om vems fel det 
måste vara!

Så vi satte igång.
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Hjälp! tänkte han. Jag måste vara dum. 
Eller så duger jag inte till i mitt arbete. 
Jag vågar inte tala om att jag inte kan se tyget.

Ur: Kejsarens nya kläder, H.C Andersen

I BEGYNNELSEN
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I begynnelsen #1

LIKHETER OCH 
OLIKHETER
Stadsutvecklingszoner sprang ur Vinnovas Verklighetslabb. Malmö stad 
krokade arm med Älvstranden utveckling AB för att se på stadsutveck
lingsfrågorna ur ett policyperspektiv. Tillsammans med övriga projekt
partners; Boverket, Länsstyrelserna i Västra Götaland och Skåne var 
projektet på plats. 

Vi är två projektledare som har delat på ansvaret. 

Rent konkret var projektet redan framskrivet och finansierat när vi klev 
in lite efter varandra. 

Som personer har vi egenskaper som både liknar varandra och skiljer 
sig åt. Vi har delvis lite olika erfarenheter och kunskaper, och det har 
också varit vår gemensamma styrka. 

Vi har ansträngt oss för att ta tillvara våra olikheter och likheter, vilket vi 
är övertygade om har stärkt och vitaliserat projektet. 

Vi har befunnit oss i olika organisationer som sett annorlunda ut, funge
rat annorlunda, men ändå haft likartade mål. 

Med Vinnovas goda minne tog vi oss an de relativt abstrakta frågeställ
ningarna och vred om lite i mål och syfte, breddade frågorna för att 
kunna ta ett större och bättre perspektiv på de arbetsteman vi fokuse
rade på. 

Det vi skulle observera visade sig vara nåt annat än vad vi 
trodde från start. 
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I begynnelsen #3

DEN MÄNSKLIGA 
FAKTORN
Stadsutvecklingszoner har handlat om människor och samtal. Vi har 
haft utgångspunkten att organisatoriska möten möjliggör för olika rol
ler; tjänstepersoner, kollegor, kunder och medborgare att tillsammans 
stärka förmågan att utveckla hållbara städer

Samtal kan bara hållas när människor möts, så vi har haft många möten. 
Där har vi pratat om stadsutvecklingens olika perspektiv, olika gruppers 
intressen och hur de kan och bör avvägas mot varandra. Och om vem 
som ska bestämma. Politikens roll, tjänstepersoners roll, näringslivets 
roll.  Lagar, regler och demokrati. 

Vi har inte duckat för svårighet och bråk. Men vi har varit snälla och bju
dit alla till bordet. Projektet har gjort det möjligt att provtänka och ing
en har behövt förlora ansiktet när hens idéer har fått stå tillbaka.

Vi konstaterar att våra slimmade organisationer sällan ger den mänsk
liga faktorn utrymme. Istället tar kortsiktig kostnadseffektivitet plats 
framför lyhördhet och tillit. Checklistor, policys och kontrollsystem ut
vecklas på bekostnad av erfaren kunskap och omsorgsfullt arbete för 
att avväga målkonflikter.

Stadsutvecklingszoner menar att den mänskliga faktorn är vad som av
gör effektiv stadsutveckling. Ja, att det till och med är det som ÄR stads
utveckling. 

Och den måste få ta utrymme och ges tid. 

UPPDRAGET & 
METODIKEN
Huvudfokus var att dissekera processer och frågeställningar och med 
juridiska glasögon skärskåda exemplen och se vart problemen egentli
gen låg. I paragraferna, i policys, eller i organisationerna?

Vi valde att utgå från de mest vanliga knäckfrågorna i stadsutveckling 
för en tät och blandad större stad, och lade till olika geografiska områ
den för att bättre kunna exemplifiera och tydliggöra. Det visade sig att 
många frågor var gemensamma för städerna. 

Arbetsgrupperna möttes på djupet för att karva i frågeställningarna, 
svårigheterna och för att klä av målkonflikterna olika omständigheter 
för att hitta de juridiska och policymässiga skaven. 

I arbetsgrupperna deltog handläggare från flera olika förvaltningar; 
handläggare som till vardags satt varje dag och handgripligen han
terade beställningar från politiken, externa aktörer, policys, och olika 
förvaltningsmål. Ibland bjöds externa aktörer med för att bidra med 
perspektiv. 

Gemensamt mellan städerna möttes vi upp i partnerskapet i det vi kall
lade lärandeseminarier, där vi möttes antingen i Malmö och Göteborg 
och gemensamt dryftade lärdomar, tankar och insikter. 

Vilken var den oftast förekommande responsen? 

”Hjälp vad härligt att få TID att prata om dessa frågor på 
tvärs med kollegor man annars inte möter i denna typ av 
samtal!”

I begynnelsen #2



SLUTRAPPORT SLUTRAPPORT

14 15

Så gick kejsaren ut i staden bland folket. 
De som skulle bära släpet gick och höll i luften. 
De vågade inte säga att de ingenting såg..

Ur: Kejsarens nya kläder, H.C Andersen

OBSERVATIONER
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Observation #1

Terapi eller kirurgi: 

HUR DIAGNOSTICERAR 
MAN KOMPLEXITET? 

Det är i de personliga erfarenheterna som kunskap och ny förståelse uppstår. 

När människor får en möjlighet att öppna sig, professionellt prova sina tankar 
och känslor tillsammans med andra och lyssna till varandra uppstår ny gemen
sam kunskap. Kompetensen för att kunna göra saker tillsammans ökar.

Ibland har det känts som om Stadsutvecklingszoner förväntades vara en kli
nisk kirurg som skulle detektera, operera och lägga det främmande föremå
let på operationsbordet. – Här är den, skulle projektet utropa! Paragrafen som 
stoppat upp allt. Och alla skulle samlas runt bordet och äcklas över denna de
fekt som nu var avlägsnad ur stadsutvecklingskroppen.

Men som projektledare med en systemisk förståelse av stadsutveckling, tog vi 
en mer holistisk approach. Vi satte patienten framför oss och lyssnade och le
tade efter bakomliggande orsaker till symtomen. Vi utesluter inte att det finns 
saker som bör opereras bort eller ersättas med nya delar, men vi tror att välmå
ende handlar om hela stadsutvecklingskroppen. Vi tror terapeuter är det som 
behövs, snarare än kirurger. 

Det behövs en uppmärksamhet på kvalitéer i relationerna; på ansvarstagandet 
i de gemensamma ytorna mellan organisatoriska boxar och på att förstå kultu
ren för samverkan. Ingen enskild lagstiftning 
sätter stopp för den hållbara staden. Varje 
lag och regel uttolkas och genomförs inom 
ett handlingssystem som innefattar organi
sationens uppbyggnad och ”saker som sitter 
i väggarna”.

Det är människor som satt dessa 
saker i väggarna och det är 
människor som kan skapa något nytt 
och annorlunda.
 

Observation #2

SAMVERKAN, BÄST NÄR 
DET VÄRKER
Gamla tiders ”pekande med hela handen” är förbi. Begrepp som ”starke 
man”, ”byggmästaren the one and only” anses vara passé och istället ska 
alla, verkligen många, bjudas in i det ”magiska tidiga skedet” för att få vara 
med och bestämma. Om alla bara fått göra sin röst hörd så blir väl alla nöj
da? verkar vi tro. Men samverkan och tidiga skeden är inte fria från målkon
flikter. Vilket perspektiv väger egentligen tyngst? Vem bestämmer det? Och 
var fattas de avgörande besluten?

Det spelar ingen roll hur tidigt ett tidigt skede är, vilket för övrigt är en 
återkommande fråga, det kommer alltid behövas ett värdigt bråk. Utan ett 
sådant är inga knäckfrågor utagerade. Behövliga avvägningar och intresse
konflikter blir då kvar och följer med fram i processen och ner i organisatio
nerna. Risken blir att samverkan reproducerar ”business as usual”, snarare 
än löser hållbarhetsfrågorna i de stadsdelar som växer fram.

Insikten om att många olika kompetenser och kunskapsområden behöver 
samsas för att planera och bygga staden är högst relevant. Samverkan som 
fungerar löser den komplexa knuten. Det verkar dock finns en förhopp
ning om att samverkan är något mjuk och gosigt. Vår erfarenhet är att det 
är tvärt om. Samverkan som verkligen kan bjuda alla perspektiv till bordet, 
öppna spelplanen, skapa en gemensam diskurs och hålla ögonen på målet 
kräver tydlig struktur, utdelade mandat, knivskarp processledning och för
utbestämda beslutsvägar. 

Det kräver en samarbetskultur som klarar möta människors rädslor och 
ängslighet och genom det frigöra mod och handlingskraft. Det är ofta inte 
kunskapen som fattas oss idag, utan förmåga att agera och gå emot rådan
de paradigm.

Samverkan kräver någon som faktiskt vågar ta ledningen, leda 
och ibland visa vägen med hela handen. 
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Observation #3

SPELAR VI SAMMA SPEL?
Stadens fysiska framväxande behöver en ram, en hyfsad förutsägbarhet, en 
spelplan där reglerna inte ändras alltför ofta eller för mycket. 

Det behövs en vision, någonstans dit vi är på väg, och regler för genomför
andet. 

Här finns dock ett dilemma vi inte kommer undan; det mellan flexibilitet 
och tolkningsutrymme i den enskilda situationen å ena sidan, och tydlig 
förutsägbarhet å andra. Det går inte att få de båda samtidigt.

Kanske man kan jämföra stadsutveckling med ett spel Monopol? Vi vill tro 
att spelplanen är tydlig, avgränsad, förutsättningarna och spelreglerna gan
ska givna. Pengarna är utdelade, banken är på, spelfigurerna är putsade och 
målbilden är given. Att nå målet – vinna spelet.

Men! Det händer saker! För vi vet inte hur de som styr sina båtar, bilar och 
skor tänker. Vilka antaganden och agendor som ligger bakom spelarnas 
drag på spelplanen, och vad som händer när ett chanskort plötsligt ställer 
allt på ända.

Vi vill tro att våra visioner och målbilder är gemensamma. Men ofta har vi 
inte pratat igenom innebörden av våra bilder och upplevelser. 

Vi vill tro att balansen mellan flexibilitet och förutsägbarhet är en fast punkt, 
något som gynnar alla i ett givet läge. Verkligheten är att det är en ständig 
balansakt som kräver dialog.

Vi vill tro att det går att skriva ner exakt vad som gäller i varje given situa
tion. Samtidigt som alla vill ha ett fördelaktigt tolkningsutrymme i det givna 
ögonblicket.

Vi vill tro att alla spelar samtidigt med samma regler. I verkligheten byts 
spelare ut och trumfkort kastas in vid olika tillfällen.

Det verkar som att vi helt enkelt inte har en gemensam bild av 
hur man vinner monopol.

Observation #4

KASTA INTE UT BARNET 
MED BADVATTNET
Att hållbar stadsutveckling kräver nytänkande och innovation är vi många 
som är överens om. Men betyder det per definition att vi bör kasta ut lag
stiftning och regelverk för att lyckas med våra ambitioner? Kanske snarare 
tvärt om! Vår byråkrati är finurligt konstruerad för att upprätthålla demo
kratiska principer, balansera marknadskrafter och värna allmänna intressen; 
som till exempel människors hälsa och säkerhet.

Stadsutvecklingszoner vill därför slå fast att det sällan är lagstiftning och 
regelverk i sig som försvårar hållbar stadsutveckling. Däremot ser tolkning 
och praxis av lagstiftning och policys delvis olika ut beroende på olika upp
drag och rättsliga logiker. Det kan skapa konflikt mellan parterna och inte 
minst mellan de människor som företräder olika perspektiv och uppdrag.

Kanske är det också så att en avgörande viktig uppgift som lagstiftning och 
regelverk ska hjälpa till med inom hållbar stadsutveckling idag är att hålla 
emot ekonomins kortsiktiga logik. En hållbar agenda kräver långsiktiga in
vesteringar där nyttan inte går att räkna hem eller ens mäta i den närmsta 
framtiden. Utan lagstiftningens mothållande kraft riskerar kortsiktiga vin
ster och förvaltningsbudgetar gå före nästa generations levnadsvillkor.

Vi är kanske inte helt överens här. Men det innebär inte att 
ansatsen ovan inte är värd att diskutera. Hur tänker ni?



SLUTRAPPORT SLUTRAPPORT

20 21

Observation #5

LÅT OSS BEGRAVA 
FRIZONERNA!
Om det är oviljan, eller oförmågan, att verkligen förstå stadsutveckling
ens komplexitet låter vi vara osagt, men den enkla lösningen är inte 
alltid den just – enklaste. 

När inte spelreglerna fungerar, då är det mycket lättare att skylla på 
paragraferna än på något annat. Debatten om just detta, att skapa re
gelfria ”frizoner”, är något som speglat debatten om stadsutveckling 
under flera år. Och frizoner var också inne och spökade i begynnelsen 
av Stadsutvecklingszoner. 

Frizonerna dök särskilt upp i det omfattande bostadsbyggandet, en 
del av stadsutvecklingen som är omgärdad av spelregler med komplex 
spelplan. Om ”man” bara fick göra som ”man” ville, inte behöva förhålla 
sig till något, så blir det nog bra. Men det finns en uppenbar motsätt
ning här. 

”Ge oss frizoner att göra vad vi vill men vi behöver ha 
ganska mycket klara regler och förutsättningar som 
ger oss skalfördelar och effektivisering i processerna”. 
Paradoxen är glasklar.

Det går alltid att utveckla och förbättra detaljer, men paragraferna finns 
där av en anledning.  

Begrav frizonerna och bli skickligare på att använda och 
arbeta innovativt inom det regelsystem som trots allt finns.

Observation #6

I STADSUTVECKLING 
FINNS INGA FÖRLORARE - 
ELLER? 

Staden är en fysiskt begränsad yta. 

Ju tätare vi bygger våra städer, desto högre tryck blir det på ytorna. 
Det är mycket som ska få plats. Många gruppers behov som ska tas om 
hand. Och så är det det där med pengarna: någon ska ju betala också. Av
vägningen, eller kompromissen, kommer alltså i slutändan att handla om 
vem och vad som ska få plats i staden. Som vi ser det finns det ingen annan 
funktion än det offentliga som via demokrati, lagstiftning och regelverk 
klarar att avväga (eller kompromissa) om olika gruppers behov bortom de 
ekonomiska spelreglerna.

Vi vill peka på att de avvägningar som görs inom ramen för stadsutveck
lingsprocessen och som dyker upp som ”knäckfrågor” eller beskrivs som 
målkonflikter, gör det för att de handlar om makt och fördelning av resurser.

Men projektet vill hävda att det är en felaktig föreställning som leder till att 
enskilda handläggare får orimliga arbetsbördor i knät där kluster av godhe
ter för olika aktörer ska avvägas alldeles för sent i processen.

Vem vinner? Den med flest utredningar?

Men bara vi får in mer kunskap verkar vi resonera, 
så kommer vi veta vad som är bäst för alla i varje 
situation.
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Observation #7

POLITIKEN ÄR DÖD. 
LEVE POLITIKEN?
Det går inte att resonera om stadsutvecklingens dilemman utan att lyf
ta den politiska nivån. Som beställare i offentlig sektor skall den funge
ra som en garant för en stadsutveckling som hanterar de stora frågorna 
kring fördelning av såväl fysiska, sociala som ekonomiska resurser. 
Den politiska arenan har förändrat sig. Detta vittnar alla om idag. Nya 
allianser, brutna allianser, koalitioner som inte var ”görliga” förr är var
dagsmat idag. Otydliga politiska mandat riskerar skjuta över avgörande 
beslut på en tjänstemannaorganisation eller marknaden. Besluten ris
kerar då att präglas av helt andra prioriteringar än hållbara målbilder ef
tersom de blir styrda av överenskommelser med enskilda aktörer, vinst
mål eller budgetar hårt kopplade till en enskild förvaltning eller sektor. 

Den politiska visionen drunknar i ”här och nu” när den ska hanteras i en 
genomförandeprocess där alla fokuserar på tid och pengar, och ingen 
riktigt ser slutmålet. 

Det behöver inte handla om avsaknad av vilja eller kompetens från de 
politiska nivåerna, utan snarare om hur styrningen mellan tjänsteman
naorganisationer och politik ser ur, om hur mötet mellan de två tar 
form. I en komplex stadsutveckling som ska ”lösa” svåra framtidsfrågor 
krävs en förändrad form av styrning mellan politik och förvaltning. Så
väl för kunskapsutveckling som för demokrati.

En hållbar och modig stadsutveckling kräver ibland ett 
delat hundhuvud.

Observation #8

EN PYSANDE 
TRYCKKOKARE 
När det av politiska skäl inte anses lämpligt att uttrycka konkreta mål 
eller ideologiska vägval för stadsutveckling ökar byråkratins tolknings
utrymme i varje enskilt fall. 

Eftersom tjänstepersoner ska agera rättssäkert, neutralt och objektivt 
tas en massa data fram genom utredningar och konsultrapporter, för 
att på så sätt rationellt beskriva avvägningar av olika intressekonflikter 
som uppstår i staden.

När allt skall vara kostnadseffektivt och de nämndsstyrda uppdragen 
väger tyngst,  börjar förvaltningar och bolag bevaka ”sin del” av stadsut
vecklingen och då det är lätt att låta helhetsbedömningarna hamna på 
”någon annan”. 

Beslutsfattandet skjuts upp och en ”skylla på varandra kultur” uppstår 
som ett försök att undkomma att bli obekväm. För vem tog initiativet?
I slutändan blir det hela en fördyring och en fördröjning av stadsutveck
ling, med ett ogynnsamt resultat. 

Risken för en pressad arbetssituation ökar, vilket i sin tur kan minska 
kontinuitet, tillitsfulla relationer och gemensam erfarenhet. 

I värsta fall börjar vi omedvetet prioritera bort resurssvaga grupper och 
framtida generationer vars behov och förutsättningar är svåra att möta 
här och nu.

Vi skapar en ond cirkel och riskerar bygga upp en 
demokratisk och organisatorisk tryckkokare. 
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REKOMMENDATIONER

Det kröp i kejsaren. 
Han tyckte att de hade rätt. 
Men vad skulle han göra

Ur: Kejsarens nya kläder, H.C Andersen
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Rekommendationer #1

Utmana och bjud in juridiken i innovations-
processerna! Utveckla & stimulera en konstruktiv 
juridisk kompetens som kan vara med och tänka nytt 
och göra svåra avvägningar i innovativa och tidiga 
skeden!

Stadsutvecklingszoner vill poängtera hur välfungerande 
och avancerad lagstiftning och regelverk är konstruerade 
i en svensk kontext i syfte att upprätthålla demokratiska 
principer, balansera marknadskrafter och värna allmänna 
intresse. Det finns stora samhällsrisker med att förkasta 
de juridiska ramverken i en förhoppning att skapa ökad 
effektivitet och hållbarhet i stadsutvecklingsprocessen. 
Utfallet tenderar snarare att bli det omvända, tillsammans 
med en demokratisk förlust. En ökad medvetenhet om 
hur olika rättsliga logiker aktiveras vid olika skeden i 
stadsutvecklingsprocessen av olika aktörer kan däremot 
hjälpa systemet att handla effektivt tillsammans. 

Rekommendationer #2

Utveckla långsiktig ekonomisk styrning och struktur 
som vill och kan ta kortsiktiga kostnader idag för en 
hållbar stad imorgon!

I arbetet med Stadsutvecklingszoner dök ständigt aspekter 
av ekonomi upp när vi började utforska hanteringen av 
målkonflikter och knäckfrågor. Det handlade inte sällan 
om förvaltningars ansvar kopplat till investeringar och 
driftsbudgetar. Skärningspunkten mellan samhällsekonomi 
och fastighetsekonomi utkristalliserade sig som en av 
stadsutvecklingens primära utmaningar. Höga ambitioner 
i hållbarhet och kvalité i relation till slimmade kalkyler och 
tighta tidsramar är helt enkelt en svår nöt att knäcka.

Som samhälle står vi inför en stor strukturomvandling 
kopplat till klimatomställning och social inkludering 
och samtidigt tänker vi oss att det inte ska få kosta. 
Stadsutvecklingszoner menar att en ny syn på ekonomi 
behöver prägla framtida styr- och affärsmodeller om vi ska 
nå visionerna med våra hållbara städer.
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Rekommendationer #3

Sätt upp konfliktverkstäder:
mötesrum med processledning i syfte att aktivt 
synliggöra perspektiv och intressekonflikter så tidigt 
som möjligt! 

Stadsutvecklingszoner tror att stadsutvecklingens 
handläggare och beslutsfattare tillsammans besitter 
all den kunskap som krävs för kloka och modiga beslut. 
Erfarenheten pekar dock på att kunskaperna hålls åtskilda, 
snarare än de möts och möjliggör för ny utveckling. 
Anledningarna till det verkar vara allt från prestige, rädslan 
att ”tappa ansiktet”, undvikande av konflikter, tidsbrist och 
detalj- och budgetstyrning.

De frågor vi ställs inför i stadsutveckling är komplexa och 
kräver domänsöverskridande lösningar. Ofta utmanar 
de rådande sätt att tänka och vara. Därför tror vi på att 
utveckla organisatoriska förutsättningar för att hantera 
dilemman och nödvändiga målkonflikter.

Bygg en kultur som möjliggör ”bråk med värdighet” och 
kompromisser där ingen behöver tappa ansiktet!

Rekommendationer #4

Re-politisera stadsutvecklingen! 
Erkänn att staden blir till utifrån våra gemensamma 
ambitioner och utveckla zoner där tjänstepersoner 
och politiska företrädare möts så att de kan 
resonera, ta ut riktningen och vara uthålliga i sitt 
beslutfattande.

Det finns inga naturgivna lagar som talar om hur våra 
städer ska utvecklas. Det finns heller inga naturgivna lagar 
som talar om hur vi ska ta oss mot våra uppsatta visioner. 

Rationella och neutrala argument förhärskar vårt tidevarv. 
Det är lätt att tro att människor inte har något med saken 
att göra. Vi säger: människor har allt med saken att göra. 
Och vårt demokratiska system behöver möjliggöra för 
politiska företrädare att ta ansvar och ha uthållighet i sina 
beslut. 

Stadsutvecklingszoner vill slå ett slag för ideologiernas och 
drömmarnas roll i stadsutvecklingsprocessen. 
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• Beviljade medel från Vinnova: 5 miljoner
• Antal deltagande personer:  I snitt 130 personer 
• Antal gemensamma lärandeseminarier (inkl konferens och studieresa) 9 st
• Antal andra träffar/konferenser/chefsgrupper: Ca 17 st
• Vid projektslut; genomförda och planerade digitala seminarier om projektet: 8 st
• Återbetalade medel: Ca 1,4 miljoner
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... så var sagan slut?
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