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Innovation + stadsutveckling = sant?
För bara några år sedan var innovation ett nytt begrepp i kommuners
utvecklingsarbete för att ta sig an allehanda samhällsutmaningar. Så är
det inte längre. Numera används innovationsbegreppet som ett attraktivt
värdeomdöme och en retorisk tankefigur när kommuner presenterar sig,
men också i allt högre grad som en övergripande strukturerande idé, som
funnit sina organisatoriska uttrycksformer inom kommunens alla sektorer.
I snart sagt alla svenska kommuner och inom deras olika sektorer välfärd, stadsbyggnad och näringslivsutveckling arbetas det med innovation
som ett övergripande värde för hur verksamheten ska och bör utvecklas.
Innovation används som ett starkt normativt ideal, och vissa liknar det vid
ett magiskt koncept (Pollitt & Hupe, 2011) - något som är så pass brett,
som är svårt att vara emot och som kan uppbringa en form av konsensus
utan motstridiga intressen. Samtidigt skaver ordet innovation ibland inom
offentlig sektor, där det finns en större vana att prata om ständiga förbättringar, verksamhetsutveckling eller kvalitetsutveckling. Det finns följaktligen anledning att problematisera innovation, och dess användning. Den
övergripande målsättningen med den här antologin är därför att som ”kritiska vänner” beskriva och analysera hur innovation tillämpas, utifrån olika
perspektiv och empiriska försök. Vi som författat denna text är sympatiskt
sinnade till innovation, då vi menar att organisatoriskt nytänkande kan öka
kommuners förmåga att hantera olika utmaningar. Samtidigt försöker vi
uppmärksamma och undersöka vad det kan finnas för föreställningar och
“blinda fläckar” som vägleder innovativa utvecklingssatsningar idag.
Många uppfattar offentlig innovation som en självmotsägelse. I den
privata sektorn drivs innovation dynamiskt av framåtblickande och genom
risktagande entreprenörskap. Den offentliga sektorn framställs som en stor
och väl förgrenad byråkrati, baserad på ett växande antal lagar och regler
som underhålls av en hierarkisk beslutsstruktur med stort inslag av uppföljning och kontroll. Att uppmärksamma innovationsbegreppet i offentlig
sektor ger då sken av att det inte sker något utvecklingsarbete i kommunen,
eller att det inte är tillräckligt. Etiketter som förvaltning och förvaltningskultur indikerar också att den offentliga sektorns aktörer: politiker, ledning
och medarbetare tänker innanför boxen, snarare än utanför den. Den som
arbetar inom offentlig sektor känner sannolikt att en sådan polarisering är
långt ifrån rättvisande, och bilden har under de senaste åren också ifrågasatts på
bred front inom forskning om offentlig förvaltning, som snarare konstaterar
att den offentliga sektorn är van att arbeta i ständig förändring (Bason, 2010;
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Mazzucato, 2013; Osborne & Brown, 2013; Torfing & Triantafillou, 2016).
Traditionellt sett har förändringar och utveckling inom den offentliga
sektorn benämnts som reformer, förändrad lagstiftning eller effektivisering. Effekten av förändringar som särbeskattning eller barnomsorg inom
välfärdssektorn, avfallsförbränning och fjärrvärme inom stadsbyggnadsområdet eller offentlig-privat samverkan inom näringslivsområdet är dock
minst lika innovativa som ett tekniksprång från CD-skiva till musikströmningstjänster eller affärsmodeller som bygger på delningsekonomi. Det är
bara en annan kontext och andra villkor. Men en anledning till att intresset
för innovation från offentlig sektor har ökat, är att de utmaningar som
kommunerna står inför är komplexa, utan inga enkla svar och inte har en
enskild aktör som förfogar över lösningarna.
Alla samhällssektorer bedriver innovativt förändrings- och utvecklingsarbete, även offentliga förvaltningar med utpräglad förvaltningskultur. Men
till skillnad mot privat sektor, där drivkraften primärt är vinst och marknadsandelar, är kravet på innovation i offentlig sektor många gånger att den
ska vara god och ändamålsenlig för det stora flertalet, brukare, skattebetalare och samhället i stort. Kanske är det så som vi ska betrakta innovation som en öppen pragmatisk sökprocess efter att förverkliga nya och framväxande lösningar, som skiljer sig från nuvarande sätt att tänka och agera,
och som potentiellt ger oss mer värde än vad vi hoppats på. Och kanske är
det denna potential som på gott och ont har gjort innovationsbegreppet till
ett magiskt koncept?
Men lyckosam innovation handlar inte bara om att finna ut nya lösningar och tillvägagångssätt, utan i än högre grad om att lära av det gamla.
Innovation kan definieras som någonting nytt som kommer till nytta (Tidd
& Bessant, 2018), och det är just nyttan som skiljer innovation från en idé,
det kräver en spridning. Innovationsprocesser är krångliga, och ofta ligger
fokus just på idégenerering, men det svåra är sällan att komma på något,
och att testa det, utan att förändra befintliga vanor, rutiner och hävdvunna
handlingsmönster, i synnerhet inom starkt institutionaliserade strukturer
och handlingssystem. Du som läsare kommer att finna flera illustrationer
på det i boken.
Det finns en väldig kraft i begreppet innovation och oftast är det de positiva aspekterna som fokuseras, som om innovationer alltid är lyckade. Men
det går många misslyckanden och problem på varje lyckad innovationsresa.
Det där är inga nyheter inom näringslivet, där det är välkänt att för att hitta
innovationer med potential behöver man också misslyckas tidigt, billigt
och ofta. Ett sådant arbetssätt är inte lika etablerat inom den offentliga
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sektorn, där det finns en vana av utredningar, byråkrati och stora specialiserade organisationer med starka professioner, och dessutom en utpräglad
nollfelskultur. Under de senaste åren har emellertid många kommuner och
landsting arbetat med olika former av experimenterande. Det har blivit
vanligare med begrepp som testbäddar och ‘living labs’, som handlar om
att använda en prövande och experimenterande metodik i syfte att utmana
de traditionella arbetssätten. Men oftast blir det i form av tillfälliga projekt,
som inte påverkar organisationerna på något genomgripande sätt. Projekten brister ofta i kopplingen till politiska prioriteringar, pågående processer
och den etablerade linjeorganisationen (Sandoff, Algehed, Williamsson,
Jensen & Bladini, 2018).
I den här antologin använder vi avsiktligt innovationsbegreppet i en vid
bemärkelse. När man anlägger ett sådant brett perspektiv är det vanligt att
skilja mellan fyra olika typer av innovation (Tidd & Bessant, 2018). Det
kan vara nya produkter och tjänster men också nya arbetssätt och processer som betyder att tjänster produceras på nya sätt. Man talar också om
positionsinnovation, som betyder att verksamheten i en organisation positioneras på ett nytt sätt och därmed får en ny innebörd för olika berörda
intressentgrupper. Med paradigminnovation, slutligen, avses att förståelsen
av en organisation, dess mål och uppgifter ändras i grunden. Alla dessa
varianter förekommer i städers och kommuners utvecklingsarbete. Det kan
också konstateras att det som på ytan kan framstå som en teknisk produktinnovation, oftast kräver insatser såväl kring organisering som arbetssätt
och ledarskap.
Bokens innehåll
Den här antologin har sin utgångspunkt i innovationsprocesser kopplade
till kommuners stadsutvecklingsuppdrag. Bakgrunden till det är att idén till
boken kom till genom Vinnovas satsning på Innovationsplattformar för
hållbara och attraktiva städer, ett projekt som handlar om innovationskapacitet i städer där den kommunala organisationen är central. Dessa projekt
har stadsutvecklingsuppdraget i fokus, men det kommunala uppdraget är
bredare än så, vilket också speglar utvecklingen av innovationsplattformarna som allt mer kommit att handla om hela kommunens organisation. Det
finns en rad olika logiker för innovationsuppdraget inom kommunen, det
skiljer sig åt om man jobbar med att utveckla den interna organisationen,
staden som plats och dess attraktivitet eller om man arbetar i samverkan
med andra aktörer för att lösa samhällsutmaningarna. Utgångspunkten
här är stadsutvecklingsområdet, och det är därifrån exemplen är hämtade,
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men mycket av slutsatserna är relevant oavsett ämnesområde och det bör
finnas generella lärdomar även för den som arbetar med andra delar av det
kommunala uppdraget.
Arbetet med antologin började med ett en inbjudan till forskare att medverka med populärvetenskapliga empiriskt grundade bidrag om innovation
i kommunal sektor. Vi listade några tematiska områden; till exempel att
leda/styra/organisera innovation i hållbar stadsutveckling; delaktighet och
stadens värden; och kommunernas roller och utmaningar. Forskarna fick
friheten att tolka bokens övergripande målsättning efter egna intressen,
och den ger därför uttryck för ett flertal skilda ingångar: när några har tagit
fasta på sin egen ämnestillhörighet, har andra fokuserat på någon aspekt
av den breda definitionen av innovation här ovan, och åter andra tar sin
utgångspunkt i olika metoder och tekniker som vägleder ett innovationsarbete som de har studerat.
Vi hoppas att den här boken ska vara relevant för personer som arbetar i
offentlig sektor och som är intresserade av att ta del av den samtida forskningens perspektiv på fenomen som de stöter på i sin vardag. Texterna i
den här antologin gör inte anspråk på att visa upp en helhetsbild utan det
här är en del av den forskning som pågår och som rör städers och kommuners utmaningar och nya arbetssätt. Författarna i antologin står för sina
egna texter, och i vissa fall är texterna och forskarna inte helt eniga med
varann. Det är inte ens säkert att författarna har en och samma bild och
definition av vad innovation är. Det är också en del av diskussionen, och av
utvecklingen. Vi befinner oss i en brytningstid, i ett föränderligt landskap
och det innebär att också forskningen och det offentliga samtalet behöver
laborera med begrepp och formuleringar, vilket inte minst märks i den här
boken.
Vi inleder den här antologin med kapitlet Attraktiva, hållbara och
ansvarstagande städer är grunden i ett nytt ekonomisk tillväxtnarrativ,
som med en bred pensel målar upp bilden av stadsutveckling i centrum för
ekonomiskt värdeskapande. Forskarna Jessica Algehed, Christian Jensen,
Anders Sandoff och Jon Williamsson diskuterar och analyserar fenomenet
hållbar stadsutveckling med fokus på innovation i samverkan och hur det
har kommit att driva fram en ny beskrivning av ekonomisk tillväxt.
I Kommunens nya roll som långsiktig brobyggare, reflekterar Sara
Borgström kring samverkansfokus och projektformat - två viktiga ansatser
som kommuner idag ofta använder för att hantera komplexa hållbarhetsutmaningar. Sara Borgström presenterar ett urval av roller som skulle kunna
stärka kommunen som en demokratisk och långsiktig brobyggare, som säker-
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ställer kontinuitet och lärande för lokal hållbar samhällsutveckling.
Också Mats Freds kapitel hanterar projektformatet, och diskuterar det
som kommit att kallas offentlig sektors projektifiering. Hur kommer det sig
att kommuner organiserar i projektform, vilka fördelar och vilka nackdelar
kommer ur denna typ av tillfällig organisering och när är det mer eller mindre lämpligt att ägna sig åt projektarbete? Mats Fred har följt och intervjuat
tjänstemän, politiker och konsulter från svenska kommuner om deras projekt och projektinspirerade arbetssätt och beskriver slutsatserna från detta i
Projektifieringens möjligheter och utmaningar.
De komplexa utmaningar som vi står mitt i ställer krav på genomgripande systemförändringar. Men för många organisationer kan det upplevas
riskfyllt och svårt att bryta invanda mönster och de åtgärder man vågar
sig på upplevs som alltför marginella i förhållande till utmaningarna. John
Holmberg visar i sitt kapitel Oseglade vatten? - Då behövs expeditioner!
hur en möjlig väg ur detta dilemma kan vara att samskapa och testa genomgripande förändringar i liten skala utan att riskera hela verksamheten. Att
skapa ett rum där öppenhet, nyfikenhet, tillit och en tydlig process ökar
förmågan att samverka, prova, utforska och lära - en expedition.
Klas Palm, som forskar på ledarskapsfrågor relaterat till innovation inom
offentlig sektor fördjupar sig i en del komplikationer som kan uppstå i förhållandet mellan ständiga förbättringar och innovation i kapitlet Förbättra
v.s. innovera. Han ställer också upp åtta tips - faktorer som rätt hanterade
kan skapa förutsättningar för en god organisatorisk simultankapacitet.
I Erica Eneqvists och Andrew Karvonen kapitel Projekt och testbäddar:
två alternativa vägar för hållbar stadsutveckling jämförs två områden i
Malmö; Västra Hamnen och Ekostaden Augustenborg. Här får vi ta del av
två olika sätt att stadsutveckla som kan ses som idealtyper, projekt respektive testbädd, och för- och nackdelar med de olika tillvägagångssätten.
Lina Berglund-Snodgrass, Dalia Mukhtar-Landgren, och Alexander
Paulsson undersöker i sitt kapitel Experiment för hållbar mobilitet – vad
innoveras det (inte) kring i svenska kommuner? specifikt vad kommuner
experimenterar om inom mobilitetsområdet, och vilka förväntningar som tillskrivs experimenten. Vilket slags samhälle föreställer de sig? Och hur radikalt
annorlunda, eller disruptivt, är detta samhälle ur ett hållbarhetsperspektiv?
Mikael Cäker och Johan Åkesson som båda forskar inom ekonomistyrning, ger i sitt kapitel Mätning på gott och ont en god bild av mätning
som fenomen, och diskuterar om och hur mätning kan användas, och inte
bör användas, för styrning av innovation.
Också Érika Mata och Åsa Romson fokuserar på mätbarhet, men ur ett
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lite annat perspektiv. En återkommande fråga vid stora insatser från kommunen är hur man mäter hållbarhet, som när det byggs nya bostadsområden eller vid större renoveringar och ombyggnationer. I sitt kapitel Hur
mycket behöver man mäta för att värdera rätt? fördjupar forskarna sig i
frågor om samsyn kring indikatorer och nyckeltal för mätbarhet.
I innovationsbetonade samverkansprojekt kopplas juridiken inte sällan
in först mot slutet. Kan vi göra såhär? Är den här lösningen tillåten enligt
regler och lagar? Svårigheterna med att kombinera juridik och innovationsverksamhet i städer lyfter Filip Bladini i sitt kapitel Samverkan mellan
kommuner och privata intressenter för hållbara städer – hinder och
möjligheter ur ett rättsligt perspektiv.
Det finns många utmaningar som har att göra med organiseringen i sig,
kopplat till hållbarhetsfrågan. Sara Brorström och Heiti Ernits beskriver i sitt
kapitel Gränsöverskridande organisering för hållbar utveckling några
av dessa utmaningar. De utgår från två exempel, i Göteborg och Borås, där
organiseringen skiljer sig åt och där man därför har valt två olika sätt att lösa
ett problem, eller snarare att möta en utmaning. De visar bland annat på
vikten av tillåtande samverkansmiljöer och av tydligt processledarskap och
synliggörande av mellanmänskliga relationer, men också behov av att stärka
ledarskapet inom samverkansorganisationerna,
När vi drar lärdomar från framgångsexempel inom innovationsprojekt
och det som kallas smarta städer handlar det i stor utsträckning om hur
initiativen kommer igång, hur aktörer lär sig samspela genom inkluderande processer, och om hur centralt lärandet är under processen. Initiativen
framställs i huvudsak som självorganiserande och utan tydlig ledning eller
behov av ledarskap när de väl genomförts. Men med de nya initiativen växer
det fram underliggande frågor - hur får man kontinuitet och uthållighet och
vilken typ av ledarskap krävs för innovations- och samverkansprojekt? Ingela
Sölvell diskuterar dessa frågor i kapitlet Vem håller i taktpinnen när vi
löser de nya frågorna? och visar genom ett exempel från Lund hur innovationssamarbetet påkallar ledarskap och ledning på operativ nivå för att säkra
kontinuiteten.
Joakim Forsemalm och Magnus Johansson har utvecklat en tankemodell kring samproduktion, i syfte att hjälpa professionella att arbeta bättre
och mer innovativt med områdesutveckling. Modellen lyfter inte bara
fram behovet av att ta hänsyn till olika former av kunskap, utan kan också
hjälpa till att hantera de komplexa problem som ryms i sammanhanget.
I kapitlet Att arbeta innovativt med evidens i hållbar stadsutveckling
berättar de om vad det evidensbaserade arbetssättet innebär, hur de arbe-
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tat med modellen och hur det kan användas i andra sammanhang.
Samverkan med en eller flera parter, ny kunskap och lärande är generellt
sett kännetecknande för innovation i offentlig sektor, därför är det också
så starkt fokus på detta i antologin. Olga Stepanova visar i sitt kapitel
Konflikthantering i stadsplanering: Betydelsen av kunskapsintegrering
för flernivåstyrning hur gemensam kunskapsproduktion, kunskapsintegrering och lärande utgör en möjlig metod för att hantera komplexa
konflikter i planeringen. Med två exempel från Göteborg, från planeringen
av temporära bostäder för nyanlända och från Frihamnen, illustrerar hon
hur det behövs mer förståelse för andras frågor, och utrymme för olika
kunskaper i arbetet med gränsöverskridande frågor.
Ett annat perspektiv på hållbarhet är att synliggöra och ta vara på en
plats befintliga och unika värden. Johanna Balogh, Kristina Johansson,
Helena Karlberg, Malin Lindberg och Helena Karlberg utgår i kapitlet
Platsinnovativa synergier för attraktiva stadskärnor från tidigare
forskning om platsinnovation, som är ett begrepp och koncept för att
förstå och planera nytänkande helhetsutveckling av attraktiva städer,
besöksmål och andra sorters platser. Här är Kiruna och Piteå i fokus, och
frågan hur kommuner, näringsliv och andra nyckelaktörer aktivt kan skapa
upplevelser genom att väva samman stadens olika komponenter, processer
och intressenter på ett nytänkande sätt.
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Attraktiva, hållbara och ansvarstagande städer är
grunden i ett nytt ekonomiskt tillväxtnarrativ
I detta kapitel ställer vi samman och analyserar observationer, argument och
trender inom hållbar stadsutveckling med ett särskilt fokus på innovation i
samverkan och hur detta fenomen kommit att driva fram ett nytt narrativ för
ekonomisk tillväxt. Vi sammanlänkar städers ambitioner att vara attraktiva,
företags intressen för att erbjuda lösningar till samhällsutmaningar samt utvecklingen av test och demonstration som ett viktigt verktyg i en flernivåstyrd
innovationsagenda. Vi förklarar varför attraktivitet har blivit ett centralt mål
för städer och hur urbana infrastrukturer kan spela en viktig roll för att nå
detta mål genom att dom används för att adressera såväl miljömässiga som
sociala utmaningar samtidigt som de driver affärs- och marknadsutveckling.
Stadsutveckling i centrum för ekonomiskt värdeskapande
Trots att stadsutvecklingens geografiska domän bara omfattar två procent av
jordens yta har den en avgörande betydelse för våra möjligheter att hantera
de utmaningar som FN:s mål för hållbar utveckling stakat ut. De 17 hållbarhetsmålen har samtliga viktiga kopplingar till städers utveckling och mål
11 adresserar specifikt hur städer har en förmåga att gå ”… i bräschen för
utveckling, och är nav för innovationer och nya idéer” (Regeringskansliet,
2017). Även i de mer utvecklade delarna av världen utgör stadsutveckling en
central angelägenhet. I Europa lever 75 procent av befolkningen i städer och
i Sverige är siffran hela 85 procent. Hur vi utformar och styr våra städer har
betydelse för de liv vi lever och för de varor och tjänster vi efterfrågar och
konsumerar. I förlängningen är det i städerna som vår ekonomiska utveckling
stakas ut. Mot den bakgrunden är det inte så förvånande att just städer pekas
ut som inte bara en viktig arena utan också som en viktig aktör i samhällets
utveckling. Städer har av flera även bedömts komplettera eller i vissa fall till
och med ta över mycket av den initiativkraft, förmåga och ansvar som tidigare varit så tydligt förknippat med nationalstaternas olika roller.
Med en majoritet av världens befolkning boende och verksamma i städer
så har utveckling och ekonomisk aktivitet koncentrerats där. Tydligast syns
detta om man analyserar de 40 megaregioner som finns i världen. Sammantaget omfattar de knappt 20 procent av jordens befolkning men svarar
samtidigt för hela två tredjedelar av det globala ekonomiska värdeskapandet
och hela 85 procent av teknologisk och vetenskaplig innovation (se exempelvis Davies & Imbroscio, 2009; Florida, 2008; Scott, 2001; Sorensen &
Okata, 2010). Trots att de flesta städer faller utanför dessa regioner så
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förefaller det finnas betydande storleksfördelar på alla nivåer. De flesta
städer har därför olika typer av befolkningstillväxtmål och ser kopplingen
mellan ökad storlek och ökat välmående som naturlig. En av de mer populära teorierna bakom varför detta är fallet är att klustring av rätt personer
och rätt verksamheter ger fördelar (ibid). Denna idé är långt ifrån ny men
kan sägas ha fått förnyad aktualitet genom framväxten av ekonomier drivna
av tillgång till humankapital, informationsteknologi och globala nätverk.
Detta skifte möjliggör att även städer utanför de 40 megaregionerna har
möjlighet att delta i och dra nytta av detta värdeskapande, inte minst viktigt
för svenska städer och aspirerande megaregioner (jämför till exempel med
Megaregion Western Scandinavia, det vill säga Oslos storstadsområde samt
de svenska regionerna Västra Götaland, Halland och Skåne). En förutsättning som bedöms som särskilt viktig för att vara framgångsrik är att ha
rätt lokala förutsättningar, speciellt avseende den lokala arbetsmarknadens
utformning, lokala miljöer för kunskaps-, innovations- och företagskluster
samt erbjudande av lokal livskvalitet. Inte minst antas det lokala företagsklimatet ha en stor betydelse för såväl sysselsättning som befolkningstillväxt.
Här blir staden själva sinnebilden för detta lokala sammanhang, mycket mer
så än länder eller regioner. Städer bedöms också ha en möjlighet att påverka
dessa förutsättningar. Stadsutveckling har i linje med dessa uppfattningar
allt mer kommit att handla om att skapa miljöer som attraherar människor,
företag och kapital.*
Tillväxt drivs av attraktivitet
Centralt för denna diskussion är just attraktivitet. Begreppet sammanfattar
och operationaliserar i all sin enkelhet de mål och beslutsregler som präglar
val av utvecklingsinriktning och innehåll. Det innebär att attraktivitet värderas utifrån vad det som attraheras kan utföra snarare än dess inneboende
absoluta värden till exempel i form av estetiska, kulturella eller naturmässiga värden). Attraktivitet är i detta sammanhang ett dynamiskt fenomen och
inte ett statiskt, det vill säga det kopplar tydligt till utveckling, tillväxt, och
ränteskapande och är därmed föränderligt över tid. Attraktivitet skall bidra
till att skapa olika former av urbant kapital, där platskapital, humankapital
och näringslivskapital är några möjliga kapitalslag som värderas högt.
En viktig del i bilden av stadens attraktivitet formas idag av dess ambitioner och förmåga att adressera sociala och miljömässiga utmaningar. Denna
* Läs mer om attraktivitet, hållbarhet och innovation till exempel i kapitlet Platsinnovativa
synergier för attraktiva stadskärnor på sid. 189.
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förmåga har förvisso alltid varit viktig men ett ökat fokus på staden som
arena för transformativ förändring har accentuerat denna betydelse. Dessutom förstärker attraktivitetsnarrativets ekonomiska logik ytterligare denna
betydelse för staden. Kostnader för utanförskap, social misär, ojämlikhet,
miljöförstöring och resursslöseri bärs till stor del lokalt, men genom att
minska dessa missförhållanden åstadkoms en dubbel vinst, dels i form av en
minskad värdeförstörelse, dels i form av ett ökat värdeskapande (Sandoff
et al., 2018; Winden et. Al., 2014). Föga förvånande är det just städer som
inte bara ökat sina ambitioner inom dessa områden utan på många håll
även är de som leder den progressiva sociala och miljömässiga utvecklingen genom lokala initiativ, policys och innovativa projekt (Habitat, 2016).
När såväl de negativa konsekvenserna som vinsterna och möjligheterna
att adressera utmaningarna definieras i en lokal kontext finns starka skäl
för att låta staden utgöra både en arena och en aktör för att hantera dessa
utmaningar.
Urbana infrastrukturer är centrala för
urban utvecklings- och innovationsverksamhet
En omständighet som förstärker kraften i denna slutsats är att staden
inrymmer och har betydande rådighet över den infrastruktur som i stor
utsträckning är central för att adressera utmaningar. Urbana infrastruktursystem som energi, avfall, vatten, IT, transporter, kollektivtrafik, fastigheter, handel
samt grön- och allmänna ytor definierar inte bara städer som fenomen utan i
stor utsträckning även människors sätt att leva. Städers arbete med att utveckla dessa system är kanske dess viktigaste uppgift och samtidens behov
har gjort detta arbete än mer centralt.
De urbana infrastrukturerna kan utnyttjas för att katalysera och driva på
förändrings- och utvecklingsprocesser och är en av de viktigaste strategiska
resurserna för en stad som vill bidra till och vara en arena för transformativa systemförändringar. Testbäddar, demonstrationsanläggningar, living-labs
och pilotprojekt är alla exempel på uttryck för ambitioner hos städer att
utnyttja urbana tillgångar som utvecklingsmiljöer. Ofta görs dessa satsningar med kommunala resurser, varumärke och kontaktnät som viktiga
ingredienser men drivs ofta tillsammans med andra aktörer, till exempel
universitet, institut, företag eller civilsamhällets organisationer. Efter att
under ett antal år ha bedrivits som enskilda (triple helix) projekt börjar de,
i städer som Stockholm, Göteborg och Malmö men även i mindre städer
som Lund och Borås, att institutionaliserats i science parks, innovationsplattformar eller andra former av nätverks- eller samverkansorganisationer.
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Progressiva städer har allt mer blivit synonymt med livaktiga test- och
demonstrationsverksamheter där man har möjlighet att adressera flera
problematiker samtidigt.
Kommunens engagemang i utvecklingen av olika samverkansinitiativ
för att hantera underliggande hållbarhetsutmaningar är naturligtvis central,
men det finns även viktiga kopplingar till en ekonomisk logik och testbäddar1
kan sägas vara ett av verktygen för att åstadkomma den dubbla vinsten i
utmaningsdrivet utvecklingsarbete. Genom nära samverkan med näringslivet skapas möjligheter för utveckling av produkter, tjänster och marknader, vilket i sin tur ökar stadens konkurrenskraft i att attrahera människor,
företag och kapital. Samverkan med näringslivsaktörer innebär dessutom
en rad andra fördelar. En stads progressiva sociala och miljömässiga
ambitioner innebär ofta ökade kostnader, åtminstone initialt, vilka adderar
till och delvis konkurrerar med de omfattande åtaganden som redan finns.
Förutom att testbäddar ökar tillgängligt utvecklingskapital, vilket medger
ökade ambitioner, innebär samverkan att staden inte behöver bära den fulla
kostnaden eller risken i utvecklingsarbetet. Dessutom tjänar testbäddar syftet att finna lösningar som inte bara är kostnads- och resurseffektiva utan
som även kan öka stadens framtida kapacitet inom ett visst område. Det
kan handla om att utveckla nya affärsmodeller, verksamheter och marknader som adderar ytterligare funktionalitet och på så sätt adderar ett nytt
värdeskapande. Då det är just denna typ av effekter, snarare än att finna
lösningar på finansiella begränsningar såsom i OPS2, som är målet så måste
staden utveckla andra incitament för att attrahera näringslivets aktörer. Det
krävs en strukturell inramning som för tankarna till innovation, marknadsutveckling, unik access, och legitimitet, i korthet en beskrivning av ett
urbant innovationssystem (Sandoff et al., 2018).
Just den nära kopplingen till staden och dess lokala politik är en central
1. Fenomentet testbädd har ingen vedertagen betydelse. Ofta används Vinnovas definiton:
”En testbädd är en fysisk eller virtuell miljö där företag, akademi och andra organisationer
kan samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller
organisatoriska lösningar.” Vinnova, (2017). Därutöver ställs ofta krav på att testbäddar
skall vara tillgängliga och öppna för användare utanför testbäddens egen organisation, ha
en varaktighet som sträcker sig längre än till ett enstaka testprojekt, inte endast begränsas
till en enda specifik produkt, tjänst, process eller användare samt är avsedd för test och
utveckling av nya produkter, tjänster och processer och heller inte låst till ett visningsobjekt
eller en demonstrator (Vinnova, 2017).
2. Offentlig-privat samverkan, dvs när offentliga aktörer handlar upp en offentlig nyttighet,
vanligtvis olika typer av infrastrukturer av en privat aktör.
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utgångspunkt i förståelsen av urban utvecklings- och innovationsverksamhet. De värden och risker som står på spel ger starka drivkrafter för
utvecklingen av urbana innovationssystem och det är viktigt att beakta att
förutsättningarna där staden är såväl arena som aktör skiljer sig på viktiga
punkter från förutsättningarna i nationella, regionala eller sektoriella innovationssystem. Den kommunala kompetensen spelar här en avgörande roll
för denna skillnad och urbana innovationssystem måste därför betraktas
som ett eget kunskapsområde som kompletterar vår kunskap om de övriga
innovationssystemnivåerna.
När näringslivsutveckling blir en del
av stadsutvecklingsarbetet ökar komplexiteten
Genom framväxten av testbäddar har stadsutvecklingen inte bara funnit
ett mycket potent verktyg utan även blivit intimt sammankopplat med den
lokala näringslivsutvecklingen. Lite tillspetsat kan sägas att stadsutveckling
i många fall blivit synonymt med lokal näringslivspolitik. Inriktningen och
ambitionen på stadsutvecklingsområdet sätter ramar för inriktning och
ambitioner för näringslivspolitiken och vice versa. Testbäddar ger möjlighet att stötta företagstillväxt för nya så väl som för etablerade företag, det
ger möjlighet att attrahera bolag och kapital på den globala arenan och det
ger även städer en möjlighet att integrera arbetet med näringslivsfrågor
i den kommunala politiken. Till skillnad från de andra två kommunala
kompetensområdena välfärd och samhällsbyggnad, så är inte kommunalt
engagemang i näringslivsfrågor myndighetsutövning och följaktligen inte
en obligatorisk kommunal verksamhet (SOU 2007:72). Det kommunala
självstyret ger kommunerna en betydande bestämmanderätt att själva vårda
sina lokala och regionala angelägenheter (2 kap. 1 § kommunallagen) men
hur detta skall tolkas avseende engagemang i näringslivsfrämjande åtgärder
är långt ifrån självklart och en viss förändring över tid kan noteras. Från
att tidigare främst varit fokuserad på att ”främja företagsetableringar genom att
tillhandahålla mark och billiga lokaler eller ge subventioner” är nu ambitionen att
”i samverkan med olika offentliga och privata aktörer inom och utanför kommun- eller
regiongränsen forma ett gynnsamt näringslivsklimat för både befintliga företag och företag som kan ha intresse av etablering” (s.217, SOU 2007:72). Testbäddar passar
väl in i denna förändrade syn på främjandeåtgärder och ger kommunen
betydande möjlighet att genom utformningen på testbäddarnas inriktning
och förutsättningar för deltagandet påverka vilka aktörer som medverkar.
En strategisk sammansättning av de kommunala testbäddsengagemangen
är alltså inte bara ett kraftfullt verktyg för implementering av näringslivs-
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främjande åtgärder och adresserade stadsutvecklingsutmaningar utan kan
även ses som en viktig karakteristik för den bild av det lokala näringslivet
som staden vill ge. Det blir därför viktigt att det kommunala testbäddsengagemanget är förankrat i politik, förvaltningar och bolag och sköts så att
det inte bara uppfattas som professionellt och legitimt utan också ses som
värdeskapande för näringslivet. Detta ställer krav på att kommunens testbäddsengagemang har ett tydligt uppdrag och att det förs en kontinuerlig
dialog med kommunen om hur dessa verksamheter bäst kan gagna arbetet
med olika stadsutvecklingsutmaningar men även att staden har förmåga
och kapacitet att ta in detta engagemang i sitt strategiska stadsutvecklingsarbete. Om det saknas upparbetade kanaler, tydliga ansvar och kompetens
för att forma engagemanget i linje med kommunens behov och önskemål
finns en risk att det blir en för kommunen underutnyttjad resurs. En sådan
situation öppnar också för målkonflikter, vilket kan bli särskilt utmanande
då många intressenter samverkar inom ramen för olika testbäddsverksamheter och utmanar deras syften och arbetssätt.
Överlag kan sägas att komplexiteten i att bedriva lokal näringslivspolitik som en del av samhällsutvecklingsuppdraget ökat. När uppdraget inte
längre fokuserar företagsservice i kommunala angelägenheter (bygglov,
markköp, tillstånd, brandskydd etc.), etableringsstrategier (till exempel avseende etablering av näringsverksamheteter i vissa områdens eller utveckling
av företagsklimatet i allmänhet), eller utveckling av enskilda näringsgrenar
(till exempel genom nätverk riktat mot vissa branscher eller geografiska
områden för industri, handel eller besöksnäring), utan i allt större utsträckning handlar om att stödja innovativa miljöer och entreprenörskap, krävs
andra kompetenser, arbetsformer och strategier. Det är dessutom så att
denna ambition måste nås utan att inskränka demokratiska värden, lokal
kultur och historia, transparens och likabehandling samtidigt som kommunala tillgångars ekonomiska (affärsmässiga) värde tillvaratas och olämpliga
stigberoenden (Martin och Simmie, 2008) och olämpliga låsningar till
befintliga aktörer undviks.
Adderas därtill komplexiteten i de samverkansituationer som detta förutsätter och innebär är det lätt att inse att det kommer att krävas ett strukturerat, målmedvetet och långsiktigt arbete för att staden skall kunna hantera
denna ökade komplexitet.
Ett nytt ekonomiskt narrativ förändrar kraven
En mer utvecklad syn på näringslivspolitiken, så som den skisseras ovan
med ett större fokus på innovation i samverkan runt stadsutvecklingsfrågor
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utmanar inte bara den traditionella synen på kommunens uppdrag utan
också synen på den offentliga administrationens grundvalar. Den traditionella synen på offentlig administration ”Traditional Public Management”
(TPM) utgår från en politisk, rättsbunden och byråkratisk syn på kommunal verksamhet som garant för ett transparent, förutsägbart och opartiskt
agerande (Pollitt, 2013). Detta synsätt har allt sedan 70-talet kompletterats
av ett större fokus på verksamheten, dess effektivitet och systemets förmåga att utkräva ansvar (Osborne, 2010). Typiskt har detta åstadkommits
genom att introducera olika typer av marknadslösningar och tillämpa
management-principer med inspiration från den privata sektorn. Två
viktiga exempel på förändringar som kommit ur den nya synen på offentlig
administration (så kallad ”New Public Management” (NPM)) är att kommuner valt att bolagisera tidigare kommunal verksamhet och att man infört
olika kundorienterings- och kvalitetskoncept. NPM kan framförallt sägas
ta fasta på den egna verksamheten och rådigheten över densamma genom
effektiviseringar och tydliggörande av ansvar. I den utsträckning som städer
upplever att utmaningarna inom stads- och samhällsutvecklingsområdet är
mer av transformativ karaktär på systemnivå och inte bör eller kan hanteras
genom inkrementella förbättringar av existerande verksamheter, uppvisar
NPM tydliga tillkortakommanden för att adressera dessa. Det finns flera
exempel där staden använder marknadslösningar för att adressera dessa
utmaningar och få till stånd innovation, till exempel genom upphandling
av kommunala uppdrag inom utveckling, bygg och förvaltning, (Sandoff et
al., 2015). Men vi ser att den senaste tidens ambitioner att förena stads- och
samhällsutveckling med näringslivsutveckling och hållbar utveckling, i allt
större utsträckning förutsätter samverkan på ett djupare plan med fler intressenter, fler perspektiv och ett större fokus på att adressera de utmaningar som finns i implementeringen av policys och leveranser av kommunala
tjänster (ibid). En sådan förändring ligger i linje med den syn på offentlig
administration som kallas ”New Public Governance” (Osborne, 2010)
och som utmärks just av att offentliga organisationer utnyttjar fler externa
intressenter för att utveckla sitt tjänsteutbud. Denna närhet leder inte bara
till ett ökat beroendeförhållande och påverkan avseende själva samverkansfrågan, utan det förändrar också den organisatoriska kontext som
karakteriserar den offentliga administrationen. Genom att bedriva arbetet
i samverkan blir man mer beroende av väl fungerande system för hantering av interorganisatoriska relationer och processledning med förmåga
att beakta allt ifrån motstridiga mål och värdegrunder till att avgöra frågor
om resursallokering och ansvarsutkrävande (ibid, 2010). En utmaning med
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att ha samverkan som utgångspunkt är att framgång i större utsträckning
bygger på förhandlingar än auktoritet och byråkratiska principer. Detta
innebär att den kommunala rådigheten beskärs och att ansvar flyttas längre
ut i organisationen. Handlingsfriheten och kraven på de enskilda tjänstemän som är satta att driva arbetet ökar. Svåra bedömningar måste göras
för att väga framgång i samverkan mot kommunala intressen på kort och
lång sikt. Arbetssättet ställer andra krav på vad ett professionellt agerande
innebär och vad som måste anses vara viktiga eller till och med nödvändiga
kompetenser, kunskaper och erfarenhet. Betydande förändringar av de urbana infrastruktursystemen fordrar detaljkunskaper avseende systemmässiga, ekonomiska, legala och hållbarhetsrelaterade konsekvenser. Det betyder
att enskilda tjänstemän skall kunna bedöma hur olika samarbetspartners
lösningar påverkar energisystem, trafik- och gatumiljö, ekosystemtjänster
och hur det påverkar kommunens ekonomi och risktagande. Därtill kommer
den den affärsmässiga dimensionen som kommit att bli ett centralt inslag
i kommunalt utvecklings-, innovations- och testbäddsarbete. Tjänstemän
måste bedöma olika företags- eller samverkanskonstellationers trovärdighet,
stabilitet och attraktivitet på kort såväl som på lång sikt. Till dessa ökade krav
skall även läggas att samverkan företrädesvis bedrivs i projektform vilket
förutom krav på projektledningskompetens även kräver förmåga att navigera
i det kommunala systemet och bygga legitimitet för verksamheten gentemot
chefer i den kommunala linjeorganisationen (Sandoff et al., 2015.)
Att som kommunal företrädare besitta denna breda kompetens och
samtidigt ha förmågan att representera allmänintressen i en djungel av
komplexitet och särintressen fordrar ett betydande organisatoriskt strukturkapital (Edvinsson & Malone, 1997) som kan stötta enskilda och grupper
av tjänstemän. En sådan kapacitet måste utvecklas över tid vilket i sin tur
ställer krav på ett långsiktigt kommunalt engagemang för att skapa tillräckligt utrymme för dynamik och organisatoriska lärprocesser (Senge, 1990).
Eftersom en sådan kapacitet ligger vid sidan av det kommunala kärnuppdraget fordras då ofta en särskild satsning för att utveckla kultur, processer
och rutiner, koordinerande mekanismer samt planering- och kontrollsystem
(Ordóñez de Pablos, 2004). Även om dessa behov i dagsläget i stort förblir
oadresserade så har vissa kommuner, till exempel Göteborg, initierat såväl
utbildningsinsatser som långsiktigt kapacitetsbyggande för innovation i
samverkan. I Göteborg har kommunen även skapat en gemensam plattform
(Testbädd Göteborg) tillsammans med Göteborgs universitet, Chalmers och
RISE för att utveckla en portfölj av testbäddar. Parat med en större medvetenhet från kommunalt håll om de utmaningar som testbäddsengagemang
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innebär, ökar en gemensam plattform möjligheterna att sprida såväl kunskap
om de kommunala förutsättningarna för deltagandet som att implementera
gemensamma riktlinjer och ramverk för det kommunala deltagandet. På sikt
kan ett sådant agerande även leda till att praxis utvecklas avseende strukturer
för styrning och ansvarsutkrävande i testbäddarna. Något som i dagsläget
lyser med sin frånvaro.
Ett nytt tillväxtnarrativ växer fram
Drivkrafter bakom framväxten av ett nytt tillväxtnarrativ är betydande
och ligger i linje med behov och önskemål hos i princip alla parter i
innovationssystemet. I korthet är det allt högre hållbarhetsambitioner
(kombinerat med komplexiteten i hållbarhetsutmaningarna, begränsningar i kommunal rådighet och resurstillgång) tillsammans med näringslivets affärsmöjligheter och städers behov av attraktivitet för människor,
företag och kapital som utgör grunden för detta. Innovation genom
samverkan i urbana testbäddar med betydande finansiering från regionala,
nationella och EU-stödsystem är viktiga mekanismer för att understödja
detta tillväxtnarrativ.
Trots de uppenbara risker och svårigheter som är förknippade med
framväxten av urbana innovationssystem, saknas i princip en kritisk och
reflekterande diskussion om premisserna för genomförandet av dessa
ambitioner och de risker och konsekvenser som denna nya form av
”grand policy experiment” kan medföra. En bidragande orsak är att denna utveckling fortfarande är i sin linda och såväl erfarenheter som teoretisk underbyggd kunskap är begränsade (Sørensen och Torfing, 2011).
Icke desto mindre är det rimligt att det görs betydande satsningar på att
stärka kunskaperna inom området både för att adressera de risker som
finns men också för att säkerställa att vi kapitaliserar på de investeringar
som görs och de strukturer som byggs upp. Det innebär att vårt traditionella tillväxtnarrativ där näringslivet med understöd av sektorsspecifika
stödstrukturer spelat en central roll, kompletteras med en djup förståelse
för urbana innovationssystem och hur dessa bör styras och ledas. För att
ett sådant komplement skall få en mer betydande roll krävs ett strategiskt
arbete med att utveckla en ”Urban Innovation Governance”. En sådan
måste ta utgångspunkt i de förutsättningar som utgör ramvillkor för
kommunal stads- och näringslivsutveckling samt de förutsättningar som
präglar framgångsrik innovationssamverkan ur ett kommunalt såväl som
ett privat perspektiv. Utifrån detta kan sedan kunskap och praktik utveck-
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las som svarar mot högt ställda krav på kommunal styrning och ledning
och ändamålsenlig utformning av innovations- och marknadsutvecklande
strukturer och organisationer, lokalt såväl som regionalt och nationellt.
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Kommunens nya roll som långsiktig brobyggare
Omställningen till hållbar utveckling handlar om att förhålla sig till
komplexitet och om att ha kapacitet att hantera ständiga och ofta oberäkneliga förändringar. För att anpassa sig till detta krävs kreativitet och
flexibilitet. Hållbarhetsutmaningar beskrivs som ”lömska”, eller ”wicked”
på engelska, just för att de uttrycker denna komplexitet, de omfattar till
exempel flera skalor, sektorer och aktörsgrupper. Det här blir särskilt
tydligt när man pratar om att säkerställa grundläggande behov på ett
långsiktigt hållbart sätt, till exempel vatten- och matförsörjning, eller
folkhälsa. Frågan ”Vem arbetar med vatten?” i en kommun kan vara
mycket svår att svara på exempelvis. Vilken typ av vatten, vatten för vad
och vem? - samtidigt som allt vatten hänger samman i ett enda kretslopp. Ett tydligt tecken på hur komplexa hållbarhetsfrågorna har blivit är
att hållbarhets- eller miljöstrateger som tidigare arbetade på en specifik
kommunal förvaltning, till exempel miljökontoret, idag ofta är placerade
på kommunledningsnivå.
Det här kapitlet reflekterar kring två viktiga ansatser som kommuner
idag ofta använder för att hantera de komplexa hållbarhetsutmaningarna;
samverkansfokuset för att samla den bredd av mandat och kompetenser
som behövs för förändring och omställning, och projektformatet för att
stärka flexibilitet och kreativitet i att möta förändringar. Kapitlet tar sin
utgångspunkt i ett forskningsprojekt om hur kommuner förhåller sig
till andra lokala hållbarhetsaktörer (ARTS-projektet) och avslutas med

Forskningsprojektet ARTS, Accelerating and Rescaling Transitions to
Sustainable Development, finansierades av EU 2014-2016, och undersökte
hur kapaciteten hos lokala hållbarhetsinitiativ (offentliga, privata, civila
eller partnerskap av dessa) bättre kan nyttjas för att bidra till förändring på
större skala, t.ex. i en hel stadsregion. Stockholmsregionen utgjorde ett av
fem Europeiska fallstudieområden där den deltagande forskningen genom
intervjuer och workshops utmynnade i en samkunskapad färdplan för hur
regionen kan växla upp sitt hållbarhetsarbete.
www.acceleratingtransitions.eu
Färdplanen för Stockholmsregionen: Att växla upp hållbarhetsarbetet i
Stockholmsregionen. En färdplan från ARTS-projektet. goo.gl/KUd611
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förslag på konkreta strategier för att överkomma riskerna med resultatsvag samverkan och projektifiering i ljuset av minskade resurser och krav på
effektivisering.
Samverkansinflation
En av orsakerna till den ohållbara utveckling som nu råder är en mismatch
mellan hur samhället är organiserat och hur planetens system, såsom skogar, hav och klimat, fungerar. Då alla system hänger samman och interagerar behövs samverkan, att samhället är organiserat så att det matchar
sambanden i landskapen. Det kan handla om att det finns former för samverkan som matchar en stads gröna infrastruktur av planteringar, parker,
kyrkogårdar, kolonilotter, vägrenar, naturreservat, skogar, jordbruksmark
och sjöar, oavsett sådant som kommun- eller förvaltningsgränser. Ett bra
exempel på en organisationsstruktur som försöker anpassa sig till ekologiska systemgränser är det europeiska vattendirektivets sätt att strukturera vattenarbetet regionalt och lokalt efter vattenavrinningsområden. Exemplet är
bra då det också visar hur svårt det kan vara att anpassa rådande organisation till nya gränsdragningar – avrinningsområden delas till exempel av flera
kommuner, eller täcker bara delvis en kommun, vilket avsevärt försvårar
arbetet, till exempel med avseende på resursfördelning.
En av kommunens viktigaste roller är att i dialog med medborgarna och
andra lokala aktörer säkerställa allmänintressen. Kommunerna behöver
i allt större utsträckning också medverka i regional samverkan för att säkerställa de egna kommunala allmänintressena i till exempel klimatanpassningsarbetet eller för att säkra vattenförsörjningen. Fokus på samverkan
som en strategi har blivit alltmer omfattande, och antalet initiativ för att
gemensamt förstå kärnproblemet, hitta former för samarbete och gemensamma lösningar har ökat drastiskt som ett sätt att svara på de komplexa
hållbarhetsutmaningarna som kommunen sällan kan hantera själv. För
kommunerna handlar det inte längre bara om dialog utan om avancerad
samverkan mellan olika sektorer inom den egna verksamheten, med andra
kommuner i regionala samarbeten och med andra aktörer, privata sektorn
och civilsamhället. Det ökade behovet av samverkan sker samtidigt som
resurserna i offentlig sektor ska räcka till alltfler åtaganden, hantera en ökad
komplexitet, samt oförutsedda händelser.
Riktig samverkan kräver extra och andra resurser i form av tid och
kompetens samtidigt som den ofta är otydligare i struktur, process och
utfall, jämfört med mer sektors- eller aktörsspecifikt arbete. Det kan medföra att det är svårt att se hur mycket resurser som krävs samt vad dessa
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investeringar ger. Inom många organisationer har denna nya kravbild inte
medfört några större förändringar i arbetssätt utan snarare har uppgifterna
utvidgats till att omfatta mer och mer samverkan. Då samverkan behöver
tid har detta lett till att varje uppgift blivit mer tidskrävande och många
som arbetar med hållbarhetsfrågor upplever att arbetet går långsammare
och mesta tiden läggs på möten med olika aktörer. För att samverkan ska
ge resultat krävs tid för att bygga förtroende mellan de ingående aktörerna,
ett väl förankrat engagemang hos representanterna, och mandat att besluta
om och genomföra konkreta åtgärder inom samverkan. När detta inte finns
tar sig samverkan ofta uttryck i form av samtalsforum där man utbyter
information, kanske diskuterar utmaningar, men där man saknar kapacitet
att agera utifrån dessa utbyten och diskussioner.
Delaktighet är en central del i svenskt kommunalt arbete och en viktig
byggsten för demokratin. Där har det traditionella föreningslivet haft, och
har fortfarande, en självklar roll i att representera olika intressen. Tidigare
forskning och ARTS-projektets fallstudier pekar på outnyttjad potential
i det ökande och alltmer diversifierade lokala engagemanget för hållbar
utveckling – såväl miljömässiga som sociala och ofta de båda i kombination (Ehnert et al., 2018). Dessa initiativ har motivation och möjlighet att
utforska nya sätt att tänka, organisera och agera för att hantera utmaningar
och kan därför utgöra en viktig källa till kreativitet och innovation både
lokalt, regionalt och globalt. Men det lokala engagemanget är i förändring
och sker idag i många fler olika former än tidigare, där det traditionella
föreningslivet numera bara utgör en. Vidare har digitaliseringen bidragit till
såväl lokal förankring som global relevans hos lokala hållbarhetsinitiativ.
Inom ARTS-projektets visades tydligt svårigheterna för kommunerna att
möta denna nya mångfald av lokalt engagemang– det saknas kunskap och
sätt att samverka med andra än traditionella föreningar (Borgström 2019).
Å andra sidan visade det sig många av initiativen fyller mycket viktiga funktioner och bidrar därmed på ett betydande sätt till lokalthållbarhetsarbete.
På grund av detta fann de sig lägga mer tid på samverkan med kommunen
och andra aktörer än på sina faktiska aktiviteter, vilket var en mycket svår
avvägning av begränsade resurser. Här finns stora möjligheter att förbättra
utbytet och samarbetet mellan olika lokala aktörer för att bättre ta vara på
potentialen på ett långsiktigt sätt.
Projektens läckande bakgård
Det finns idag en stark norm att organisera utifrån projektets logik med
en tydlig början och slut, definierad målsättning och arbetsmetod, ledare
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och deltagare (Fred, 2015). Idag sker stadsplanering, kunskapsuppbyggnad, skolundervisning, arbetsmiljöarbete, integration och naturvård, för
att nämna några, i form av projekt. Projektformatet gör också att man
lättare kan sätta samman team med rätt kompetens för den utmaning som
ska hanteras. Till exempel att arbeta fram en lokal dagvattenlösning i en
exploateringsprocess med bred hållbarhetsansats, där ekologiska, sociala,
tekniska och ekonomiska aspekter är representerade. Denna projektifiering
av offentlig sektor kan ses som en reaktion på tidigare rigida strukturer och
processer som inte ansågs innovationsfrämjande och ett hinder för hållbar
utveckling.* Den är ett samhällsfenomen som sträcker sig bortom den
offentliga sektorn och återfinns inom såväl privat sektor som civilsamhälle
och forskning. Genom projektformatet skapas andra förutsättningar för
kreativitet och samverkan i nya konstellationer, vilket kan leda till utveckling och test av nya sätt att tänka, organisera och agera, det vill säga bra
förutsättningar för innovation och omställning (Hodgson et al., 2019). En
av de största svårigheterna med projektnormen är att säkerställa projektens sammanhang. Deras begränsade format i tid och vilka frågor som kan
hanteras därinom, medför en avvägning mellan effektivitet i projektet och
graden av komplexitet som kan hanteras. Vidare saknas ofta mekanismer
för, eller resurser till, att brett integrera de nya kunskaperna i samhällets
strukturer och processer, vilket är en förutsättning för hållbar utveckling.
Projektformatet ger möjlighet till den flexibilitet och det experimenterande som krävs för anpassningsförmågan som är en förutsättning för hållbar
utveckling. Idag är det vanligt att nya förhållningssätt tas fram och testas
inom ramen för innovationsprojekt, som i sin tur ofta är otydliga kring hur
de nya kunskaperna ska förvaltas, integreras eller utvecklas vidare. Inom
ARTS-projektet var det mycket tydligt att det för de lokala hållbarhetsinitiativen saknades modeller, strukturer och processer för hur de ska fortleva
och utvecklas efter innovationsfasen (Ehnert et al., 2018). Projektnormen,
så som den tog sig uttryck i detta fall, bidrar till att upparbetad kunskap
går förlorad när projektet är avslutat och att viljan till engagemang minskar
hos alla parter, då projektets resultat inte värderas och tillvaratas. Normen riskerar också att vara exkluderande då flera initiativ inte passar in i
formatet och därför inte har tillgång till finansieringsmöjligheter, medan de
som redan har hög kapacitet för projektformatet har betydligt lättare att dra

* Läs mer om projekt och projektifiering i kapitlet Projektifieringens möjligher och utmaningar på
sid. 41.
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nytta av de finansiella medel som är tillgängliga. Ytterligare en aspekt som
ARTS-projektets deltagare lyfte fram är att innovationsprojekt traditionellt
sett är tänkta att leva vidare genom att de integreras i en affärsmodell som
genererar ekonomisk vinst. Hållbarhetsutmaningarna å sin sida handlar
ofta om att säkerställa kollektiva nyttor, allmänintressen, till exempel renare
stadsluft eller trygghet, vilket i första hand inte stöds av en vinstdrivande
affärsmodell.
I dagens samhälle där vi är alltmer tidspressade och rörliga på arbetsmarknaden, riskerar projektformatet att tappa sitt större sammanhang
och bli en isolerad företeelse och detta orsakar stora och onödiga läckage
av upparbetade kunskaper, relationer och engagemang. Projektformatets
kortsiktighet så som det praktiseras hamnar i konflikt med andra aspekter
av stor betydelse för långsiktigt hållbar samhällsutveckling, till exempel
lärande för kontinuerlig anpassning och byggande av förtroende och tillit
mellan aktörer för framgångsrik samverkan över tid. För att navigera denna
konflikt behöver projekten plattformar som ger kontinuitet och sammanhang så att de negativa effekterna av projektifiering kan minskas. Kommunerna spelar i detta en mycket central roll i att säkerställa denna kontinuitet
och sammanhang så att hållbarhetsarbetet är både flexibelt, innovativt och
långsiktigt.
Att bygga och förvalta broar
För att öka förmågan att hantera förändringar behövs en kombination av
mångfald, flexibilitet, kopplingar och kontinuitet – vilket kan vara motsägelsefullt (Biggs et al., 2012). Det behövs en mångfald av sätt att hantera hållbarhetsutmaningarna då det ger en bättre beredskap att möta det oförutsedda.
Samtidigt är det kostsamt att upprätthålla en sådan mångfald, där vissa delar
kanske inte kommer till nytta inom överskådlig tid. För hållbar utveckling
behövs kopplingar mellan olika aktörer för att sprida kunskap och erfarenheter, stödja varandras aktiviteter och matcha interaktioner i de system som
man behöver ta hand om. Men, det finns en motsägelse mellan att bevara
mångfald av förhållningssätt och samtidigt koppla samman alla aktörer. Det
finns en risk att mångfalden minskar när samverkan ökar, att samverkan leder
till likformighet. Risken förstärks när verksamheten behöver vara effektiv utifrån ett resursperspektiv. Ett exempel är skötsel av grönområden i städer, där
mångfalden av olika aktörer och arbetssätt har minskat för att öka effektiviteten, vilket i sin tur leder till mer likartade grönområden.
Betydelsen av att långsiktigt arbeta med nätverk av aktörer och nätverkande för hållbar utveckling är känd sedan länge, och på många håll försöker
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man skapa sig en bild av nätverken kring hållbarhetsutmaningarna. Till
exempel har man kartlagt aktörer och samverkan i relation till vatten i
Stockholmsregionen, vilket visat sig vara en mycket komplex uppgift.
Nätverk kan finnas horisontellt mellan olika aktörer inom en sektor på
en administrativ nivå, mellan aktörer på olika nivåer och kan också kopplar
samman många olika aktörer horisontellt och vertikalt kring en utmaning. Ny
forskning visar att det inte bara är tätt sammankopplade nätverk som är av
betydelse för att hantera komplexa utmaningar, utan att det behövs en kombination av flera mer eller mindre starka nätverk (Bodin, 2017). Vidare har
forskningen identifierat betydelsen av brobyggare som bygger, upprätthåller,
utvecklar och uppdaterar länkarna mellan aktörerna i nätverket (Hahn et al.,
2006). De har god förståelse för olika aktörer i ett nätverk och har förmåga
att koppla ihop dem på ett meningsfullt sätt och har ett stort kapital av tillit
inom nätverket. De sprider kunskap och erfarenheter mellan olika aktörer
i ett nätverk, har överblick över hela nätverket, kan se till att en aktör med
kapacitet att agera får signaler från andra delar av nätverket som fångar dessa
signaler, och bidrar till att nätverkets aktörer har förtroende för varandra.
I många nätverk inom hållbar utveckling finns brobyggare, men de är oftast inte strategiskt tillsatta för att fylla denna funktion. Inom offentlig, privat
och civil sektor finns personer och grupper som är nytänkande och som
tänjer på rådande strukturer och processer för att skapa förändringar som de
ser är nödvändiga. Inom vissa fält kallas de förändringsagenter, inom andra
nyckelpersoner, och dessa har visat sig ha en tendens att vara rörliga inom
nätverket (Westley et al., 2013). De* kan sägas pollinera nätverket med sin
kunskap från olika sammanhang och bidrar därmed till en gemensam kunskapsuppbyggnad över tid. Idag är det dessa personer och grupper som står
för kontinuiteten och lärandet i samverkan, men oftast utan formellt uppdrag
eller ansvar att göra detta. Vad händer när dessa personer eller grupper
lämnar systemet av nätverk? Att denna funktion inte är formaliserad innebär
en stor sårbarhet, minskade möjligheter till strategiskt förhållningssätt och
är därmed inte långsiktigt gångbar som modell för att hantera kunskap i en
föränderlig värld.
Kommunen som brobyggare
Inom ARTS-projektet diskuterades barriärer för ett bättre hållbarhetsarbete
i Stockholmsregionen av vilka de viktigaste var relaterade till ineffektivt
* Läs mer om dessa roller i kapitlet Att hantera tvetydigheter på sid. 139.

34

Innovation och stadsutveckling

nätverkande och samverkan, och projektifieringsfällan (Borgström &
Oreskovic, 2016). Utifrån dessa identifierades ett antal konkreta förslag
på hur barriärerna kan överkommas och många av förslagen handlade om
kommunernas betydelse och potential, men att hållbarhetsutmaningarna
ställer krav på nya kommunala kompetenser och arbetssätt jämfört med
tidigare. Nedan presenteras ett urval av roller som skulle kunna stärka
kommunen som en demokratisk och långsiktig brobyggare som säkerställer
kontinuitet och lärande för lokal hållbar samhällsutveckling.
# Initiativlots
Denna roll innebär att det på kommunen finns en förvaltningsgemensam
kontaktpunkt som har god överblick över kommunens organisation vad
gäller hållbar utveckling och var inom organisationen olika hållbarhetsinitiativ kan tas emot, till exempel personer, enheter eller pågående projekt och
processer. Denna lots hjälper också kommunens tjänstemän och politiker
med kunskap om hur de kan bemöta och arbeta med lokala initiativ. En
slags ”match-maker” som utgör en självklar kontaktpunkt för en grupp
som vill engagera sig lokalt för hållbar utveckling. Motsvarande finns i en
del kommuner för det lokala näringslivet och kallas företagslotsar, till exempel i Malmö, Stockholm stad, Härnösand, Botkyrka, Falun, Piteå1, och som
fritids- och föreningslotsar som arbetar med att underlätta kontakter mellan
nyanlända och lokala föreningar i till exempel Västervik och Örnsköldsvik.
# Initiativkoordinator
Många kommuner saknar idag överblick över pågående lokala hållbarhetsinitiativ – vilka finns, vilka former har de, vad gör de, vilka är med, vad
behöver de? Inom ARTS-projektet var det också tydligt att många av initiativen bidrar till de lokala hållbarhetsmålen, vilket kommunen oftast inte är
medveten om därför inte tar med i kommunala redovisningar och strategiskt hållbarhetsarbete. Att ha en sådan överblick och kommunicera denna
inom kommunen är en viktig roll för en koordinator som också skulle ha i
uppdrag att ta reda på och sammanställa behov som initiativen har. En annan viktig roll är att i samarbete med olika delar av kommunen hitta sätt att
tillgodose dessa behov, till exempel finansiellt stöd, stöd med lokaler eller
fysisk plats, samt stöd med kommunikation. I nuläget är det få kommuner
som vet vad de lokala hållbarhetsinitiativen behöver för att kunna bidra till
1. https://www.foretagsklimat.se/insatser/foretagslots
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hållbar utveckling på lång sikt. Man saknar också metoder för att fånga upp
den kunskap och de erfarenheter som finns eller utvecklas inom initiativen.
En parallell till denna koordinerande funktion finns sedan lång tid inom
det kommunala arbetet med idrottsverksamhet, där många kommunrepresentanter som deltog i ARTS-projektet upplevde att kommunen hade
betydligt bättre kunskap och också ett mer strategiskt och långsiktigt
förhållningssätt, till exempel genom att tillhandahålla idrottshallar.
# Nätverkarstöd för långsiktigt lärande
Vilka är brobyggarna i hållbarhetsnätverken i kommunen idag? För att
initiativlotsarna och koordinatörerna ska kunna utföra sitt arbete behöver
de nära samarbete med de brobyggare som redan finns, kanske är det dessa
som är bäst lämpade att bli kommunala lotsar och koordinatörer. Förutom
att ha strategier för att ha en bra kommunikation med brobyggarna i nätverken, behövs även arbetssätt för att ta tillvara deras kunskap om nätverket och utmaningarna som de är engagerade i. Hur kan kommunen stödja
brobyggaren samtidig som hen förblir autonom och med brett förtroende
hos aktörerna i nätverket?
# Hållbarhetscentrum
Som presenterades inledningsvis finns ett stort behov av samverkan
samtidigt som denna ofta blir projektspecifik, fragmenterad och därmed
osynkad, och riskerar att bli ineffektiv. ARTS-projektets deltagare uttryckte
en svår avvägning mellan att lägga sin kapacitet på att genomföra verksamhet eller att strategiskt nätverka och påtalade ett behov av plattformar för
nätverkande, till exempel hållbarhetscentrum. Tanken om centra för möten
och nätverkande är inte ny, till exempel medborgarhusen har en lång historia i Sverige, men de skulle kunna göras tydligare för just hållbarhetsarbetet.
På flera håll i världen skapas nu liknande centrum för samkunskapande om
hållbarhetsutmaningarna, under namn som ”urban living labs”, ”makers
spaces” och ”mobility hubs”. De är dock sällan kommunala, utan knutna
till projekt med tidsbegränsning och inte sällan burna av volontärt engagemang, vilket gör dem sårbara på lång sikt. Hållbarhetscentrum skulle också
kunna vara mer temporära och flytta runt på olika platser, och digitaliseras
helt eller delvis. På ett sådant centrum kan man få reda på vilka hållbarhetsinitiativ som finns, visa upp sitt initiativ, träffa andra aktörer och nätverka,
få hjälp med sitt personliga hållbarhetsarbete, lära sig nya saker och testa
sina idéer, kraftsamla för att söka finansiering och så vidare. Detta är ett
viktigt forum för att både lotsen och koordinatorn ska kunna utföra sina
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uppdrag. Det finns föreningar och initiativ som etablerat liknande centrum, det som är viktigt är att det är en långsiktig, strategisk satsning som
är en del av basverksamheten på kommunen och därmed inte beroende av
extern finansiering för att fungera.
# Nya kompetenser
De nya funktionerna som beskrivs ovan ställer nya krav på kompetenser
hos de på kommunen som arbetar med hållbarhetsutmaningar. Det handlar
inte i första hand om specialiserade kunskaper om olika hållbarhetsfrågor,
utan att få en mångfald av lokala kunskapare att kommunicera och arbeta
med varandra. Avgörande kompetenser för att hantera samverkansbehovet
som finns är att kunna leda samverkansprocesser med lika mycket fokus på
en bra process som på själva resultatet av processen (Westin et al., 2016).
En processledare har förmåga att förutse, vara närvarande och syntetisera,
i omgångar under samverkan och utifrån detta planera för nästa, relevanta
steg i processen. I den samverkan som krävs för att navigera hållbarhetsutmaningarna samlas många olika aktörer och kunskaper, vilket kräver att
en bred inkludering säkerställs. Det handlar inte bara om att vara på plats,
utan om att alla deltagare ska förstå vad som diskuteras och görs, samt att
har möjlighet att bidra på ett sätt som fungerar för hen. Det kräver i sin
tur kompetens i facilitering, där olika metoder används för se till att olika
perspektiv kommuniceras och att olika sätt att kommunicera används. En
facilitatör har förmågan att skapa trygghet för deltagarna även när de går
utanför sin egen bekvämlighetszon och när meningsskiljaktigheter uppstår.
Gemensamt för ovanstående förslag är att de syftar till att skapa ett sammanhang för de olika projekten, inte ersätta dem, samt att göra samverkan
mer effektiv. Samtidigt finns en risk att koordinatörer, lotsar och centra
skapar ytterligare ett lager av organisation. Organisation kräver resurser och
ytterligare lager riskerar att öka avståndet mellan olika aktörer. Kärnan i
förslagen är inte deras exakta utförande utan deras funktion, som till största
delen handlar om att öka kommunikationen mellan olika lokala aktörer.
Centralt är att kommunikationen och andra funktioner inte fastnar i projekt
utan ingår i långsiktigt kommunalt strategiskt arbete. Det är också viktigt
att säkerställa att kunskap och erfarenheter bärs av strukturer hos de olika
aktörerna och inte är beroende av enskilda personer. Att detta brobyggande är en viktig kommunal uppgift motiveras av kommunens ansvar att ta
tillvara allmänna intressen på ett demokratiskt sätt.
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Projektifieringens möjligheter och utmaningar
Svenska kommuner kritiseras ofta för att vara tungrodda, stelbenta, byråkratiska och i behov av mer flexibilitet, samverkan och innovation. Otaliga
initiativ har tagits och satsningar genomförts de senaste årtiondena för
att hantera denna tungroddhet, samverkansproblematik eller byråkratiska
ineffektivitet. Den senaste tiden har social innovation och sociala investeringar
beskrivits som sätt att hantera de utmaningar som offentlig sektor står inför
idag: ”Sociala innovationer handlar om att möta samhällsutmaningar med
nya idéer och lösningar som höjer kvaliteten på och förbättrar samhällets
tjänster till medborgarna”, står det exempelvis att läsa i regeringens strategi
för socialt företagande och social innovation (regeringen.se, 2019). Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) skriver om sociala investeringar som
”avgränsade satsningar som både ger bättre utfall… och samtidigt leder
till minskade samhällskostnader på längre sikt” (skl.se, 2019). För några
år sedan lät det nästan likadant men då var det nätverk, kluster, Lean och
Total Quality Management (TQM) eller andra organisatoriska innovationer
som erbjöd ”lösningar” på diverse samhällsutmaningar. Kritiken riktad
mot offentliga organisationer har under en längre tid sett liknande ut men
lösningarna som erbjudits har bytts ut under årens lopp. Precis som inom
modebranschen så finns det inom offentlig sektor trender som kommer
och går, organisatoriska trender, som skiftar i angreppssätt eller perspektiv
och som varar olika längre beroende på dess förmåga att få fäste. Men vad
flera av dessa trender och innovationer har gemensamt är att det praktiska
utfallet – alltså vad de offentliga organisationerna faktiskt gjort och gör när
dom ägnar sig åt Lean, TQM eller sociala investeringar - i stor utsträckning
har kommit att organiseras i projektform, en organisationsform som både
prisats och kritiserats av akademiker såväl som praktiker.
Detta kapitel syftar till att problematisera och diskutera det som kommit
att kallas offentlig sektors projektifiering. Hur kommer det sig att kommuner organiserar i projektform, vilka fördelar och vilka nackdelar kommer ur
denna typ av tillfällig organisering och när är det mer eller mindre lämpligt
att ägna sig åt projektarbete?
Kapitlet bygger i stor utsträckning på en etnografisk studie, i vilken jag
följde och intervjuade tjänstemän, politiker och konsulter från svenska
kommuner om deras projekt och projektinspirerade arbetssätt. Studien
pågick mellan 2012 och 2018 och har i sin helhet publicerats i avhandlingen
Projectification – The trojan horse of local government (Fred, 2018).
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Projektorganisering - dess försvarare och kritiker
I den traditionella beskrivningen av hur projektledning och projektorganisering kom att bli till hänvisas ofta till de amerikanska militär- och
rymdprogrammen i början av 50-talet, såsom ”Manhattanprojektet” eller
Nasas Apollo-uppdrag. Den överväldigande omfattningen av dessa initiativ,
gällande såväl resurser som ambitiösa deadlines, sägs ha skapat oerhörda
utmaningar när det kom till samordning och kontroll – utmaningar som
mer eller mindre tvingade fram en professionalisering av projektledaren.
Under denna period utvecklades mängder av metoder och modeller för
projektorganisering och ledning, modeller som än idag används av projektledare och som lärs ut vid universitet runt om i världen. Projektledning
som profession och projekt som organisatorisk funktion, eller lösning, har
sedan 50-talet fram till idag spridit sig till nästan alla delar av samhället och
till nästan alla delar av världen.
Inom offentlig sektor motiveras ofta projekt utifrån en önskan om att
bryta med tidigare vanor eller rutiner för att åstadkomma mer innovation
eller förändring och effektivitet. Projekt används som medel för utveckling,
för att experimentera och utveckla lokala praktiker eller hantera komplexa
problem som anses för problematiska eller för komplexa för att kunna
lösas inom ramen för den ordinarie verksamheten. Projektformatet är
attraktivt av flera anledningar; det anses möjliggöra ett kontrollerat sätt
för organisationer att undvika klassiska byråkratiproblem; initieringen av
projekt signalerar handlingskraft; projektformatet lockar ofta till sig extern
finansiering och projekt sägs också ha förmågan att reducera komplexitet
– dom ses som instrument för ett specifikt team att genomföra en specifik
uppgift inom en specifik tidsram och budget – och upplevs på så sätt vara
bortom den vardagliga ofta så komplexa, stelbenta, (stuprörs-) organisationen med specifika budgetcykler.
Men kritikerna menar att projekt, trots vad förespråkande hävdar, bidrar
till mer byråkrati, organisatorisk fragmentering och att de bidrar till ett
arbetssätt utformat efter tydliga regler och standards som knyter anställda
till teknokratiska planerings-, och rapporteringsverktyg. Flera menar också
att projekt i offentlig sektor understödjer en ”avpolitisering” av verksamheter genom att de bidrar till ett ökat fokus på, och kanske även större tilltro
till, managementinspirerade praktiker och tankemodeller på bekostnad av
politiska dimensioner och maktrelationer i projektarbetet. Kritikerna menar
att projekt ofta utmålas som a-politiska entiteter vars arbete bara handlar
om teknikaliteter – om ett projekt misslyckas (eller lyckas) handlar det om
projektlednings- och organiseringstekniker – och man döljer på så vis frå-
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gor om politisk prioritering, resursfördelning och eventuella maktförskjutningar. Ett projekt är inte en enskild ö som Mats Engvall (2003) uttryckte
det, utan en del av ett större sammanhang som också måste hanteras och
tas i beaktning då projekt initieras, genomförs, utvärderas eller studeras.
Den fullkomliga explosion av projekt i offentlig sektor som har
observerats de sista årtiondena, inte minst i det kommunala arbetet
med innovation eller vad som beskrivs i termer av hållbar utveckling, är
också något paradoxal då vi lever i en tid när långsiktighet och hållbarhet
betonas mer än någonsin tidigare. En återkommande kritik mot projektformen i dessa sammanhang är att den erbjuder kortsiktiga lösningar på
långsiktiga problem (Abrahamsson & Agewall, 2009).
Projekt i offentlig sektor är något minst sagt tvetydigt. Dom upplevs
både som flexibla och stelbenta, både innovativa och byråkratiserande.
Och detta är faktiskt något som gör projektformen än mer attraktiv. Vissa hävdar att projekt och projektledning kombinerar den rationella idén
om kontrollerbarhet med det moderna entreprenöriella fokuset på kreativitet och innovation - projekten levererar såväl äventyr som kontroll,
som Sahlin-Andersson (2002) uttryckte det. Det blir på så vis möjligt
att förespråka eller försvara (och kritisera) projektformen från tillsynes
motstridiga perspektiv: Projekt är bra för att de är flexibla och möjliggör
innovation, eller; projekt är bra för de hjälper oss få ordning och reda på
våra aktiviteter.
Projektifiering mer än en massa projekt
Oavsett om du är en förespråkare eller en kritiker så kan vi nog vara
överens om att vi den sista tiden sett en ökad användning av projekt.
Detta fenomen har kallats projektifiering och i detta kapitel fokuserar jag
specifikt på offentlig sektors projektifiering. Men fenomenet har beskrivits i vidare termer, som ett projektsamhälle (Lundin et al., 2015) eller
ännu vidare i termer av en projektifiering av allt (se Jensen et al., 2016).
Men vad innebär det här i praktiken för kommuner, deras organisationer
och anställda? I mina studier av projektifiering identifierar jag tre utmärkande karaktärsdrag för denna utveckling – (1) spridning, (2) förändring
och anpassning samt (3) ett organisatoriskt kapacitetsbygge.
Spridning
Projektifiering som spridning innebär i praktiken att projekt som organisationsform, precis som beskrivits ovan, sprids och används inom såväl
de mer tekniska förvaltningarna som inom skola, vård och omsorg. Men
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det innebär också en spridning av projektidéer inom och mellan kommunala organisationer. Det är exempelvis inte ovanligt att hitta samma eller
liknande projekt i flera kommuner. Ytterligare en dimension av spridningsfenomenet handlar om enskilda (projektkunniga) personer som flyttar runt,
antingen inom kommunen och olika projekt eller mellan olika kommuner
och andra verksamheter – som i en liten projektvärld. Ett bra exempel på
detta är personer involverade i EU-projekt. Här verkar det nästan vara mer
regel än undantag att du flyttar runt i EU-projektvärlden. Kanske börjar
du som projektmedarbetare i en kommun för att senare bli projektledare
i en annan och så småningom EU-samordnare eller kanske utvärderare
av projekten. Jag har tidigare, tillsammans med Dalia Mukhtar-Landgren
(2019), beskrivit detta fenomen som en EU-projektmarknad på vilken
finansiering, idéer, anställningsmöjligheter och projektpartners köps och
säljs. När aktiviteter organiseras som projekt finns per automatik en tillgång
till projektrelaterade resurser.
Förändring och anpassning
Projektifiering som förändring och anpassning handlar om omvandlingsprocesser, i vilka de mer ”permanenta” organisatoriska enheterna och aktiviteterna görs om till att hanteras av tillfälliga projekt. Det kan handla om
specifika politikområden eller särskilda organisatoriska avdelningar/enheter
som tidigare hanterats inom ordinarie förvaltningsstrukturer och budget
men som av olika anledningar görs om till att organiseras via enskilda eller
flera sammanlänkade projekt. Om projekten som beskrivs under ”spridning” kan sägas vara ganska löst kopplade organisatoriska enheter, ofta
finansierade med externa medel, där projektformen är förutbestämd (för
att få EU-medel måste till exempel aktiviteterna organiseras i projektform),
så handlar ”förändring och anpassning” om aktiviteter där kommunen
själva väljer att förändra aktiviteter som tidigare hanterades av ordinarie
verksamhet, till att nu organiseras som projekt. Denna typ av organisationsförändring för också med sig en rad anpassningskrav och -behov för de
omgivande organisatoriska strukturerna, krav och behov som inte sällan tar
sig i uttryck i en form av kapacitetsbygge.
Organisatoriskt kapacitetsbygge
Projektifiering som organisatoriskt kapacitetsbygge innebär att en slags
projektlogik – projektinspirerade värderingar, övertygelser och sätt att tänka
och prata – sprids i organisationen. Detta sker inte enbart via att specifika
projekt initieras utan även genom att andra aktiviteter och praktiker i kom-
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munen uppmuntras lära av eller inspireras av denna projektlogik. I praktiken
handlar det om att projektledare anställs (istället för tjänstemän), att projektledarkurser ges till anställda, att projektkontor skapas, att projektmodeller
produceras och implementeras och att ett projektinspirerat språk används för
att beskriva och presentera det arbete som görs i kommunerna. Verksamheter projektlikgörs. Vid arbetet med min avhandling träffade jag på kommuner
som hade många flera projektledare, eller tjänstemän med projektledarkunskaper, än vad där fanns projekt. Flera tjänstemän, såväl som politiker,
förespråkade också att projektmodeller (utformade för att effektivisera
specifika projekt) mycket väl kunde används inom ordinarie verksamhet –
en logik som säger att vad än du som tjänsteperson har framför dig, så kan
det genomföras som om det vore ett projekt!
Sammanfattande slutdiskussion
Sammantaget ger detta en bild av svenska kommuner som organisationer
som blir allt mer projektkompetenta. Kommunerna lär sig ansöka om
projektmedel (eller organisera egna finansieringssystem), organisera och
effektivisera projekt, men också utbilda eller anställa fler projektkompetenta personer. Projekt har i viss mån blivit den reflektionsmässiga lösningen
på allehanda problem. Det har under en längre tid pratats om att vi måste
samverka mer, en aktör kan inte ensamt lösa de samhällsutmaningar som vi
står inför, stora som små - och många gånger initieras projekt som ett svar
på detta. Projekten visar på handlingskraft – vi gör något åt våra problem
– men också väl preciserad handlingskraft då projekten ofta riktar sig till
en specifik åtgärd under en specifik tid (projekten reducerar på så sätt
komplexitet.). Projektarbetet är även synligt på ett annat sätt än ordinarie
arbete och initiativ. Det går enkelt att peka ut vad som initierats för att lösa
en problematik och dessutom specificera exakt hur mycket tid och pengar
som är knutna till problemet.
Men precis som beskrivits ovan så har projekt som organisatorisk lösning
en tudelad karaktär och här argumenterar jag för att du inte kan ta dig an
den ena utan att få med dig den andra – vill du komma åt den flexibilitet
som projekt sägs kunna leverera måste du också finna sätt att hantera de
mindre flexibla delarna som kan komma av projektorganisering såsom projektmodeller, standards och olika former av kontrollfunktioner. Det samma
gäller komplexiteten. Vill du komma åt den tydligheten som projekt kan
åstadkomma måste du också finna sätt att hantera den komplexitet som
finns såväl inom som runt om kring projekten. Detta blir särskilt tydligt i
externfinansierade projekt som syftar till organisatorisk förändring. Lång
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kan den lista göras över utvärderingar som beskriver den problematik som
ofta uppstår i relationen mellan projektet och den ordinarie verksamheten
då den senare förväntas lära av den förra – vid själva implementeringen av
projektresultat.
Jensen, Löfström och Johansson (2017) beskriver hur avståndet mellan
projekt och ordinarie verksamhet påverkar dels hur innovativt ett projekt
kan vara, dels vilka möjligheter den ordinarie verksamheten har att dra
nytta av projektets resultat. Ju mer distans (egen budget, extern projektledare, egen lokal och så vidare) desto större utrymme för innovation och
annorlundaskap (jämfört med ordinarie verksamhet). Men samma distans
skapar också problematik i termer av implementering och möjligheten att
dra nytta av projektresultaten i ordinarie verksamhet. För att hantera denna
paradoxala situation har vissa börjat prata om, och även genomföra, organisatoriska ”experiment”. Istället för att organisera hela projekt med specifika budgetar så genomförs mindre försöksverksamheter tätt knutna till
det dagliga arbetet och den ordinarie budgeten. Involverade personer kan
då omedelbart observera hur experimenten fungerar eller inte fungerar i de
tänkta situationerna. På så sätt testats också de nya arbetssätten direkt i den
”komplexa verkligheten” och frågan om implementering blir inte lika problematisk. En annan populär ”lösning” på projektparadoxen är att iscensätta piloter, vilket i praktiken ofta är mindre projekt som testar en liten del av
något större och som vid gott utfall förväntas kunna genomföras i större
skala. Fördelen är det specifika fokus som mindre piloter kan erbjuda och
att de likt experimenten kan knytas ganska nära ordinarie verksamhet.
När det gäller projekt i offentlig sektor måste man nog börja tänka på
dem i lite olika termer. Vissa projekt syftar till att förändra en existerande
praktik. Man är intresserad av att göra vissa tjänster eller arbetsmoment
annorlunda och vill testa detta i någon form. Såväl utvärderingar som
empirisk forskning skulle då förespråka vad som ovan beskrivs som mindre
piloter eller experiment, där försöken knyts nära de verksamheter som
förväntas förändras. Risken är annars stor att projektets förmåga att förändra verksamheterna blir begränsade. Andra projekt syftar till att hantera
en större kris eller något akut, där det inte finns några direkta krav på att
organisationer skall lära eller förändras. Vid dessa tillfällen lämpar sig väl
definierade och tydligt avgränsade projekt alldeles utmärkt. Om man tittar
på den klassiska projektlitteraturen är detta precis vad projekt är ämnade
att göra – att lösa unika problem med ett specifikt team inom en särskild
tid. Ytterligare ett exempel är samverkansinitiativ, ofta realiserade i någon
form av projekt. Men här finns ofta en glidning i vad satsningarna faktiskt
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syftar till – är samverkan ett mål i sig eller är samverkan ett medel för att
lösa något annat? Många projektfinansiärer har också, av oklar anledning,
samverkan som ett kriterium för att medel ska beviljas. En lösning på ett
problem får inte genomföras av en aktör utan skall lösas i samverkan. Projektforskningen har dessvärre inga riktigt bra lösningar på detta. Löfström
(2010) visar i sin avhandling hur samverkan i samverkansprojekt fungerar
alldeles utmärkt till dess att projektmedlen tar slut, då upphör också samverkan. Samverkan är i de fallen något som livnär sig på extern finansiering.
Men är det för att samverkan definierats in i ett väl specificerat, och något
distanserat, projekt? Kanske skall man även här tänka i termer av närhet
och organisera in samverkansaktiviteter i den ordinarie verksamheten snarare än att lägga det utanför i en separat ”sidovagn”?
Vad som är viktigt att nämna i denna argumentation om att knyta
utvecklingsarbetet närmare ordinarie verksamhet är risken att för mycket
arbete hamnar på en och samma plats. Man måste tänka på att personer
som jobbar i dessa verksamheter både ska leverera det dagliga arbetet och
utveckla detsamma, samtidigt – det måste ges utrymme, tidsmässigt och
resursmässigt, för båda delarna.* Och när vi förväntas lära oss något nytt
måste vi också ofta förkasta eller glömma något gammalt.
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Förbättra vs. innovera
En av landets mellanstora kommuner, Småköping, har medarbetardag.
Efter förmiddagsfikat meddelar kommundirektören att kvalitet skall stå
i centrum resten av dagen. De flesta tycker det låter spännande. Det är
en bra idé att öka kvaliteten. Vem vill inte det? Fast när man tänker efter lite kan man fundera på vad kvalitet egentligen är. Vad gör man när
man levererar hög kvalitet? Medarbetarna får dela in sig i olika grupper
och fundera på just det. Fundera på vad det innebär att leverera hög
kvalitet. Efter en timmes kreativt arbete och en och annan påtår presenteras resultat. Flera arbetsgrupper redovisar att det handlar om att
kommuninvånarna skall uppleva att kommunen levererar vad invånaren
förväntar sig.
Det resonemanget ligger mycket i linje med var forskare inom kvalitetsutveckling menar. Att kvalitet handlar om hur målgruppen upplever
värdeökning av samspelet med den som levererar någonting, i detta fallet en kommun. Det vill säga att kvalitet uppstår i kommuninvånarens
upplevelse av värdeökning. Extra hög kvalitet kan uppnås när värdeökning inte bara svarar upp mot det förväntade utan även överträffar
förväntningen.
Efter lunch börjar arbetsgrupperna arbeta med hur-frågan. Det vill
säga hur kommunen kan arbeta för att öka kvaliteten. Arbetsgrupperna
tar sig an uppgiften att se över hur kommunens olika leveranser ser ut.
Adam funderar i sin grupp: - kanske kan man förbättra ärendehanteringen vid bygglovsansökningar? Eller, kanske kan man hantera äldreomsorgens behov av medicinpåminnelse annorlunda?
Det är faktiskt så att kommunen har vissa metoder för att arbeta
med denna typ av kvalitetsförbättring. Förvaltningschef Isa menar
att kommunen har ett Lean-tänk som man lanserade för tio år sedan.
Isa reflekterar: – Bara synd att inte så många idag följer de idéer som
presenterades då och där för tio år sedan. – Vi kanske behöver damma
av balanserade styrkort och kartlägga de processer som vi arbetar med,
säger Isa. – Japp, ständiga förbättringar, det är vad det handlar om säger
Evert som har gått Lean och Sex Sigma-kurs och har gult bälte i Lean.
Evert deklarerar att det handlar om att ha system för ständiga förbättringar för att kunna förbättra de tjänster som kommunen erbjuder.
Men, säger Eva från biblioteket, Lean handlar ju mer om principer.
Exempelvis en princip om att allt alltid kan bli bättre. Att problem ska
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ses som möjligheter och att man bör börja med att förändra sig själv
eftersom man själv vet bäst var vi levererar dåligt värde. Och kanske
viktigast av allt, att vi måste utgå från medborgaren och att öka värdet
för hen.
Mitt i denna diskussion ger sig Ibrahim in i diskussionen. Han menar att
han har försökt att förändra och öka kvalitet inom skolan i så många år,
men utan att lyckas. Han säger att arbeta med Lean är som att asfaltera en
ko-stig. Det ser bra ut och funkar ett tag, men i långa loppet behövs mer
radikal förnyelse som förändrar på djupet.
Tre sätt att arbeta med kommunal utveckling
Låt oss lämna Småköping och deras kaffedoftande medarbetardag och
fundera på vad som händer i deras grupparbeten. Kanske kan man säga att
det finns tre nivåer när man arbetar med utveckling. Nivå ett; att inte alls
utveckla utan bara fokusera på att leverera daglig service. Nivå två; utveckla
det vi redan gör. Nivå tre; utveckla nya sätt att leverera på. Det låter kanske
provokativt att påstå att ett sätt att arbeta med utveckling är att inte göra
någonting alls. Men faktum är att på ganska många håll i våra kommuner
har man så pass stort fokus på dagliga leveransen att man inte prioriterar att utveckla det man redan gör och ännu mindre utveckla nya sätt att
leverera på.
Nåväl, då är det väl bara att ta tag i uppgiften och börja utveckla verksamheten kan man tänka. Och visst, med en god ambition kommer man
långt, men det finns några saker man kan ta med i beräkningen för att
komma ännu längre. Om vi nu vill gå från att inte göra någonting till att
arbeta med att utveckla vår verksamhet finns det naturligtvis många sätt vi
kan arbeta på som skapar en god grund för både att utveckla det vi redan
gör och utveckla nya innovativa arbetssätt. I båda fallen är det viktigt att
utgå från målgruppen samt att se svårigheter som möjligheter. Likaså att
medvetet arbeta för att vara en lärande och reflekterande organisation där
alla medarbetare inkluderas.
De fem motsättningarna
Men intressant nog visar det sig att det samtidigt finns vissa faktorer som
gynnar nivå två men inte nivå tre. Det finns till och med faktorer som är
gynnsamma för att arbeta med ständiga förbättringar men utgör en hämsko
för det innovativa arbetet. Vad är det för faktorer kan man naturligtvis
undra. Kanske kan svaret sammanfattas i fem motsättningar som beskrivs
nedan.
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Lösa problem eller uppnå drömmar
När vi utvecklar befintliga processer identifierar vi ofta problem som vi sätter tänderna i för att lösa. Utvecklingsarbete utgår då från en problemformulering. Lite tillspetsat kan man säga att det handlar om utveckling genom
problemlösning. Men till vilka höjder kan detta sätt att utveckla ta oss? Inte
särskilt högt. Vill vi ha innovativ höjd i utvecklingsprocesserna behöver vi
i stället fråga oss vilka drömmar och visioner vi har och hur vi kan arbeta
med att utveckla våra styrkor för att nå drömmarna. Nyskapande bygger på
att kombinera styrkeområden och skapa höjd i utvecklingsarbetet.
Skall man utgå - eller bortse - från befintliga strukturer?
En annan skillnad mellan att utveckla det man gör och att utveckla nytt är
hur tidigt i processen man skall beakta rådande strukturer som begränsande
faktorer. Självklart kan man aldrig helt bortse från rådande strukturer, men
man kan välja att medvetet utveckla inom befintliga ramar; ekonomiska,
kulturella och organisatoriska eller att initialt bortse från dessa och utgå
från behov, drömmar och möjligheter och låta begränsningarna komma in i
ett senare utvecklingsskede.
Är avvikelse av ondo eller goda?
Å ena sidan är det viktigt följa organisationens normer för att arbetet skall
fungera smidigt och rättssäkert. Men, att strikt följa alla normer kan också
hämma förmågan att finna innovativa sätt att leverera kvalitet. Så, man
kan då undra om avvikelse från standarder och normer är av ondo eller av
godo. Traditionellt tolkas ”avvikelse” som något negativt och relaterar till
beteenden som tolkas som underprestation i relation till förväntningar. Det
traditionella perspektivet fokuserar på beteenden som bryter mot normerna
och leder till negativa utvärderingar. Men vi kan naturligtvis i lika hög grad
söka identifiera positiv och konstruktiv avvikelse som gynnar målgruppen
eller på andra sätt bidrar till ett högre mål. Från ett utvecklingsperspektiv
behöver avvikelser inte nödvändigtvis ses som en fiende. I vissa fall är det
faktiskt mer av en konstruktiv vän och utgör en grund för organisatoriskt
lärande.
Skall vi minimera slack eller är slack nödvändigt?
Vi eftersträvar effektivitet och tydliga processflöden i ärendehantering. Att
tidsoptimera arbetsinsatserna och söka ta bort slack (dödtid) har i många
kommuner varit ett utvecklingsmål under lång tid. Samtidigt visar forskning
att det behövs tid för eftertanke och fantiserande för att kunna utveckla nya
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idéer. Det är svårt att tänka nytt och innovativt när hela arbetsdagen löper
på utan tid för reflektion och återhämtning.
Risk eller inte risk, det är frågan
Att minimera risk förefaller vara önskvärt när vi utvecklar verksamhet.
Utvecklingsprocesser kan till och med ha som syfte att minimera risk. I
utveckling av befintliga processer kan det handla om att minimera risker
för verksamhetens målgrupper. När det handlar om utveckling av egna
processer och att skapa nya lösningar kan minimering av ekonomiska och
funktionella risker samtidigt innebära en ökning av risk för låg innovationshöjd. Om vi vill arbeta med att utveckla helt nya lösningar måste vi vara
öppna för risktagning. Det innebär alltid en viss risk att prova nya lösningar
och det är därför viktigt att odla en kultur där det är tillåtet - och kanske till
och med önskvärt - att ta risk.
Det är svårt att nå innovativ höjd i kommunala utvecklingsprocesser
Många utvecklingsinitiativ i Sveriges kommuner tenderar att handla om att
utveckla de pågående processerna. Det tycks vara svårt att få innovativ höjd
på utvecklingsprocesserna. Hur kommer det sig? En del av svaret är att det
rådande förvaltningsparadigmet framförallt (och med all rätt) är inriktat på
att leverera mer än utveckla. Och när vi väl utvecklar så tenderar vi att ha
svårt att i tanken ta oss utanför regelverk, principer, processmodeller och
styrsystem. Det är svårt att ta sig ur djupa hjulspår. Att det är svårt beror
på att det är djupt rotade mentala system som styr dessa processer. Våra
mentala processer brukar fiska efter tidigare erfarenheter och söka använda
dem även på nya utmaningar. Det gör att det behövs andra mentala processer för innovation än de vi använder när vi arbetar med förbättringar.
I den kommunala verksamheten blir då utmaningen att jonglera med tre
bollar; fortsätta leverera, utveckla det vi redan gör och vara innovativa för
att utveckla nya sätt att leverera på. Första steget är att balansera leverans av
daglig service med utveckling av det vi redan gör. Nästa steg är att klara av
att både utveckla befintliga processer och samtidigt utarbeta nya lösningar.
En balansakt som givet ovanstående fem motsättningar inte är så lätt, men
viktig. Juran hävdade redan 1964 att ledningen i en organisation utöver
att leverera tjänster eller produkter samtidigt skall driva ett bevarande och
utvecklande av fungerande processer samtidigt som den skall skapa nya
processer och verksamheter. Forskaren Mars (1991) hävdade att organisationer som misslyckades med att hantera dessa två utvecklingsperspektiv
riskerade att stagnera.
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Förmågan att balansera att utveckla det man redan gör med att tänka
innovativt och utveckla nya idéer är så pass viktig att det har uppstått ett
eget forskningsfält just om denna balans. Forskningsfältet har kommit att
kallas forskning om organisatorisk simultankapacitet (eng: organisational
ambidexterity).
Organisatorisk simultankapacitet
Så, då kan man undra hur kommunal förvaltning skall arbeta för att
uppnå organisatorisk simultankapacitet, givet de fem motsättningarna.
När man studerar nuvarande praxis och tidigare forskning kan man se att
en grundläggande strategi för att hantera båda behoven ofta har varit att
separera dessa från varandra. Antingen har man hanterat behoven i olika
organisatoriska enheter eller separerade över tid. Organisatorisk separation
omfattar inte bara separata strukturella enheter utan också olika kompetenser, system, incitament och processer. Men när det gäller serviceinnovationer behöver innovationsarbetet vara nära relaterat till en djup förståelse
av målgruppen och nyskapande utveckling behöver ske i samspel med
målgruppen vilket gör att en organisatorisk separation kan vara besvärlig
att hantera. Tidsseparation är baserad på att organisationen fokuserar på att
utveckla det man redan gör men att organisationen med vissa tidsintervall
riktar in sig på att se bortom de befintliga processerna och inom ett kortare
tidsfönster arbeta med att skapa nya lösningar. Det kan handla om att
arrangera årliga innovationsdagar då medarbetare förväntas vara med och
utveckla nya lösningar. En svårighet med detta är att det under begränsad
tid kan vara svårt att kliva utanför sin ordinarie roll och svårt att komma
så pass långt i innovationsprocessen att arbetet inte bara resulterar i käcka
idéer som ingen riktigt vet hur man skall - eller har tid att - ta vidare. Det
finns därför starka skäl att hitta alternativa strategier.
Åtta tips
Utmaningen ligger i att kombinera de dagliga leveranserna med förbättringsarbete och nyskapande. Dessbättre går det att med strukturella, kulturella och
personalpolitiska verktygslådor utveckla organisationen så att medarbetare
simultant kan arbeta med befintliga processer tillsammans med ett utforskande.
Nedan beskrivs åtta faktorer som rätt hanterade skapar goda förutsättningar
för att skapa god organisatorisk simultankapacitet. Faktorerna har identifierats
genom forskning som bedrivit inom området av exempelvis Bryson, J. M. et
al. (2008), O’Reilly, C. A. & Tushman, M. L. (2013) och Palm (2017). Följande
faktorer har inom forskningen konstaterats vara viktigare än andra:
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Tydlig förankring i organisationens vision
För att utveckla en verksamhet bortom befintliga rutiner och processer är det
viktigt att ha det övergripande syftet och målet för verksamheten levande i
arbetsgruppen. Det räcker inte med att känna till vision och mål utan dessa behöver göras till en del av det dagliga arbetet och medarbetare behöver verkligen
fundera på vad visionen innebär för framtida leveranser till kommuninvånarna.
Medarbetare behöver känna att det är deras uppgift att förverkliga visionen.
Stöttande ledarskap
En ledningsgrupp som samtycker kring behovet av att arbeta både med
att utveckla det man gör och att utveckla nya arbetssätt är ytterligare en
framgångsfaktor. Detta kan gärna formuleras i ett strategiskt ställningstagande för att arbeta med organisatorisk simultan verksamhetsutveckling.
Ett strategidokument kan gärna formuleras med syfte att kommunicera
incitament för nyskapande verksamhetsutveckling. Samtidigt är det viktigt
att ledningen undviker detaljstyrning. Ledningsgruppen behöver ge stöd
och skapa utrymme för nyskapande processer som drivs av medarbetare.
Incitament
Mål, indikatorer och regelbunden uppföljning både av utveckling av befintliga processer och nyskapande kan ses som en möjliggörande faktor. När
organisationen formulerar mål och utvärderar både befintliga processer och
nyskapande, ger det signaler om att båda aktiviteterna betraktas som viktiga.
Samarbeten
Nyskapande bygger ofta på korsbefruktning av olika idéer. På det hela taget
är det mycket svårt att vara nyskapande på egen kammare. Det blir därför
viktigt att skapa kontaktytor och kreativa samarbeten med andra aktörer,
och kanske speciellt sådana aktörer som man normalt inte brukar idégenerera tillsammans med. Det kan innebära gränsöverskridande samarbeten
mellan offentlig, privat sektor, civilsamhälle och akademi. Det kan även
inbegripa att man bjuder in någon från en annan region eller ett annat land
som delar med sig av deras erfarenheter och tankar kring morgondagens
kommunala verksamhet.
En kultur som kan hantera konflikter
Det blir en uppenbar risk för konflikter när kommunen vid sidan av de
dagliga leveranserna till kommuninvånarna arbetar aktivt både med att
utveckla befintliga processer och skapar nya lösningar. Det behövs därför
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utarbetade rutiner och ett ledarskap som kan hantera spänningar så att dessa
inte eskalerar till belastande konflikter utan snarare utnyttjas som de styrkor
de - rätt hanterade - utgör.
En kultur som tillåter misstag
Det innebär alltid ett visst mått av risktagande att utveckla förslag på nya
sätt att leverera värde till kommuninvånarna. Utforskningsprocesser behöver
därför en förlåtande kultur. Ledningen måste tillåta anställda att ta risker och
eventuellt göra misstag. Medarbetare som inte känner sig uppbackade kommer aldrig att vilja experimentera eller ta risken att föreslå idéer som vi inte
säkert vet vart de tar vägen.
Resurser
Om organisationen menar allvar med att arbeta både med att utveckla det
man gör och att utveckla nya lösningar behövs budgeterade resurser i form
av reda pengar och humankapital för båda dessa processer.
Fokus på implementering av innovationer
För att driva arbetet med nyskapande finns det ett särskilt behov av att utveckla rutiner och arbeta med processen att gå vidare från idé till att faktiskt
genomföra innovationen. För mycket fokus läggs ofta på idégenerering och
för lite på implementering.
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Oseglade vatten - då behövs expeditioner!
De komplexa utmaningar som vi står mitt i ställer krav på genomgripande
systemförändringar. Det gäller ekologiska, sociala eller ekonomiska utmaningar och ofta är det en kombination av dessa. Insikten om behovet av en
genomgripande förändring har formulerats på global nivå i FN:s Agenda
2030, med sina 17 hållbarhetsmål, och insikten blir inte minst påtaglig på
lokal nivå.
Det är också på den lokala nivån våra liv utspelar sig och komplexiteten
finns. Exemplen som årligen visas upp i FN’s årliga rapportering från medlemsländernas arbete med Agenda 2030 är nästan uteslutande från den lokala
nivån. Föga förvånande pekar både FN och den svenska Agenda 2030-delegationen på den lokala och regionala nivån som speciellt viktig.
Det är hela system som behöver förändras om vi ska klara klimatutmaningen, sociala orättvisor och garantera hälsa i framtiden. Det är till exempel en
väsentlig skillnad på att minska utsläppen av växthusgaser med 5-20 procent
jämfört med att minska dem med 80-100 procent. Upp till ca 20 procent kan
vi klara inom till exempel rådande energi- och transportsystem genom bland
annat effektiviseringsåtgärder, men 80 procent reduktion kräver att rådande
energi- och transportsystem* ersätts med nya.
Insikten om att dagens system och trender är en stor del av problemet
och insikten om att dagens system (till exempel energi- och transportsystem) har många inlåsningsmekanismer i rådande kunskaps-, teknik-,
marknads-, policy-, och normstrukturer, leder till insikten att det inte är lätt
för nya idéer att bryta sig in och förändra annat än på marginalen. Organisationer sitter ofta fast i dagens planerings- och arbetsrutiner, affärsmodeller och uppföljningssystem.
Då varje enskild aktör inte förmår att skapa systemförändringen på egen
hand kräver omställningen dessutom ofta samverkan med aktörer som
vi kanske inte är vana att arbeta med. Vems angelägenhet är det att samla
relevanta aktörer runt en fråga som ligger i mellanrummet mellan olika
aktörer?
Många organisationer upplever en ökande spänning mellan behovet av
att förändra och svårigheten att verkligen ta sig an utmaningen. Det upplevs både riskfyllt och svårt att bryta invanda mönster och de åtgärder man

* Läs mer om detta i kapitlet Experiment för hållbar mobilitet – vad innoveras det (inte) kring i
svenska kommuner? på sid. 89.
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vågar sig på upplevs alltför marginella i förhållande till utmaningarna. En
möjlig väg ur detta dilemma kan vara att skapa ett rum där det anses okej
att prova och samverka på nya sätt. Ett rum där öppenhet, nyfikenhet, tillit
och en tydlig process ökar förmågan att samverka, prova, utforska och lära.
En expedition.
En viktig fördel med att skapa en expedition är möjligheten att samskapa och testa genomgripande förändringar i liten skala utan att riskera hela
verksamheten. Det som fungerar tas in i ordinarie verksamhet och det som
inte fungerar blir viktiga lärdomar. En annan fördel är att tillit byggs i nya
kontaktytor och nätverk som blir viktiga för den fortsatta förändringsprocessen. Kanske kan man likna processen med en expedition i delvis okända
vatten. För att inte riskera det stora skeppet skickar man i väg ett gäng modiga seglare i en mindre och mer flexibel båt, en expedition, för att utforska
manöverutrymmet, spännande destinationer och seglingsbara vägar för
det stora skeppet. Som jämförelse kan nämnas att man kallar företag som
är kapabla till att både utveckla sin kärnverksamhet och samtidigt utforska
nya möjligheter för ambidextra organisationer. De expeditioner som detta
kapitel behandlar har ett vidare perspektiv än den enskilda organisationen,
de syftar till att ta sig an samhällsutmaningar och systeminnovation över
organisationsgränser.
Tabell 1. Skillnaden mellan kryssnings- och expeditionslogiken
Kryssningen
(pågående verksamhet)

Expeditionen

Rådande rutiner, strukturer, budgetramar
m.m. ger stöd åt verksamheten

Rådande rutiner, strukturer, budgetramar m.m.
hindrar expeditionen

Arbetet går huvudsakligen ut på att
effektivisera och optimera rådande system

Expeditionen behöver tänka bortom och utmana
rådande system.

Mål, styrning och kontroll är viktiga

Viktigt är vägledande principer, tillit och att skapa
utrymme för förändring.

Stor vikt läggs i att mäta och följa upp

Lärandet är i centrum. Även lärandet av misstag!

Organisationen är i centrum för ledarskapet
och beslut

Frågan är i centrum. Ofta utforskas frågan ihop
med aktörer från andra organisationer.
Faciliteringförmåga är viktigare än beslutskraft.

Handlar ofta om att lösa problem och
implementera lösningar. Ta bort något
oönskat.

Handlar om att möjliggöra något nytt och
annorlunda. Skapa något önskat.
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Två förändringslogiker: Kryssning och Expedition
En central och viktig lärdom i arbetet med systemförändring är att expeditionen har en helt annan logik än det som normalt görs i den rådande
verksamheten i till exempel en kommun. Låt oss för enkelhets skull kalla
den rådande verksamhet för kryssningen. Det är alltså viktigt att förstå hur
de olika logikerna skiljer sig åt, men också att de kompletterar varandra. I
tabellen nedan visas några skillnader mellan de två logikerna.
Ett vanligt resultat av att inte förstå skillnaden i logik mellan kryssning
och expedition är att expeditionerna utvärderas med samma instrument
som används i kryssningen, till exempel genom att se hur mycket faktiskt
resultat man fått ut per spenderad skattekrona. Det är istället lärandet
som är det viktiga i expeditionen. Även lärandet av något som inte visar
sig fungera är värdefullt. Värdet av expeditionen är att minimera risk och
maximera lärandet för kryssningen.
En annan konsekvens av att inte förstå skillnaden i logik är att man inte
ser att logikerna kompletterar varandra och är varandras förutsättningar.
Kryssningen behöver expeditionen för att minimera risk och expeditionen
behöver resurser från kryssningen. Utan denna insikt händer det att expeditioner far iväg utan återkoppling till kryssningen. I sådana fall upplevs ofta
kryssningen som stel och trög av expeditionen och expeditionerna upplevs
som något exklusivt och något som inte berör kryssningen. Detta förstärks
om kryssningen, också internt inom kryssningen, upplevs som kontrollerande snarare än tillitsbaserad och stödjande, vilket leder till intern konkurrens och rädsla att göra fel.
Om expeditioner ska fungera och ge värde tillbaks till kryssningen måste
expeditionen förankras och upplevas angelägen av kryssningen! Det innebär också att det bör ske ett kontinuerligt erfarenhetsutbyte och lärande
mellan kryssningen och expeditionen.
Det är även väsentligt att inse att vi är själva en del av det system som
ska förändras. Enligt Morita (japansk psykoanalytiker samtida med Freud)
brottas var och en av oss med de motstridiga krafterna att söka trygghet
och komfort respektive att ha modet att utforska och utvecklas (jämför
kryssnings- och expeditionslogikerna ovan).
Förbereda expeditionen
När expeditionen förbereds är det en rad frågor som behöver besvaras:
Vilka vatten ska utforskas? Vem ska med på resan? Vem på skeppet tycker
att expeditionen är angelägen? Hur rapporterar vi mellan expeditionen och
skeppet? Hur ska expeditionen navigera?
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Frågan om vilka vatten som ska utforskas handlar om vilken fråga som
ska vara i centrum för expeditionen. När organisationer, exempelvis kommuner, ställs inför en utmaning är det vanligt att den delas upp i delar, vilka
man sedan försöker hitta olika sätt att ta sig an. Det kanske är så att om vi
ställs inför en stor komplex utmaning ligger den långsiktiga lösningen i att
istället göra frågan ännu STÖRRE. Det vill säga att först fråga oss varför vi
har vi denna utmaning, vad som ligger bakom och hur helheten ser ut?
Arbetet med Agenda 2030 i Ale kommun har haft en omfattande förberedelse. Det har exempelvis inneburit att cirka 20 kommunanställda utbildades i intervjuteknik. De har nu intervjuat fler än 200 personer i Ale, för att
samla in angelägna perspektiv för de frågor som ska väljas för expeditionerna. Ale kommun kallar processen för Ale i 360 grader, då syftet är att samla
in perspektiv i alla riktningar. Det kommer troligen att ta totalt mer än två
år innan expeditioner skickas iväg. Troligen är detta väl investerad tid, som
redan har byggt insikter såväl som tillit.
I den förberedande fasen bildas ofta ett mindre designteam som håller
ihop och planerar processen. I fallet Ale har den gruppen bestått av de
två ledande politikerna från opposition respektive nuvarande ledning,
kommundirektör, personal från utvecklingsavdelningen samt två externa
rådgivare (från Dialogues respektive Space for Change Institute).
Frågan om hur expedition ska navigera handlar om vilken process man
vill ska vägleda expeditionen. Idén om att det räcker att samla en grupp
smarta människor i ett rum för att nå ett bra resultat är lika tokig som
att tro att vacker vävning uppstår bara man samlar ihop rätt garn. Det är
först då det verkliga arbetet börjar! Resultatet avgörs till stor del av hur väl
processen designas och faciliteras. Detta blir speciellt viktigt i en heterogen
grupp som ska ta sig an systeminnovation. En viktig uppgift för en väl
fungerande process är att ta bort onödig osäkerhet för att expeditionen ska
kunna fokusera på den nödvändiga osäkerheten.
Det är stor skillnad mellan olika typer av innovationsprocesser. Den vanligaste processen är idédriven, vilket innebär att man utgår från en specifik
idé (förslag på lösning) och sedan försöker se hur den kan bli användbar
på olika sätt i samhället. Den omvända processen är behovsdriven, vilket
innebär att man utgår från ett specifikt behov och försöker sedan designa
lösningar som uppfyller behovet. När det gäller systeminnovation vet man
inte i förväg vilka idéer eller behov som är viktigast, de kommer senare i
processen. Systeminnovation är istället ofta utmaningsdriven, vilket innebär
att man utgår från en samhällelig utmaning, ofta kopplat till kravet på hållbar utveckling. Både i den idédrivna och i den behovsdrivna processen är
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det möjligt att från början pröva sig fram utifrån där man är. Den utmaningsdrivna eller hållbarhetsdrivna processen kräver dock att man först gör
sig en bild av gapet mellan ett önskat (hållbart) tillstånd och den situation
som råder idag. Det är det gapet som utgör själva drivkraften i utmaningsdriven innovation.
En process som har visat sig fungera väl för att göra utmaningsdrivna
expeditioner är backcasting. Den rekommenderas till exempel av FN i
Agenda 2030-arbetet.
Expeditionen
Backcasting handlar om att börja med att definiera det framtida önskvärda
tillståndet för att identifiera gapet mellan detta tillstånd och den rådande
situationen. Vidare handlar backcasting om att i detta gap identifiera hävstångspunkter, det vill säga områden där en insats kan ge stor effekt för att
överbrygga gapet. Slutligen handlar det om att pröva åtgärder inom dessa
hävstångspunkter, se figur 1.
Efter att ha arbetat med backcasting i många olika processer genom
åren är att den stora utmaningen ligger i att få gruppen att stanna i frågan
tillräckligt länge för att den ska kunna definiera det önskvärda framtida
tillståndet. Det verkar finns en inbyggd tendens i de flesta organisationer
att direkt försöka hitta vägar att lösa utmaningen man står inför. Erfaren1. Varför, varför,
varför och vart
siktar vi!

4. Think big, start small,
act now, fail fast and
learn fast

2. Var är vi? Hur ser det
ut och vad ligger bakom
det vi ser?

3. Hitta hävstångspunkterna
i spänningsfältet mellan var
vi är och vart vi vill

Figur 1. Backcasting består av fyra steg. Baserad på Holmberg och Robèrt (2000)
och Holmberg och Larsson (2018).
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heten är också att det ger stort värde till den fortsatt processen om man
först lyckas förstå varför utmaningen finns och hur ett önskvärt tillstånd
skulle kunna se ut. Förmågan till systeminnovation, genom att tänka nytt
och utmana existerande system ökar betydligt! Detta innebär inte att det
inte är viktigt att pröva sig fram. Poängen är att med ett tydligt VARFÖR
blir experimenterandet mer framgångsrikt. En tydlig idé om vad som är
viktigt att styra mot ger syfte och riktning. Eller som Nietzsche uttryckte
det: “If we have our own why in life, we shall get along with almost any
how”. Att ställa sig frågor om vad som är riktigt viktigt och sedan formulera principer som kan vägleda förändringen innebär inte att de små stegen
är oviktiga. Tvärt om, det är samspelet mellan tydliga vägledande principer
och praktiskt prövande, som är poängen. Tänk till exempel på vad Gandhi
lyckades med i Indien med starka vägledande principer om människors lika
värde och icke-våld, samtidigt som dessa ständigt tillämpades i praktiken.
Hans självbiografi bär också titeln ”Historien om mina experiment med
sanningen”.

Hållbarhetsfyren

Mänskliga behov

Vad karaktäriserar ett gott liv?

Social

Ekonomisk

Hur kan vi leva ihop?

Hur kan vi hushålla med resurser?

Ekologisk
Hur kan samhället inpassas i naturen?

Figur 2. Hållbarhetsfyren (Holmberg & Larsson 2018 och Space for Change Institute)
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Det är en konst att föra ett öppet samtal om den önskvärda framtiden
och samtidigt utmana gruppen att tänka brett och bortom rådande system
samt hitta gemensam förståelse. I de senaste årens omställningsprocesser
har vi därför valt att använda Hållbarhetsfyren (Holmberg & Larsson,
2018) som stöd för samtalet om framtiden, se figur 2.
Hållbarhetsfyren är ett verktyg som är baserad på en omfattande systematisk genomgång av vetenskapliga och offentliga texter om hållbar
utveckling. Syftet har varit att hitta kategorier och underkategorier som
så tydligt som möjligt täcker in de väsentligaste aspekterna utan att
överlappa.
Hållberhetsfyren har använts stegvis. Först visas endast huvudkategorierna med tillhörande frågor i syfte att få igång samtalet om framtiden utan
att tappa viktiga dimensioner (det är det steget som visas i figur 2). När
diskussionen fortsätter har vi sedan fyllt på med underkategorier (genom
att vi tillsammans konstaterar vad diskussionen har behandlat och inte).
I den breda expeditionen runt Elektromobilitet i Göteborg visade utvärderingen att Hållbarhetsfyren var till stor hjälp att tänka: bredare (exempelvis kom de sociala dimensionerna av transportsystemet in på ett naturligt
sätt); bortom det rådande systemet (ett helt nytt system av fordon, större
än cykel och mindre än bil, visade sig mycket intressant) och tillsammans
(gruppen kunde under processen återknyta till de gemensamma önskvärda
”fyrbilden”). Även i den omfattande processen med ett fossiloberoende
Västra Götaland visade utvärderingen motsvarande resultat.
Om arbetet med varför-frågan är genomfört och vad som är viktigt i

Challenge Lab möjliggör för samhällets olika aktörer att mötas på nya
villkor, där frågor och inte aktörer sätts i centrum. Challenge Lab är placerat
på gränsytan mellan universitetet och övriga samhället och utgår från en
beprövad backcastingmetodik för att åstadkomma systeminnovation. I
Challenge Lab hjälper studenter att bygga relationer och tillit mellan olika
samhällsaktörer runt en het och viktig fråga för att identifiera rot-orsaker
och hävstångspunkter för åtgärder. Kännetecknande för sådana hållbarhetsfrågor är att möjligheten till systeminnovation och möjligheten till
omställning inte ligger hos någon enskild aktör utan i mellanrummet och
samarbetet mellan flera aktörer. Läs mer på: challengelab.chalmers.se
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den önskvärda framtiden är formulerat är det möjligt att i analysen av
det rådande systemet konstatera de viktigaste gapen mellan vad som är
och vad som borde vara. Detta utgör också drivkraften i backcasting som
beskrevs ovan.
Kartläggningen av det rådande systemet sker delvis genom analytiskt
arbete och delvis genom expeditionsmedlemmarnas klokskap. Det är
en konst att få människor att känna sig involverande och tillräckligt
trygga för att utmana sina antaganden och förutfattade meningar, för
att konstruktivt bidra till en medskapande process. Olika personer bär
flera och olika perspektiv. Hur lyssnandet sker är därför avgörande för
huruvida alla viktiga perspektiv ska komma fram. Ett neutralt, men aktivt, lyssnande i alla riktningar utifrån insikten att personer inte ÄR sina
perspektiv ger en god grund. En fortsatt dialog där man aktivt bjuder
in marginaliserade perspektiv och nej-röster bygger tillit och minskar
motstånd.
Vår erfarenhet från Challenge Lab är att studenter har en unik förmåga att kartlägga det rådande systemet. Studenter har förmåga att få
tag i information genom att de inte representerar någon annan än sig
själva, och de flesta verkar vilja stödja studenternas arbete. När gapet,
det kreativa spänningsfältet mellan var vi är och vart vi vill är identifierat, är det dags att leta hävstångspunkter. Hävstångspunkter, som
innebär att en insats kan få en stor effekt på systemet i önskad riktning.
Erfarenheter från genomförda processer är möjligheten att kraftfulla
hävstångspunkter ökar väsentligt om de två första stegen (se figur 1) är
ägnade ordentlig omsorg.
Dessa hävstångspunkter syftar naturligtvis till att förbättra systemet, men
de ska också utgöra en bra utgångspunkt för fortsatt omställning i den
önskade riktningen.
Resultatet från steg tre är ett antal prioriterade insatsområden. Beroende på omfattningen av den ingående meta-frågan för hela expeditionen
kan insatsområdena ibland bli så stora att det inte är konstruktivt att gå
vidare i steg fyra utan att först göra en ny loop med steg ett, två och tre
för dessa insatsområden.
Steg fyra handlar om att hitta vägar att förverkliga de åtgärder man har
hittat i steg tre. Vid Challenge Lab använder vi mottot: ”Think big, start
small, act now, fail fast, learn fast”. Det ger en god bild av vad det fjärde
steget handlar om. Det är en entreprenöriell process, som lånar verktyg
från designmetodik utan att förlora siktet på de vägledande principerna.
Sammanfattningsvis bör vi påminna om att med lärandet i centrum
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kommer resultat ur alla steg samtidigt som tillit byggs inom och mellan
organisationer. Detta är viktigt för fortsättningen eftersom det oftast är
frågan om en process som fortsätter och inte ett projekt som avslutas.
Avslutande tips
Det finns ett ökande antal expeditioner runt om i världen i syfte att
åstadkomma systemomställningar i riktning mot en hållbar utveckling,
se till exempel Hassan (2014) för en överblick. Jag nämnde inledningsvis att expeditionen har en helt annan logik än kryssningen. Det innebär
att kommuner och regioner aktivt behöver skapa utrymme för expeditioner. De behöver även aktivt bygga en intern förmåga att skickliggöra
verksamheten i att genomföra expeditioner.
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Projekt och testbäddar:
två alternativa vägar för hållbar stadsutveckling
Malmö har sedan 1990-talet genomgått en stor förändring, från att i ett globalt perspektiv ha varit en relativt okänd stad i södra Sverige, till att numera
vara en förebild för hållbar stadsutveckling. Varvsindustrins kollaps i mitten
av 1980-talet katalyserade gemensamma krafter och en vilja att transformera staden och ekonomin i en postindustriell riktning. En rad faktorer drev
på den snabba omvandlingen av staden, men två stadsutvecklingsinitiativ
kan sägas stå i centrum för utvecklingen. Västra Hamnen, den högprofilerade ombyggnationen av tidigare industrimark till en stadsdel med genomgående hållbarhetsprofil som initierades i samband med Bomässan 2001
och som fortfarande vidareutvecklas med flera etapper, och Ekostaden
Augustenborg, en stadsdelsomvandling av ett befintligt bostadsområde från
1940-talet som påbörjades i slutet av 1990-talet och som fortsätter än idag.
De båda initiativen representerar två olika tillvägagångssätt, som leder till
olika konsekvenser och möjligheter.
Syftet med detta kapitel är att jämföra och kontrastera Västra Hamnen
och Ekostaden Augustenborg som alternativa vägar till innovativ hållbar
stadsutveckling. Vi presenterar två olika sätt att stadsutveckla, som kan ses
som idealtyper, projekt respektive testbädd. Vi använder därefter dessa två
idealtyper och exemplifierar med hjälp av Västra Hamnen och Augustenborg och diskuterar för- och nackdelar med de olika tillvägagångssätten.
Kapitlet bygger på data som samlats in genom platsbesök i de båda områdena, intervjuer med kommunföreträdare och konsulter som varit involverade i de två stadsutvecklingsprojekten samt dokumentstudier.
Två olika sätt att stadsutveckla
Vi pratar ofta om projekt inom hållbar stadsutveckling, och det är inte
så konstigt eftersom det ofta är byggnation inom en viss tid, med en viss
budget och med särskilt utpekade aktörer. På senare tid har det också blivit
allt vanligare att prata om olika delar av städer som testbäddar, ett område
där det är möjligt att pröva och testa sig fram till lösningar som kan vara en
del av en gemensam hållbar framtid.
Båda tillvägagångssätten inbegriper en del av skiftet från ‘government’ till
‘governance’ som det primära sättet att styra och utveckla städer, att man
istället för att styra fram utveckling genom fastlagda planer utvecklar städer
genom strategisk och handlingsinriktad samverkan (Kornberger, 2012;
Swilling & Hajer, 2017). Båda sätten innebär också att det är innovation i
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någon form som är nyckeln för att åstadkomma en hållbar framtid i den
urbana miljön. Det är dock viktigt att notera att projekt och testbäddar är
två helt skilda sätt att bedriva urban omvandling, vilket påverkar förutsättningarna för att åstadkomma hållbara, resilienta städer med hög livskvalitet.
Projekt
Projekt har kommit att bli ett vanligt inslag i modern offentlig förvaltning.*
Projekt som organisationsform har funnits inom den privata sektorn i årtionden och sedan 1980-talet har det blivit alltmer populärt inom stadsutveckling,
ofta genom så kallade offentlig-privata partnerskap. Projektformen har kommit att bli tagen för givet av exempelvis politiker, utvecklare och andra urbana
aktörer, som ett förnuftigt och gängse sätt att arbeta med stadsutveckling.
Men projekt som organisering är markant annorlunda från mer traditionella
stadsplaneringspraktiker i form av visionsarbete, planarbete och kapitalinvesteringar.
Projektformen signalerar åtgärder, initiativkraft och beslutsamhet, i riktning
mot ett särskilt slutmål. De är tillfälliga (om än ibland över många år) insatser
som samlar olika intressenter och resurser kring detta slutmål (Munck af
Rosenschöld & Wolf, 2017). Projekten innebär en hög grad av samordning
och samarbete, men hanteras samtidigt utanför de traditionella sätten att styra
organisationer. Projekten kännetecknas också av att de är ett sätt att katalysera innovationsaktiviteter inom en begränsad budget och tidsperiod. Vidare
är projekt ofta avsedda att vara strategiska möjligheter för organisationer
och städer att lära sig, att skapa sig en gemensam förståelse för hur en möjlig
framtid kan se ut. Samtidigt är det sällan som projekt utvärderas och det är
ofta oklart hur resultat från projekt kopplar till befintliga organisationer och
strukturer.
Projektens fördelar är att de involverar en mix av urbana aktörer runt ett
tillfälligt och konkret mål. De länkar samman visioner och strategier med
konkreta åtgärder och kan på så sätt visa upp att en förändrad och förbättrad
framtid är möjlig. Men det ger ofta en splittrad, inkrementell och opportunistisk inställning till stadsutveckling, där de möjligheter som uppstår prioriteras.
På så sätt speglar projekten en förändring av den offentliga förvaltningen
där ledarskap och styrning gradvis ersätts med entreprenörskap. Projekten
blir ett effektivt sätt att överbrygga byråkratiska silos genom att påskynda
beslutsfattandet och därmed snabbare ta itu med de komplexa problem som

* Läs mer om detta i kapitlet Projektifieringens möjligheter och utmaningar på sid. 41.
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städerna står inför. I den andan resonerar också forskarna Sjöblom med
kollegor (2009): ”projekt har blivit symboler för effektivitet, innovation och
anpassningsförmåga”.
Testbäddar
Fenomenet testbäddar har vuxit fram som en beskrivning av en yta som möjliggör test, det kan ske i labbmiljö och på konstruerade platser, men också
i verklig miljö. På senare tid har det blivit populärt att prata om testbäddar
inom stadsutveckling, och då handlar det om områden eller delar av städer
som är särskilt utpekade, och där test och försök arrangeras och övervakas på
plats, områden för experimenterande (Halpern et al., 2013). Diskursen kring
städer som testbäddar handlar om att de urbana utmaningarna är komplexa,
och att det är svårt att veta vad som fungerar, därför behöver det ske test i
verklig miljö.
Testbäddarna präglas av osäkerhet, och en grund som bör ingå är att
tester alltid innebär en risk för misslyckande. På så sätt skiljer sig testbäddar
avsevärt från traditionella stadsutvecklingsprocesser. Testbäddarna är utformade att ha lärande i fokus. Testbäddar samlar också, precis som projekt, en
mängd aktörer runt det gemensamma intresset. Dessa aktörer är ansvariga
för att planera, genomföra och samla resultaten från de olika experimenten.
Testen genomförs, resultaten analyseras och därmed byggs kunskap för nya
tester eller för att implementera resultaten. Erfarenheterna från testerna är de
viktiga resultaten från testbädden, snarare än etableringen av själva testbädden. Tanken är sedan att dessa resultat kan implementeras i större skala eller
överföras till andra platser.
Nedan presenterar och diskuterar vi två stadsutvecklingsinitiativ från Malmö utifrån dessa två idealtyper. Västra Hamnen som ett exempel på ett projekt och Ekostaden Augustenborg som ett exempel på en testbädd. Parallellt
med detta diskuteras för- och nackdelar med de olika initiativen. Avslutningsvis diskuterar vi hur de olika valen påverkar kommunen som aktör och det
kontinuerliga lärandet.
Västra Hamnen som ett projekt
Västra Hamnen är ett exempel på hållbar stadsutveckling, som väckt intresse både nationellt och internationellt. Med avancerade miljötekniklösningar,
nyskapande arkitektur och blandade funktioner var området centralt för
att etablera Malmö som en global hållbarhetsaktör. Det 187 hektar stora
stadsutvecklingsprojektet påbörjades i och med den europeiska bostadsmässan Bo01 som arrangerades 2001 på det tidigare varvsområdet. Under
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de senaste decennierna har ytterligare utveckling skapat ett område av tät
bostadsbebyggelse, inklusive Santiago Calatravas ikoniska Turning Torso,
nya kontorsbyggnader och utrymme för handel och nöje. Utvecklingen av
området påminner om många andra av de vattennära stadsutvecklingsprojekt som varit populära sedan 1980-talet. Men Västra Hamnen skiljer
sig från andra liknande projekt genom sina miljöegenskaper, som en hållbar
dagvattenhantering, energieffektiva byggnader, förnybara energilösningar, multimodala transportalternativ och ett fokus på återvinning och återbruk inom
avfallsområdet. Samtidigt har området fått ta emot kritik, bland annat för det
saknas bostäder i de billigare segmenten och för att området lider av ständiga
trängselproblem. Sammantaget visar Västra Hamnen möjligheterna för ett tidigare industriområde att bli radikalt transformerat till en postindustriell stadsdel
för det tjugoförsta århundradet.
Projekt som Västra Hamnen genererar ofta en betydande iver och publicitet
inledningsvis, men det visar sig inte sällan vara kortlivat. Den entusiasm som
byggs upp när ett projekt tillkännages, den toppar under design- och utvecklingsfasen och försvagas sedan när projektet når sin slutfas och invånare flyttar
in. Västra Hamnen byggdes som ett exempel på hur en hållbar stadsdel kan se
ut, men det är idag svårt att hitta spår från Västra Hamnens utveckling i andra
stadsutvecklingsprojekt, vare sig i Malmö eller på andra platser. Den replikering
av kunskap och teknik som det ofta pratas om ska ske, efter att möjligheterna
med framtidens lösningar har demonstrerats, har i hög grad uteblivit, och det
är svårt att hitta genomförda utvärderingar och spridningseffekter. Istället
kan det konstateras att projektet blivit ett mål i sig själv, att de kunskaper som
genererats under projektet sprids med de olika projektaktörerna, och att det
endast sker ett begränsat lärande. Den här utvecklingen behöver inte innebära
att Västra Hamnen är ett misslyckat projekt, men det visar att dess effekter på
omgivningens stadsutveckling är begränsade och det finns inga egentliga tecken
på att projektet har haft reellt inflytande på hur andra städer styrs och utvecklas.
Ekostaden Augustenborg som en testbädd
Ekostaden Augustenborg introducerades under samma tidsperiod som Västra
Hamnen och även om också detta kan beskrivas som ett hållbart utvecklingsinitiativ, finns det betydande skillnader. Augustenborg byggdes på 1940-talet och
ansågs då mycket modernt. Efter flera årtionden av blomstrande välstånd hade
området på 1970- och 80-talet såväl sociala som fysiska utmaningar. Eftersom
det är ett befintligt bostadsområde krävde renoveringen helt andra tillvägagångssätt än Västra Hamnen. Augustenborg var inget ’tabula rasa’, något som
kunde rivas, städas och byggas om från början. Istället utvecklades en idé om
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ett nyanserat och anpassat arbetssätt för att utveckla grannskapet, renovera den
byggda miljön och samtidigt förbättra de boendes livskvalitet.
Idén till Ekostaden Augustenborg kom från en liten grupp kommunanställda som identifierade ett tillfälle att omvandla en befintlig lokal i
anslutning till Augustenborg till en ekologisk industripark. Tanken utvidgades snabbt till att inkludera hela grannskapets utveckling, såväl socialt som
fysiskt, och adresserade skilda problem som översvämningar, arbetslöshet
och trygghetsfrågor. De kommunanställda fungerade som intermediärer,
de förmedlade och länkade samman kontakter mellan olika kommunala
förvaltningar och externa intressenter. De lyckades också bygga upp en betydande finansiering, genom såväl lokala, som nationella och internationella
finansiärer, för att bekosta olika initiativ; ett hållbart dagvattennätverk, gröna tak, solceller och andra hållbara byggnadslösningar. Ingen av teknikerna
var radikala eller helt oprövade, men att testa dem, och utvärdera dess
prestanda i ett befintligt bostadsområde var nytt. Syftet med testen var att
förbättra förutsättningarna i stadsdelen och samtidigt också visa effekten
av tekniken så att den kunde installeras på andra platser. Att utvärdera och
replikera kom att bli en central funktion i Augustenborg och många områden (inklusive Västra Hamnen) har kommit att gynnas av testresultaten.
Eftersom Augustenborg är ett befintligt område, fanns det också invånare, som de olika aktörerna behövde och ville samarbeta med. Mer än en
femtedel av alla boende i Augustenborg har varit involverad i någon form
av dialog med Ekostaden Augustenborg under årens lopp, några av dem
har varit mycket involverade.
En viktig egenskap hos Ekostaden Augustenborg som testbädd är att
det inte finns något slutdatum. Istället har initiativet byggt upp ett varaktigt
engagemang för innovation och förändring. Det inbegriper att Augustenborg ser den hållbara staden mer som en kontinuerlig förbättringsprocess än
som ett slutmål. Att hela tiden pröva och utvärdera gör Ekostaden Augustenborg till en testbädd där nya idéer kan provas på plats. En av de mest
innovativa aspekterna av Ekostaden Augustenborg är inte interventionerna
eller de tekniska försöken, utan snarare den förståelse som byggts upp för
hur stadsdelsomvandling kan styras och genomföras. Gruppen av kommunanställda katalyserade ett arbetssätt för styrning över hela den kommunala
organisationen. Men i samband med att de externa finansieringarna löpte ut
så återgick kommunen till sitt arbete inom den befintliga silo-organisationen.
Ledningen för Augustenborg har dock övertagits av MKB, det kommunala
bostadsbolaget, under de senaste åren. Fokuset har då skiftat från hållbar
infrastruktur till social hållbarhet och hållbara livsstilar, med invånarna i cen-

84

Eneqvist & Karwonen

trum för innovationsarbetet. En sådan utveckling återspeglas inom hållbar
stadsutveckling runt om i Europa, där man på många håll tidigare intresserat
sig enbart för miljöteknik men numer utvecklar ett större medborgarfokus,
och betoning på social inkludering och förbättrad livskvalitet.
Den största fördelen med testbäddar som Ekostaden Augustenborg
är betoningen på att förändring är en grundläggande och nödvändig del
av stadsutveckling. Städer är i ständig utveckling och att avsiktligt arbeta
med test och utvärdering av nya innovationer är ett sätt att anamma ett
sådant förändringsetos och att uppmuntra till lärande som nyckelfunktion
i stadsutvecklingsprocesser (Evans et al., 2016). En av nackdelarna med ett
sådant tillvägagångssätt är att det är långsamt och fyllt med misslyckanden.
Ekostaden Augustenborg har flera misslyckade tester och utvecklingsprojekt bakom sig, så som en grön vägg, en lokalt utbildnings- och sysselsättningsprogram, ett utbildningsprogram med den lokala skolan och en
elektrifierad lokal tågförbindelse. Framgångarna för en testbädd är också
betydligt mer blygsamma och diskreta än i projekt som Västra Hamnen.
Trots drygt två decennier av innovativt arbete är Augustenborg fortfarande
på många sätt en vanlig stadsdel och det är svårt att på ytan skilja det från
andra svenska grannskap från samma tid.
Slutsatser
Västra Hamnen och Ekostaden Augustenborg erbjuder båda färgstarka
exempel på hur hållbar stadsutveckling kan praktiseras. Västra Hamnen
genomförs som ett projekt, med ett fokus på transformering av en särskild
plats och med en tydlig ombyggnadsstrategi. Den typen av initiativ är
enkelt att marknadsföra med hjälp av modeord som hållbar, resilient och
smart, och används ofta som en del av marknadsföringen av hela staden.
Detta känns igen från liknande områden i Sverige såväl som i resten av
västvärlden. Effekterna av ett sådant här progressivt synsätt börjar dock
blekna när området byggts färdigt och kvarteren åldras. Då uppstår istället
andra utmaningar.
Ekostaden Augustenborgs testbädd är markant annorlunda, där ligger
fokus snarare på att utveckla förändringskapacitet. Resultatet är inte lika
omvälvande, eftersom bostadsområdet på ytan är sig relativt likt, men det
har potential att ha en mer långsiktig påverkan på grund av sin uppbyggnad
och sin tonvikt på lärande och ständig förändring. Det är inte alls lika lätt
att marknadsföra testbäddsmetoden, men i och med Augustenborgs långsiktiga arbete har det kommit att bli en del av bilden av Malmö.
Projekt och testbädd som tillvägagångssätt skiljer sig åt när det gäller
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tidplaner och samarbeten. Västra Hamnen samlade ett brett spektrum av
aktörer kring ett tydligt mål för en begränsad tid. Det fanns inga särskilda
ambitioner att stödja och utveckla långsiktiga samarbeten, utan fokus var
på byggprojektet och när det färdigställdes gick aktörerna vidare till andra
projekt. För att utveckla området vidare behöver sedan andra aktörer
komma in. Det fanns inte heller några invånare att samarbeta med, eftersom de ännu inte hade flyttat in, istället utvecklas det hållbara området
för dem, utan deras involvering. Det kan resultera i en planering som
sedan inte stämmer överens med de boendes förväntningar och leverne.
Ekostaden Augustenborg utvecklades på ett helt annat sätt och med en
helt annan upplevelse, på grund av engagemanget för ett långsiktigt och
öppet samarbete och ett inkrementellt tillvägagångssätt. De olika aktörerna hade ett långsiktigt engagemang för platsen och en förståelse för
att målbilden behövs utvecklas och förändras över tid, steg för steg. I
Augustenborg fanns också ett tydligt fokus på att involvera de boende.
Alla aktörerna var sådana som hade ett långsiktigt engagemang och skulle
stanna i området, de hade därför ett intresse för områdets utveckling även
om de inte exakt visste vad det skulle bli för resultat.
Misslyckanden är centralt för innovation, för om man inte vet hur ett
projekt ska utvecklas, hur ska man då vara säker på att göra rätt? I Augustenborg fanns ett mer öppet förhållningssätt till misslyckanden eftersom
man ser test som en möjlighet att lära och utveckla arbetet. Det fanns
aktörer involverade som kunde förklara bakgrunden till testet, analysera
problemen och bidra till eventuella förändringar för att utveckla arbetet.
Inom Västra Hamnen fanns också exempel där området inte utvecklas
som det var tänkt, men det kunde inte vidareutvecklas på samma sätt
eftersom aktörskonstellationen förändrats eller för att det saknades en
uppbyggd struktur för att förklara bakgrunden.
Vi har ofta stor tilltro till demonstrationer och uppvisande av goda
exempel, och att uppskalning och replikering ska komma av sig själv
genom att visa att någonting fungerar. Problemet är att innovationsprocesser sällan är linjära. Många lösningar är kontextberoende, något som
fungerar väl på en plats behöver inte alls göra det på en annan, och något
som fungerar bland en samling aktörer gör nödvändigtvis inte det i andra
sammanhang. Förväntningarna på replikering är sannolikt högre i stadsutvecklingsarbete som präglas av ett projektinriktat arbetssätt än det som
utgör en testbädd.
Jämförelsen mellan Västra Hamnen och Ekostaden Augustenborg ger
bredare insikter om städers roll som motorer för innovation. Båda initia-
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tiven bidrar till den pågående stadsutveckling som transformerat Malmö
under de senaste decennierna. Syftet med det här kapitlet har inte varit
att förespråka en testbädd framför ett projekt, utan snarare möjliggöra
en diskussion om dess skillnader så att rimliga förväntningar kan ställas
på de olika tillvägagångssätten. Det är en skillnad mellan att skapa ett
skyltfönster av en (förhoppningsvis) innovativ och hållbar framtid, och
att utveckla ett existerande bostadsområde i en hållbar riktning. Skillnaden handlar inte om teknik eller graden av innovation, utan snarare om
samarbete, lärande, styrning och långsiktigt engagemang.
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Experiment för hållbar mobilitet
– vad innoveras det (inte) kring i svenska kommuner?
Våra städer har under de senaste 100 åren till stor del präglats av bilen
(Urry, 2004). Bilismen har påverkat allt från den moderna stadsplaneringens
utformning, till hur vi konsumerar, våra boendemönster, arbetsmarknadsregionernas utbredning och inte minst dagens fossilberoende och utsläpp av
växthusgaser. Traditionellt sett har svensk kommunal planering varit inriktad
på att försöka tillgodose en prognostiserad ökad efterfrågan på bilresor, och
bilen har varit en given parameter att ta hänsyn till i stadsplaneringen.
Vi vet idag att en omställning av transportsektorn är avgörande för
uppfyllandet av de klimatpolitiska målen och FN:s 2030-mål. Såväl forskare
som praktiker har därför framhävt behovet av att öka andelen energieffektiva
transportslag som gång, cykel och kollektivtrafik. Med god vilja kan det här
betraktas som framväxten av ett nytt mer hållbart paradigm - som förvisso är
omstritt - men som istället lyfter fram vikten av ett mer hållbart resande och
en planeringspraktik där den privatägda bilen inte står i fokus.
Samtidigt pågår det idag en snabb teknikutveckling inom transportområdet. Exempelvis förutspås utvecklingen av självkörande fordon påverka hur
vi rör oss i framtidens städer. Transportsektorn har förvisso alltid präglats av
tekniska innovationer, men idag sker mycket av innovationsarbetet genom
offentligt delfinansierade eller helt finansierade piloter eller experiment i
stadsmiljöer. I dessa piloter ingår ofta kommunen som en av de centrala
deltagarna. Detta innebär att nationella innovationspolitiska satsningar möter
den kommunala planeringen i en gemensam ambition att hitta nya lösningar
på vår tids globala klimat- och hållbarhetsutmaningar. I litteraturen talas det
till och med om en ny styrform – experimental governance – vars syfte är att
främja, eller till och med påskynda, en mer hållbar utveckling med hjälp av
piloter, experiment och andra typer av försöksverksamheter. Förhoppningen
är att dessa experiment ska generera ny kunskap och lärande för de inblandade aktörerna, och att kunskapen ska kunna spridas till fler aktörer, inte sällan
genom att paketeras och lyftas fram i form av goda exempel.
I det här kapitlet undersöker vi specifikt vad kommuner experimenterar om
inom mobilitetsområdet, och vilka förväntningar som tillskrivs experimenten.
Vilket slags samhälle föreställer de sig? Och hur radikalt annorlunda, eller
disruptivt, är detta samhälle ur ett hållbarhetsperspektiv?
Hur disruptiva är experiment inom mobilitetsområdet?
I det här kapitlet kommer vi att kartlägga och analysera experiment inom
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mobilitetsområdet i ett antal svenska kommuner. Medan många kommuner
försöker att dra nytta av teknologiska innovationer och styra dessa mot att
främja kommunspecifika visioner och mål, så finns det också företag som
har intresse av att testa olika mobilitetslösningar i kommuner inklusive på
kommunal mark. Lite förenklat står transportsektorn inför tre potentiellt sett
disruptiva innovationer. Dessa är elektrifiering, delning och automation. Dessa trender präglar också de experiment vi har kartlagt och analyserat i Sverige. Inom
den vetenskapliga litteraturen påpekas dock att de här innovationerna inte
nödvändigtvis är hållbara i sig själva: Om autonoma bilar i framtiden skulle ägas
av enskilda privatpersoner för att lösa deras egna individuella transportbehov,
då skulle utvecklingen troligen gå i en mer ohållbar riktning. Detta eftersom det
sannolikt skulle leda till en ökad efterfrågan på bilresor och därmed till ännu
mera trafik och trängsel, men även till en ökad efterfrågan på energi. Därutöver kan elektrifiering, exempelvis elbilar eller elbussar, förvisso innebära att vi
slipper avgaser och buller, men problemen med trängsel och minskat utbud av
grönytor i våra städer kan tänkas kvarstå.
Samtidigt har plattformsteknologi och smarta telefoner inneburit att det både
blivit enklare och billigare att dela fordon idag. Utvecklingen som beskrevs
ovan, där teknologiutvecklingen fortsätter i redan upplöjda spår, kan således
brytas. Om teknologiutvecklingen kopplas ihop med beteendemässiga förändringar, inte minst nya förhållningssätt till samåkande och till bilägandet, så
kan risken för att den nya teknologin främst reproducerar ett ohållbart resande
minimeras. Vi håller således med mobilitetsforskaren Frances Sprei (2018)
om att elektrifiering, delning och automation inte enskilt kommer att leda till
drastiska förändringar i våra städer, men om de kombineras, det vill säga om
de teknologiska innovationerna (elektrifiering och automation) kompletteras
med beteendemässiga förändringar (som till exempel delning) - så finns det en
potential för våra kommuner att utvecklas i en mer hållbar riktning.
Mot bakgrund av denna teknologiutveckling är det kanske inte överraskande
att vi idag ser en hel del piloter inom mobilitetsområdet. Mer överraskande är
dock att det saknas systematisk kunskap om vilka områden som är (och inte
är!) föremål för experimenterande inom detta område, och vilka konsekvenser dessa val och prioriteringar får för kommunerna, inte minst ur ett bredare
hållbarhetsperspektiv.
Syftet med det här kapitlet är att studera hur kommuner arbetar med experiment inom mobilitetsområdet. Mer precist kommer vi först att kartlägga vilka
typer av mobilitetsexperiment som idag genomförs i svenska kommuner och
därefter analysera dessa val ur hållbarhetsperspektiv utifrån hur pass disruptiva experimenten är. Med disruptiva innovationer avser vi innovationer som
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förväntas (eller har som mål) att bryta med status quo eller göra dramatiska
avsteg från business-as-usual. I praktiken betyder det experiment som ifrågasätter bilnormen. Konkret kan det här handla om innovationer som bryter med
rådande bilägande- och nyttjandeformer, till exempel att hushållen inte längre
äger sin egen bil, eller att de betalar för en tjänst där bilen endast ingår som en
beståndsdel i en delad, kombinerad eller integrerad mobilitetslösning. För att
en innovation ska vara disruptiv och hållbar i en bredare bemärkelse, utgår vi
således från Francis Spreis definition att teknologiska innovationer (elektrifiering och automation) behöver kompletteras med beteendemässiga förändringar
(som till exempel delning av mobilitetstjänster) för att våra kommuner ska
utvecklas i en mer hållbar riktning, i en bredare bemärkelse. Även om innovationer inom gång- och cykeltrafik är mer sällsynta så är de givetvis de mest
hållbara färdsätten, men de är, enligt vår definition, endast disruptiva i den
utsträckning de tydligt ifrågasätter bilnormen. Det krävs att experimenten inte
enbart gör finjusteringar inom ramen för nu rådande transportsystem, utan att de
strävar efter att helt förändra det.
Avslutningvis menar vi att ovanstående typ av beteendeförändringar
kräver en medvetenhet och vilja hos aktörerna, såväl som en uttalad
riktning för vart vi är på väg. För att studera det här har vi i vår analys av
experimentet inte bara beaktat vad experimenten handlar om, utan också
vilken typ av förväntningar och mål som de är behäftade med. Forskaren Tanja
Manders har med sina kollegor kartlagt experiment i mobilitetsområdet
i Holland (Manders et al., 2018), och de konstaterar att det finns en stor
variation mellan olika pilotprojekt: Vissa formulerar idéer och visioner
i närtid, andra uttrycker visioner långt in i framtiden om täta, smarta
eller gröna städer, medan en del bara berör den enskilda innovationens
funktion på projektnivå, som till exempel utveckling och testande av en
specifik laddstation för elbilar. Vilka förväntningar som formuleras i
experimentet skapar därmed en riktning gällande förändringarna i transTabell 1. Typologi av förväntningar i experiment. Översatt till svenska från
Manders et al. 2018.
Förväntansnivå

Tillämpas på

Exempel

Projektnivå

”Vad är det som utvecklas?”

Laddstation för elbilar

Funktionsnivå

”För vilket syfte?”

Det minskar utsläpp och bidrar till
smidigare trafikflöden

Samhällsnivå

”Vilka samhälleliga behov uppfylls?”

En hälsosam och attraktiv stad
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portsektorn på olika nivåer. Tillsammans kan dessa förväntningar peka
mot en transformativ och disruptiv förändring.
Slutsatserna av kartläggningen visar att experimenten inom mobilitetsområdet framför allt handlar om att innovera hållbara drivmedel (el ska
ersätta fossila bränslen), förbättrade trafikflöden genom exempelvis smarta trafikledningstjänster och resvaneundersökningar, och multimodalt
resande (till exempel små ellastbilar ska ersätta tung godstrafik i städer).
Därtill experimenteras det med nya typer av boenden där hushållen inte
ska behöva äga egen bil. Även nya och “smarta” former av delad mobilitet
experimenteras det med i vår kartläggning. Detta pekar på klassiska men
komplexa frågor inom transport- och stadsplaneringen, som handlar om hur
stadens gemensamma utrymmen ska organiseras och nyttjas. Från ett hållbarhetsperspektiv står det klart att bilen inte är ifrågasatt eller hotad i de experiment som vi kartlagt och analyserat, utan att bilens roll snarare förändras.
Metod - kartläggning av experiment och analys av hållbarhet
Hur identifierar man ett experiment? Med experiment avser vi kontrollerade försök som är avgränsade i tid och rum och där syftet är att testa något
nytt, exempelvis en tjänst, en teknisk lösning, eller en policy. Ett experiment ska leda till att ny kunskap produceras, vilken i sin tur kan spridas och
generera lärande bortom det kontrollerade försöket.
I det här kapitlet har vi kartlagt pilotprojekt utifrån (i) vad kommuner
experimenterar med (vilka typer av experiment), (ii) på vilken nivå som
förväntningarna är utformade, samt (iii) i vilken utsträckning experimenten
kan anses bidra till hållbar utveckling av mobilitetsektorn, vilket här förstås
som ett ifrågasättande av bilnormen samt Spreis definition, där “en kombination av elektrifiering/automatisering och beteendemässiga förändringar
såsom delning” förväntas bidra till en disruptiv och hållbar förändring av
mobilitetsektorn.
I analysen har vi kartlagt pilotprojekt i fyra svenska kommuner, Göteborg, Stockholm, Borås och Lund. Här tittar vi på fem svenska innovations/samverkansplattformar (Johanneberg Science Park, Lindholmen
Science Arena, Kista Science Center Urban ICT Arena, Borås Innovationsplattform, Lund Innovationsplattform). Vi har även kartlagt Göteborgs
trafikkontors webportal över innovations- och utvecklingsprojekt för framtidens smarta trafik i Göteborg. Det tematiska området “mobilitet” inbegriper här totalt 49 pilotprojekt inom områdena person- och godstrafik och
analysen är baserad på information tillgänglig på plattformarnas hemsidor
och/eller hänvisningar till egna projektsidor. Fem av dessa är olika typer
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av samverkansplattformar, som i sin tur finansierar piloter. Dessa har inte
inkluderats. Däremot vill vi framhålla att en av dem, KOMPIS, handlar om
att understödja delad mobilitet, och skulle kategoriseras som besittandes
disruptiv potential enligt vår modell. Vi har vidare kategoriserat pilotprojekten i olika typer av experiment, till exempel ”elmobilitet” eller ”informationsservice och teknologi”, vilka sedan grupperats i olika kategorier
(se bilaga 1). Många pilotprojekt experimenterar med flera saker samtidigt,
till exempel en tjänst, multimodala transporter och en affärsmodell. Antalet
analyserade experimenttyper överstiger därmed antalet kartlagda pilotprojekt.
Analys av mobilitetsexperiment utifrån ett hållbarhetsperspektiv
I kartläggningen framkommer det att svenska kommuner experimenterar
inom en rad olika områden inom mobilitetsfältet (bilaga 1). Totalt har
15 olika kategorier av experiment identifierats. Dessa rör allt ifrån affärsmodeller för att stödja innovationer till försök med elvägar för att ladda
elbussar. Ett av de dominerande områden som det innoveras inom är
elektrifiering (8 st), som inkluderar såväl elfordon (elbussar, elbilar, elcyklar
och el-lastcyklar) som olika typer av laddstationer för elektriska fordon. Ett
exempel är pilotprojektet Elväg - Testbädd Örtofta där man experimenterar
med möjligheten att kunna ladda en elbil under tiden man kör, ett annat
är Hemmaladdning för flerfamiljshus i städer där man testar laddning av elbilar i
flerfamiljshus. Piloterna inom experimentområdet “elektrifiering” är behäftade med disruptiv potential i bemärkelsen att de innebär mindre utsläpp/
avgaser, men en elbil är egentligen en fortsättning på - istället för ett avbrott med - bilnormen, och för att vara disruptiva behöver de kombineras
med beteendeförändringar såsom att bilen delas mellan flera.
Ett annat område som särskilt framträder är experiment som syftar till
olika typer av metod- och modellutveckling (12 st). I vår tolkning utgår
de här experimenten ofta från det hållbara planeringsparadigmet som vi
diskuterade tidigare, och de syftar främst till att optimera funktioner inom
nu rådande system. Ett exempel är Bikeability som bland annat är en modell
för att analysera cykelflöden och hastigheter, och ett annat är Co-Exist
som rör trafikmodeller för samexistensen av självkörande fordon och icke
självkörande fordon. Här återkommer vår fundering från tidigare kring att
det hållbara inte nödvändigtvis är disruptivt i den mening som krävs för
en omställning bort från bilnormen i våra städer. De piloter inom området
metod och modellutveckling som riktar in sig på cykel (3 st), är i regel hållbara alternativ och naturligtvis skulle effekten av sådana experiment kunna
bli att cykeln som ett transportalternativ blev mer attraktivt och ledde till
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fler cyklister (och färre bilister/bilresor) i staden. Här kan det vara svårt att
dra en tydlig skiljelinje mellan de experiment som avser förbättra vårt system
- från ett hållbarhetsperspektiv - och de som vill förändra det.
En annan stor grupp av experiment rör tjänster (7 st) och affärsmodeller (6
st). Det här är också en kategori inom vilken vi hittar en hel del experiment
med disruptiv potential då de ofta också experimenterar med bland annat
integrerade mobilitetstjänster (Mobility as a Service (MaaS)). MaaS-lösningar
är en tjänst (ofta en app) där flera olika färdmedel skräddarsys och kombineras
i en sömlös lösning. Den här typen av experiment är också behäftade med
en beteendeförändring där tanken är att vi köper “mobilitet som tjänst” och
därmed inte behöver äga en egen bil. I vår kartläggning hittar vi nio piloter som
experimenterar med delad mobilitet, varav flera rör just tjänster. Med delad
mobilitet avses gemensamma transporter (såsom samåkning), som återigen
ofta har det explicita syftet att en delad lösning kan ersätta behovet av att äga en
egen bil. Många gånger är dessa tjänster också multimodala (10 st), det vill säga
att tjänsten består av en kombination av en eller flera transporttyper. Det kan
till exempel vara en tjänst som syr ihop transportlösningar genom att kombinera kollektivtrafik med hyrcykel. Eftersom de piloter som experimenterar med
både delad och multimodal mobilitet har som mål att antingen direkt eller indirekt ifrågasätta bilen som mobilitetsnorm, så menar vi att de kan klassas som
potentiellt sett disruptiva. Ett exempel på ett disruptivt pilotprojekt i enlighet
med Spreis definition, som testar både elektrifierade och delade samt multimodala lösningar är ElMob, ett projekt som testar hur “delade elfordon kan
komplettera färdmedlen gång, cykel och kollektivtrafik”, och där man experimenterar med olika tjänster som alla innehåller delning. Ett annat exempel är
den integrerade mobilitetstjänsten EC2B vilken indirekt ifrågasätter mobilitetsprincipen att varje hushåll måste äga och använda sin egen bil. Här finns också
en tydlig formulering om förväntningar på en mer övergripande samhällsnivå,
och en riktning som pekar framåt mot en annan typ av resande. Tre av tio
experiment med multimodala lösningar har dock ett fokus på godstransporter.
Ett annat experimentområde är automatiserade (självkörande) bilar och
bussar (5 st). Dessa kan vara teknikfokuserade, och då är de inte nödvändigtvis
behäftade med disruptiv potential (eller ens hållbara!) men självkörande fordon
kan också ha ett fokus på delade mobilitetslösningar. Ett sådant exempel är
S3-Shared Shuttles Vehicles, där man experimenterar med självkörande delade
fordon, så kallade skyttelbussar. Eftersom experimentet kombinerar automatiserade och delade fordon kan det, enligt Spreis definition, klassificeras som
disruptivt och bidra till en hållbar omställning av mobilitetssektorn i en bredare
bemärkelse.
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Inom området informationsservice och teknologi återfinns tio experiment.
Här inkluderas experiment med molntjänster såväl som uppkopplade fordon.
Utöver dessa breda kategorier har vi ett rad områden inom vilket ett färre
antal piloter genomförs. Sju experiment innoverar med trafikledning, och
fyra med utvecklingsprocesser, som exempelvis kan inbegripa samverkan (2
st). Kista Mobility Week, Stockholm, är ett exempel på det senare. Projektet
demonstrerar hur kollektivtrafikmyndigheter kan arbeta tillsammans med
IT-företag i “skapandet av en smart och responsiv stad”. Även om endast
två experiment explicit har samverkan som själva föremålet för experimenteringen, så innehåller samtliga experiment inslag av samverkan. Vad som
det innoveras med i en liten utsträckning är trafiksäkerhet (2st). Därutöver
finns det två experiment som innoverar med buller och ett med drönare.
Avslutningsvis, ovan konstaterade vi i enlighet med Sprei att det är
centralt att tekniska innovationer kompletteras med beteendeförändringar. Vi
hittar tre exempel på experiment inom ramen för “beteende” (3 st). Ett av
dessa är Oasen II som innoverade med så kallad “taktisk urbanism” där olika
framtidsscenarier testades i verkliga miljöer. I projektet stängdes en “fyrfilig
trafikled av för att undersöka vad som händer med buller, flöden och vad
invånarna tycker om förändringen”. Denna typ av experiment har disruptiv
potential i och med att bilnormen direkt ifrågasätts.
Sammantaget så experimenterar totalt 12 av 44 kartlagda pilotprojekt
inom områden som direkt ifrågasätter bilnormen och hur vi reser i våra
städer (nio med delad mobilitet och tre med beteende), vilka därmed,
enligt vår definition, kan kategoriseras som disruptiva. För att ett pilotprojekt enligt Francis Sprei ska kategoriseras som disruptivt och hållbart i
en bredare bemärkelse så är det kombinationen av experimenterande med
beteendemässiga förändringar såsom delning och elektrifiering/automatisering som bör komma till stånd. I kartläggningen ser vi att totalt tre
pilotprojekt experimenterar med sådana kombinerade lösningar, antingen
med elektrifiering och delning (ElMob och Baltic Sea region Electric) eller
med automatisering och delning (S3- Shared Shuttle Services). Det innebär
att totalt 3 av 44 kartlagda pilotprojekt kan kategoriseras som att de kan
bidra till en disruptiv och därtill en hållbar förändring av mobilitetssektorn
i enlighet med Francis Spreis definition.
Det pågår således många pilotprojekt i svenska kommuner som kan
sägas ha en disruptiv potential, men pilotprojekt som kombinerar experimenterande med elektrifiering/automatisering och beteende förekommer
mer sällan. Kanske kan det här delvis förklaras med avsaknaden av bredare
visioner och förväntningar på experimenten? I enlighet med vårt tidigare
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resonemang så kräver en disruptiv och hållbar förändring att aktörer också
har formulerat tydliga mål och förväntningar kring utvecklingen inom
mobilitetsområdet i framtidens städer. Här kan vi konstatera att de allra
flesta pilotprojekt som idag pågår i svenska kommuner inte formulerar sina
projektmål utifrån en övergripande vision om hur staden (eller transportsektorn) i sin helhet ska utvecklas. Istället fokuserar piloterna främst
på projektspecifika mål (projektnivå), exempelvis utveckling av specifika
tekniska lösningar i ett särskilt transportområde, som elektrifiering.
Avslutning
Vår analys visar att många pilotprojekt syftar till att möjliggöra ett mer hållbart resande i våra städer - men få av dem har disruptiv potential i meningen att de ifrågasätter bilen som mobilitetsnorm. Här menar vi att många
piloter ämnar förbättra redan hållbara lösningar, till exempel förbättringar
av reseplanering för cyklar, laddstationer för elbilar eller något annat. Dessa
är alltså förbättringar av hållbara lösningar men inom ramen för ett i grunden ohållbart system - ett trafiksystem där bilen fortfarande står i centrum.
Detsamma gäller elbilar som i sig innebär en positiv förändring på många
sätt, men en verklig disruptiv förändring av vårt resande i mer hållbar
riktning kräver, för att tala med Frances Sprei, att elbilar i större utsträckning delas mellan flera användare, eller att de ingår som en liten del av en
längre resa som består av andra delade lösningar, inklusive till exempel buss
och hyrcykel. Elektrifiering i kombination med andra innovationer kan
således bidra till en disruptiv förändring av transportsektorn, men den blir
genomgripande först med beteendeförändringar. Här är emellertid frågan
vilka styrmedel som kommuner och andra offentliga aktörer kan använda
sig av för att säkerställa att de experiment som genomförs också tar hänsyn
till hållbarhet och andra värden.
I vår kartläggning hittar vi en rad experiment som testade lösningar som
syftade till att minska bilberoendet - eller minska bilens centrala plats i
hushållen. I praktiken innebar ofta dessa en förskjutning från privat ägande
och individuellt nyttjande till gemensamt ägande, eller alternativt en utveckling mot ett abonnemang på mobilitetstjänster. Här pekar också vår analys
på vikten av förväntningar, eller snarare vikten av att kommunerna har en
idé eller en vision om i vilken riktning experimentet ska leda.
Kommunerna är centrala aktörer i många experiment, och de är ofta
en förutsättning för att pilotprojekt överhuvudtaget ska erhålla finansiering från offentliga aktörer som Vinnova. Kommuner kan ha olika roller i
experiment, de kan vara en mer passiv partner, de kan vara en möjliggörare
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eller de kan till och med vara en förespråkare (Kronsell & Mukhtar-Landgren 2018). Här är det viktigt att kommunen använder sin roll för att
formulera förväntningar på experiment och resa frågan om övergripande
riktning för stadens utveckling. Detta kan ske redan i formuleringsstadiet
där kommuner lyfter frågan om hållbarhet i projektbeskrivningar, men
det kan också ske i utvärderingsarbetet där de kommunala aktörerna lyfter
fram vilka aspekter de vill se vidareutvecklade i arbetet med att skala upp
lyckade exempel. Vidare är det viktigt att komma ihåg att hållbarhet också
handlar om att lyfta de sociala frågorna. Även om det ligger bortom syftet
med vår kartläggning noterar vi att det finns en risk att lösningar utformas
på ett sätt som inte är inkluderande. Här har till exempel forskningen kring
delningsekonomi lyft frågan om att tillgången till delade tjänster kan vara
ojämnt fördelad. Här finns ett värde i att vara proaktiv som kommunal
aktör, det vill säga att man på förhand har identifierat vilka värden som bör
genomsyra pilotprojekten och planeringen av staden, men också att man
öppnar upp den diskussionen i kommunpolitiska forum och för medborgargrupper. Experiment består av en rad olika aktörer, och kommunen har
en central roll inte bara som facilitator för innovation och utveckling - utan
i att garantera (och kräva) att offentliga värden som hållbarhet, inkludering
och transparens upprätthålls i utvecklingen av framtidens städer.
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Bilaga 1
Kategorier av experiment

Antal

1. automatiserad (bil och buss) (5st)

III II

2. elektrifiering (8 st)

III III II

3. delad mobilitet (9 st)

III III III

4. multimodal inkl. integrerade (10st)

III III III I

5. informationsservice och teknologi inkl.
molntjänst (10st)

III III III I

6. trafikledning (7 st)
- automatiserade bilar

I

- “vanlig”

III III

7. utvecklingsprocesser (4st)
- samverkan

II

- regler

I

- visionsarbete

I

8. affärsmodeller (6st)

III III

9. tjänst (7st)

III III I

10. cykel (1st)

I

11. beteende (3st)

III

12. modell- och metodutveckling (16st)
- resvaneundersökning

I

- automatiserade fordon

II

- cykel

III

- gods

III II

- gatsopning

I

-gång

I

-delningsekonomi

I

-trafikledning

II
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Kategorier av experiment

Antal

13. trafiksäkerhet (2st)
- automatiserade fordon

I

- cykel

I

14. drönare

I

15. buller

II
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Mätning på gott och ont
Den offentliga sektorn står inför stora demografiska, och därmed ekonomiska, utmaningar och behovet av innovationer i syfte att klara att utföra
mer till mindre kostnad är reellt. Möjligheter saknas inte då vi idag ser en
utveckling inom informations- och kommunikationstekniken som möjliggör att i grunden förändra, både effektivisera och förbättra, de tjänster som
den offentliga sektorn tillhandahåller medborgarna. De senaste decennierna har vi upplevt många disruptiva innovationer som förändrat branscher
inom den privata sektorn radikalt. Förväntningarna är nu stora på att den
offentliga sektorn ska utvecklas i motsvarande mån och varje organisation förväntas söka nya vägar för att lösa sitt uppdrag på effektivare sätt.
Nytänkande och innovation betraktas som möjliggörare och hörs allt mer i
debatten kring vad som ska fokuseras.
Ett mer innovativt tänkande och arbetssätt kan betraktas som en strategisk förändring och för att förverkliga strategier nyttjas styrsystem. Mätningens roll i ett styrsystem måste dock anpassas till vilken typ av strategisk
förändring som eftersöks. Mätning syftar till att skapa uppmärksamhet
kring olika aspekter som i sin tur förväntas leda till handling då måtten kan
målsättas. Vi kommer i det här kapitlet argumentera för att detta generiska
syfte med mätning kan användas för att skapa en uppmärksamhet även
kring innovation, men att mätningen riskerar att få negativa konsekvenser
om inte siffrorna används klokt.
Riskerna grundar sig i en tayloristisk logik, där framväxten av styrsystem byggde på att samla specifik data och aggregera den centralt i syfte
att stödja central planering. Stordrift, enhetlighet och planering var ideal
som styrsystemet skulle stödja. Någon förväntan om lokal kreativitet och
innovationskraft fanns inte men det var heller inte syftet vid utformningen
av styrsystemen. Även om lång tid förflutit sen Taylors tid finns spår av
managementlogiken kvar i många styrsystem, inte minst understödda av
successivt allt bättre digitala möjligheter till mätning.
Vi kan inte förlita oss på att mätning i tayloristisk anda är svaret på hur
innovation ska förverkligas. Att mäta och målsätta en säljare baserat på
antal sålda enheter är lätt och otvetydigt. Mätning blir dock mer komplicerat när det gäller komplexa och svårkategoriserade aktiviteter. Innovation
är nära nog urtypen för en aktivitet som är komplex och därmed svår att
kvantifiera och därmed även att göra mätbar. I kölvattnet av det som kallas
New Public Management (NPM) har dock mätning av hur vi presterar, och
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tillhörande uppföljning om huruvida mätningarna visar på ett resultat som
är bra nog eller inte, blivit en central del av styrningen inom den offentliga
sektorn. NPM står för en brokig samling idéer om effektivare styrning,
där den gemensamma utgångspunkten är att offentlig organisering kan
förbättras om man tar intryck av hur den privata sektorn styrs. Resultatstyrning, att skapa effektivitet genom att sätta prestationsmål och sedan följa
upp dessa via mätning, har setts som en grundläggande aspekt i NPM. Men
mätning av offentlig verksamhet har visat sig vara långt ifrån okomplicerad.
’What you measure is what you get’ är ett klassiskt uttryck som bevisar sig
om och om igen. Det signalerar att mätning av prestationer inte är en passiv och objektiv avbildning av verksamheter – när medarbetare vet hur de
mäts och målsätts, finns det en god chans att detta påverkar hur de väljer
att agera.
Är det då möjligt att använda sig av mätning för styrning av innovation?
Vårt svar blir, kanske något akademiskt uttryckt, både ja och nej. De negativa
effekterna av mätning uppstår främst när vi aggregerar siffor och använder
dem för jämförelser och utvärderingar långt bort från själva verksamheten.
Att lokalt mäta komplex och kvalitativ verksamhet för att sätta fingret på vilka
frågor vi behöver ha en dialog om kan ge struktur och fokus i arbetet. Det är
när siffrorna får tala för sig själva och används av beslutsfattare som inte har
någon annan bild av verksamheten som svårigheter uppstår. Riskerna är alltså
framförallt kopplade till användningen av specifika mått/siffror och hur de
uppfattas av andra. Den innovationsbarometer som SKL1 har introducerat,
efter förebild från Danmark, kommer vid några tillfällen användas för att illustrera våra resonemang.
Vad krävs för god mätning?
För att mätning ska kunna utgöra en god grund för styrning, exempelvis målstyrning, krävs det att aktiviteten som mäts uppfyller vissa kvaliteter. Innovation
som aktivitet hör till de mer utmanande aktiviteterna att mäta på ett ändamålsenligt sätt för att möjliggöra styrning. Redan när det gäller att beskriva vad en
innovation är uppstår svårigheterna – en titt i forskningslitteraturen visar att
merparten av studierna baseras på unika definitioner. Innovationsbarometern
använder definitionen: ”Ett nytt eller väsentligt förändrat sätt att förbättra arbetsplatsens aktiviteter och resultat”, som exemplifieras med ny(tt) eller väsentligt ändrad 1) process eller sätt att organisera arbetet, 2) sätt att kommunicera,
1. Mer om Innovationsbarometern finns att läsa på www.skl.se

106

Cäker & Åkesson

3) produkt eller tjänst. Att bedöma vad som är nytt och väsentligt förändrat
är dock högst subjektivt. När innovationsbarometern mäter innovation per
kommun och på arbetsplatsnivå, uppstår med en subjektiv definition stor risk
för att samma initiativ bedöms som en innovation i en kommun men inte i en
annan. Jämförelse och rankning baserat på en dylik definition riskerar att bli
godtyckliga och gynna moraliskt tveksamt beteende.
För att mätning av verksamheter ska kunna vara den huvudsakliga källan för
aggregerad styrning har forskningen lyft fram några kriterier som är värda att
beakta i relation till mätning av innovation (Merchant och van der Stede, 2017):
1.

Att verksamhetens bidrag till organisationens övergripande mål kan definieras i förväg. Logiken gäller för att mätningen ska kunna guida medarbetare. Detta kan vi inte veta gällande innovationer – vi vet givetvis
inte vilka de är förrän vi har kommit på dom! Innovationsbarometern
”löser” detta igenom att låta respondenter själva bedöma om innovationerna har gjort något som gjort nytta. Respondenterna ombeds
följaktligen inte bedöma om innovationen hanterat för organisationen
väsentliga utmaningar. Det finns en risk för felsatsade resurser om man
framhåller innovationer som viktiga i sig, utan att koppla dem till vad
som är centralt för organisationens måluppfyllelse

2.

Aktivitetens mätning kan inte ifrågasättas av någon, dvs mätningen är
objektiv. Detta har ofta att göra med vem som utför mätningen. Om
medarbetare själv får bedöma om man har genomfört en innovativ aktivitet kan detta komma att ifrågasättas av andra. Innovationsbarometerns
mätprocess går ut på att medarbetare på arbetsplatser (lokalt och centralt i kommuner) själva besvarar en enkät, vilket sätter frågetecken för
objektivitet. Någon som rankas dåligt, i en jämförelse med andra, av sin
innovationskraft kan hävda att mätningen inte är objektiv och missgynnar den egna bedömningen. Tolkningsutrymmet gällande innovationer
är alltså alldeles för stort.

3.

Mätningen kan ske utan tidsfördröjning så att medarbetare lätt kan se relationen mellan egen insats och mätningens utfall. Att implementera nya
idéer och få dem att fungera i en organisatorisk kontext är ofta en utdragen process. Innovationsbarometern frågar efter genomförda initiativ,
som ofta kan vara resultatet av idéer som kan ligga flera år bakåt i tiden.
Mätning av innovation riskerar därmed att bli bakåtriktad styrning.
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Diskussionen visar att från en mätningssynpunkt är innovation ett inkomplett
fenomen – mätning kommer aldrig kunna visa en helt rättvisande bild av den
offentliga sektorns innovationskraft. Att styra en aktivitet baserat på inkomplett
mätning kan få en del negativa konsekvenser, som vi resonerar om nedan med
utgångspunkt i Messners (2009) resonemang om mätningens begränsningar
men också Davilas (2004) tankar kring hur olika människor uppfattar styrning
på olika sätt.
1.

Frustrerade medarbetare. En frustration hos medarbetare riskerar att uppstå till följd av att de förbättringar vi gör inte syns i mätningar. Så länge
utfallet bara diskuteras lokalt är detta inte så problematiskt men idag, när
mätningsresultat ofta aggregeras till högre nivåer i organisationen, riskerar
berättelsen runt utfallen att tappas bort och en verksamhet framstår därmed i sämre dager än den är. Inkrementella förbättringar i vardagen kan
vara nog så centrala för verksamhetens långsiktiga utveckling, men kan lätt
ses som för obetydliga för att kallas innovationer och därmed fångas upp
av mätningar. Detta kan vara ett problem även om man som i Innovationsbarometern väljer att låta medarbetare själva bedöma vad som är en
innovation, om det känns fel för medarbetaren att kalla små förbättringar
för innovationer. Flera studier av styrning via rankning, så kallad benchmarking, påvisar dessa utmaningar. Istället för lärande skapas frustration
där kraft läggs på att argumentera för att jämförelser inte stämmer med
verkligheten.

2.

Förenklade och missvisande mått styr handling. När komplexa aktiviteter översätts
i förenklade mått finns en risk att definitionerna på sikt blir riktlinjer för vad
som är bra trots att måtten kanske till och med har uttalade begränsningar.
Om den lokala tolkningen är att det är stora och väsentliga förändringar som
efterfrågas kan konsekvenserna bli att det goda dagliga förbättringsarbetet
trängs ut då det inte syns i mätningar. Här framstår Innovationsbarometerns
mätningar av innovationer på enskilda arbetsplatser som en risk. Är det
verkligen stora omvälvande förändringar som är det viktigaste på skolor och
äldreboenden, och har man där inflytande över organisatoriska, tekniska och
fysiska strukturer som krävs för innovationer? Eller kan det vara så att det
lokala planet har mest att vinna på att fokusera på dagligt förbättringsarbete.
En del av kritiken gällande NPM handlar just om hur många offentliga verksamheter på lokal nivå ägnade sig åt så kallad pinnjakt där deras verksamhet
reducerats till mått som endast speglade vissa aktiviteter - inte alltid de
aktiviteter som utifrån uppfattas som de mest centrala.
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3.

Måtten begränsar bilden av verksamheten. Mätning dominerar över andra sätt att
kommunicera. Siffror är ofta starka och kan göra att andra sätt att beskriva
vad man gör trängs ut. Värdet av en innovation inom offentlig sektor kan
beröra många aspekter när det gäller medborgare, medarbetare, effektivitet
och kvalitet. Komplexiteten och dynamiken av en innovation i relation till
alla dessa parametrar kan vara svår att fånga i en mätning – och därmed
svår att få uppskattning för. Möjligheten att bredda mätningen till att omfatta, och synliggöra, fler områden är lockande och en inte ovanlig lösning
idag (jämför styrkortsutveckling och ökning av antal mått). Utmaningen,
inte minst i offentlig sektor, är dock att många verksamheter inom till
exempel skola, vård och omsorg är generellt svårdefinierade och därmed
riskerar en breddad mätning att skapa ännu mer frustration då det krävs
att stora förenklingar sker när verksamhetens delar översätts till mått.

Den ovanstående genomgången visar att mätning av innovationer inte bör
användas aggregerat för styrning på distans – siffrorna bör hanteras försiktigt. Att utmåla en kommun som ”duktig” i jämförelse med andra, eller
fördela medel efter hur de bedöms i innovationsbarometern, är förknippat
med risk för frustration och snedvridningseffekter. Men med en annan typ
av användning kan mätning av innovation vara ett positivt styrmedel.
Vad bör mätningens roll i styrning av innovation vara?
Mätning är idag en viktig del av styrsystem. Styrsystemen förväntas stödja
syften som flexibilitet och kundorientering. Dessutom ska de bidra med
relevant beslutsstöd för många medarbetare och chefer. Lokalt engagemang är prioriterat och det är i denna kontext olika aspekter av mätning
bör diskuteras. Hur skapar vi ett styrsystem, med tillhörande mätning, som
stödjer innovationskraften och möjliggör välgrundade beslut både lokalt
och centralt i en organisation?
1.

Mätsystem bör för utformas för erfarenhetsspridning, inte jämförelser och utvärdering. Utveckling av styrsystem i syfte att hålla dem relevanta för sin
tid är centralt. Det finns idag goda argument för att mäta innovationer
inom offentlig sektor, då det är en reell möjlighet för att klara framtida
utmaningar. Den främsta anledningen till att på nationell nivå mäta
innovation bör dock vara att sprida erfarenheter. Många verksamheter
står idag inför likartade utmaningar. Med väl utformade mätsystem
finns möjlighet att dokumentera genomförda innovationer och dess
upplevda effekter, för att möjliggöra för andra i liknande verksamheter
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att få tips. Mätsystem kommer här aldrig att kunna stå för hela kunskapsöverföringen, men kan ge inspiration och vara en väg till fördjupad
dialog mellan aktörer som utan mätning aldrig skulle ha hittat varandra.
Innovationsbarometern tar här ett viktigt steg i att be respondenter
begrunda både varifrån idén kom och om dessa gjort något själva för att
sprida sina erfarenheter.
2.

Mätning som stöd för utvecklande dialog. Mätning har idag blivit en institutionaliserad form av styrning i både det privata livet och i organisationers liv. Stegräknare för enskild motionsuppföljning och diverse
mått för prestationsbedömning på jobbet är en del av vardagen. Hur
vi hanterar mätresultaten i organisationer bör vi dock kunna påverka.
Ju mer komplex en verksamhet är desto större fokus på att mätningen
snarare bör vara underlag för en utvecklande dialog än bedömning av
prestation. I syfte att undvika att mätresultat misstolkas bör resultaten
endast användas för dialogerna och inte aggregeras och jämföras med
andra. Egengjord mätning av innovation kan föranleda viktiga dialoger. Med många innovationer blir frågan om vi springer på för många
bollar samtidigt som flera år utan innovationer bör kunna starta en
diskussion om varför det är så. Innovationsbarometern bör även här i
sin nuvarande utformning kunna vara ett viktigt underlag.

3.

Begränsa omfattningen av styrningen (mätningen). Studier påvisar att trots
förändringar i synen på medarbetare i organisationer så ökar styrningens domäner. Fler mål, fler och mer detaljerade regler och mer
ambitiöst arbete med kultur och värdegrundsarbete präglar många
organisationers styrning. Om detta är en signal om bristande förtroende för medarbetare eller inte är svårt att uttala sig om. Kanske handlar
det istället om att vi idag har fått allt fler välutbildade utvecklare inom
olika specialämnen såsom olika aspekter av HR, kvalitetsutveckling,
process-orientering och kanske även innovation i organisationerna
som alla vill bidra. I sin iver att bidra finns det en drivkraft att vara
med och styra och på sätt adderas fler parametrar till styrsystemet. Vi
tror att det behövs ett medvetet arbete med att samordna styrningen
från alla ambitiösa staber för att begränsa riskerna för att de lokala
enheterna snarare upplever motstridiga mål och för många initiativ än
det tydliga beslutsstöd som önskas.
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Sammanfattningsvis har vi, när det gäller mätning av innovation, att göra
med en utmanande fråga. Vi ser en möjlighet att stödja innovation via
mätning, men lyfter varningens finger för användningen av siffrorna. Att
från central nivå stödja mätning och uppmana till lokal dialog samt skapa
vägar för erfarenhetsutbyte kring innovation kan stödja en strategisk omorientering (Cäker & Siverbo, 2014). Siffror kring innovation kommer dock
alltid vara inkompletta, och dess användning för beslut bör därför ske inom
ramen för en god kontextuell förståelse av den lokala situationen. Att ranka
verksamheter eller styra resursfördelning på distans med aggregerade siffror av innovation är därför inget vi rekommenderar – det riskerar skapa ett
fokus på att kunna redovisa sig som innovativ istället för att låta innovationer vara driva av möjligheter och behov utifrån verksamhetens situation.
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Hur mycket behöver man mäta för att värdera rätt?
Hur lite går det att mäta för att ändå kunna värdera miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet vid stadsutveckling? Går det att sätta upp enkla
kriterier och använda mätbara indikatorer för att göra hållbarhetsarbetet
mer konkret vid ny- och ombyggnadsprojekt i stadsdelsområden? Det är
fokus i ett projekt med flera Stockholmskommuner som startade 2018.
Stockholms län står inför utmaningen att dubblera bostadsbyggandet och
ta hand om det befintliga bostadsbeståndet samtidigt som omställningen
mot noll klimatutsläpp och klimatanpassningen måste påskyndas. Länsstyrelsen, Region Stockholm och de 26 kommunerna är alla beroende av
samarbete för att klara uppgiften. Samtidigt finns det i Stockholms län en
lång tradition av kapacitetsstarka kommuner som går sina egna vägar, och
som använder sin beslutsmakt på olika sätt. I projektet Grön BoStad Stockholm ska vi ta fram ett system med hållbarhetskriterier som kommuner
ska kunna använda för att följa utvecklingen av ett bostadsområde, där det
görs insatser i form av nybyggande eller ombyggnation/renovering. Syftet
är att kommuner på ett relativt enkelt sätt ska kunna styra och följa upp,
så att nybyggnation och ombyggnation/renovering av bostadsområden
också bidrar till ökad hållbarhet utifrån ett regionalt perspektiv. Genom att
följa samma regionalt prioriterade hållbarhetsfrågor i flera bostadsområden
stärks effekten på utvecklingen i regionen.
En utgångspunkt inom projektet har varit att förhålla sig till redan existerande system för att dra nytta av sådan data som redan efterfrågas av andra,
och därmed göra det möjligt att jämföra utvecklingen i olika bostadsområden, stadsdelar och kommuner. Men kan redan existerande system, med indikatorer som främst är inriktade på att mäta miljöaspekter antingen kring
den enskilda byggnaden eller kring hela staden, bli relevanta för arbetet på
nivån mellan hus och stad; ett stadsutvecklingsområde? Kan styrning och
uppföljning i så fall vara en del i att få in hållbarhet mer rent konkret – som
en del i att omsätta kunskap till praktisk handling.1
Det här kapitlet sammanfattar en del av de tankar som kommit fram i
Grön BoStad Stockholm-projektet. Här redogör vi först översiktligt för vilka bedömningssystem som finns idag och hur de används. Texten redogör
både för miljöcertifieringssystem för byggnader och stadsdelar, och ger
en internationell utblick på bedömningssystem för hållbarhet inom stads1. Jämför med diskussionen i kapitlet Att arbeta innovativt med evidens i hållbar stadsutveckling
på sid. 125.
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utveckling. Därefter diskuterar vi om existerande indikatorsystem kan ha
ett begränsat värde och hur enkla indikatorsystem kan vara för att ändå
säga något och slutligen hur kommunerna kan välja att styra.
Existerande indikatorsystem – styrkor och svagheter
Certifieringssystem för byggnader och bostadsområden/stadsdelar
Det finns en uppsjö av miljöcertifieringssystem som utgår ifrån byggnader,
strukturerade för att uppnå hållbarhet från olika perspektiv; social-, ekologisk-och ekonomisk hållbarhet, samt hållbar styrning. Olika indikatorer och
sakområden sammanställs i olika form.
För systemen på byggnadsnivå är de bedömda områdena snarlika, men
omfattningen varierar och tyngdpunkten skiljer sig åt mellan miljöcertifieringssystemen. De vanligast förekommande systemen i Sverige är Miljöbyggnad, BREEAM, LEED, Svanen och WELL. Miljöbyggnad och Svanen är
svenska system, BREEAM-SE är från början ett brittiskt system anpassat
till svenska förhållanden och LEED och WELL är amerikanskt, respektive
internationellt utvecklat. WELL sticker ut mest ur mängden, där i princip
all vikt läggs vid hälsa och välbefinnande. Övriga system lägger stor vikt vid
inomhusmiljön (luft, ljus, komfort, med mera), men bedömer även faktorer
som byggnadens klimatpåverkan och energianvändning. BREEAM, LEED
och Svanen inkluderar även resurseffektivitet, hållbara transportsätt och
ekologiska aspekter som ekosystemtjänster och biologisk mångfald. Inget av
miljöcertifieringssystemen på byggnadsnivå inkluderar sociala och ekonomiska aspekter som integration. För Miljöbyggnad, BREEAM och LEED
resulterar certifieringen i ett betyg, som viktas enligt en poängskala. För
Svanen och WELL ges inget betyg, utan byggnaden är antingen certifierad
eller inte certifierad.
Certifieringssystemen på områdesnivå är till för att användas som stöd
för hållbarhetsarbetet i tidigt planeringsskede. Generellt sett innehåller dessa
system inga särskilda nyckeltal, utan indikatorerna bedöms mestadels genom
uppföljning av planer och strategier. Där beaktas sociala och ekonomiska
aspekter genom indikatorer som upplåtelseformer, prisbild och cirkulär
ekonomi. Det är alltså både andra typer av indikatorer och andra syften med
certifieringssystemen på områdesnivå/stadsdelsnivå. Det finns även några
system för värdering av nybyggnation av områden. Relevant för svenska
städer är främst BREEAM Communities, LEED Neighborhood development och Citylab. Citylab är den svenska versionen av hållbarhetsutvärdering av
2. Läs mer om Citylab på www.sgbc.se/certifiering/citylab
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Projektet ’Användbara kriterier för hållbart boende i Stockholms län’
genomfördes under 2018 och 2019 av IVL Svenska Miljöinstitutet på uppdrag av Länsstyrelsen i Stockholms län som delprojekt inom Grön BoStad
Stockholm – ett strukturfondsprojekt drivet av IVL Svenska Miljöinstitutet,
Länsstyrelsen i Stockholms län, KTH och Sustainable Innovations. Läs mer
om projektet Grön BoStad på www.gronbostadstockholm.se, och om
förstudien om användbara kriterier för hållbart boende i Stockholms län på
www.ivl.se/toppmeny/publikationer/publikation.html?id=5644

stadsbyggnadsprojekt som utvecklades i samarbete med bland annat många
svenska kommuner då det ansågs att de internationella systemen inte var anpassade till lokala behov och förutsättningar.2 Citylab är en vertygslåda med
många komplicerade indikatorer. Det är intressant att fråga sig om ett system
med färre och enklare indikatorer skulle kunna ge en rättvisande bild för de
kommuner som inte använder Citylab men ändå vill följa att utvecklingen går
åt rätt håll?
Internationella indikatorsystem mäter hållbarhet för hela städer
Det finns många utarbetade system med indikatorverktyg för att utveckla
och validera hållbar stadsutveckling i världen. Vissa verktyg har utarbetats
särskilt för mindre städer eller städer i ett visst land, men flera har ambitionen att fungera för vilka städer som helst. En del av de mer framgångsrika
indikatorverktygen som har upprättats och validerats runt om i världen har
nyligen granskats av Europeiska kommissionen, i syfte att bidra till att förenkla urvalsprocessen för stadsplaneringsinstanser (SEP, 2018). Här pratar
vi inte om certifieringssystem, utan om system med indikatorer som syftar
till att skapa uppmärksamhet kring flera viktiga delar för stadsutvecklingsprocessen, som datahantering, positiva exempel och regional utveckling.
Ett par av indikatorssystemen är specifika för olika europeiska utmärkelser och syftar till att erkänna och belöna lokala insatser för att förbättra
miljö, ekonomi och livskvalitet i städer. European Green Capital Award är
ett exempel, ett system med ett online-formulär,3 som är utformat för städer över 50 000 invånare, och som till exempel Stockholms stad tilldelats.
3. Läs mer om European Green Capital Award på www.egcaeglaportal.eu
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European Green Leaf Award är ett liknande system men för mindre städer,
som bland andra Växjö har fått. Urban Audit Cities Statistics har sedan
1999 samlat in data vart tredje år från hundratals städer och
urbana områden med invånarantal från 50 000 till 10 miljoner. Det är inte
ett klassiskt indikatorsystem men många variabler skulle kunna fungera
som indikatorer om de integreras i en uppsättning som syftar till att ge
information om en specifik fråga. Utöver dessa system finns standarden
SO 37120 som definierar och fastställer metoder för en uppsättning av
indikatorer för att styra och mäta stadens tjänster och livskvalitet. Denna
standard gäller för alla städer och kommuner som avser att mäta prestanda
på ett jämförbart och kontrollerbart sätt, oavsett storlek och plats. Standarden kan även kopplas till FN:s hållbarhetsmål och stödja städers genomförande av Agenda 2030. World Council on City Data listar alla 230 indikatorer som är överenskomna för Agenda 2030:s 17 mål och har kopplat dem
till data på stadsnivå. Här åskådliggörs även hur 45 städer i världen, varav
13 i Europa, ligger till inom de olika Agenda 2030-indikatorerna.
Kommunal hållbarhetsuppföljning och områdesvisa data
Sveriges självstyrande kommuner beslutar själva om mål och genomförande för sitt hållbarhetsarbete. Även när kommuner har som mål att
följa Agenda 2030 eller Sveriges miljömål, genomförs arbetet utifrån hur
kommunen själv beslutar, ett arbete som sällan är koordinerat formellt från
nationellt eller regionalt håll. Trots det, samverkar många kommuner kring
nyckeltal och statistik för uppföljning, vilket bland annat framgår av Boverkets studier kring miljömålet ’god bebyggd miljö’ och av Länsstyrelsernas
regionala uppföljning av miljömålen.4
En kommun måste inte besluta om miljö- och hållbarhetsmål, men många
gör det utifrån en politisk önskan och möjligheten att kommunicera kring
frågan. Hållbarhetsarbetet följer kommunerna ofta upp genom ett antal indikatorer och nyckeltal i samband med verksamhetsplanering och budget, eller
i särskilda uppföljningar av miljöprogram. Bland Stockholmskommunerna
finns en mängd hållbarhetsmål och indikatorer eller nyckeltal för uppföljning
på kommunövergripande nivå. Dessa ringar ofta in samma områden men
4. Läs mer om kommunernas arbete med frågor som rör miljökvalitetsmålet ”God bebyggd
miljö” och även i viss mån de andra miljökvalitetsmålen i rapporten ”God bebyggd miljö i
kommunerna, en studie av miljömålsenkäten 2006–2013” på www.boverket.se.
Läs mer om hur Sverige arbetar nationellt och internationellt för att uppnå Agenda 2030 på
www.regeringen.se.
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kan peka mot väldigt olika mätdata. Lidingö kommun mäter till exempel andelen hållbara resor till arbetet; körsträcka med bil per invånare samt andelen
som går eller cyklar till arbetet minst 1 dag i veckan, medan Järfälla kommun
räknar antalet resor per invånare med buss och pendeltåg per år. Skillnader i
mätdata gör det svårt att finna indikatorer som är relevanta för flera kommuner. Nationella och regionala aktörers uppföljning har inte blivit styrande
för mätsystemen på kommunal nivå. Möjligen är detta för att den nationella
uppföljningen ännu inte slagit igenom och att tidcyklerna för olika kommuners programarbete och den regionala planen inte varit synkroniserade.
En viktig komponent för att framöver använda samma indikatorer för
uppföljning och styrning mellan kommun och region är troligen tillgängligheten till data, och då särskilt data som går att bryta ner till en lägre områdesnivå än hela kommuner. Att kommunen kan följa upp huruvida ombyggda
och nybyggda områden bidrar till de hållbarhetsmål som kommunen och
regionen satt upp är viktigt, eftersom dessa insatser har stor potential att
påverka utvecklingen. Det är också stora kommunala resurser som används
vid denna områdesutveckling.
Områdesbaserad data kring till exempel vilka resvanor som faktiskt
bildas i nya stadsområden och hur olika socioekonomiska grupper påverkats av områdesvisa ombyggnationer ger viktig information kring hur
olika hållbarhetsmål kan uppnås. Om den områdesvisa datan knyter an
till kommunövergripande mål och uppföljning bör insamlandet av sådan
data kunna utformas som en integrerad del av stadsutvecklingsarbetet och
genomförandet av åtgärder i bostadsområden. Men det kräver generellt
sett ett större fokus på just uppföljning av stadsutvecklingsområden. Tyvärr
ser vi en brist på djupa analyser och uppföljningar av hur miljöambitioner
i nybyggnadsområden faktiskt kommer till stånd. Ibland har diskussionen
istället fastnat kring de intialt satta målen.
En annan utveckling som vi kan se är att uppföljningssystemen i kommunerna oftast är mer utvecklade när det gäller att koppla miljömässiga
faktorer kring byggande och boende till arbetet kring stadbyggnad och
förnyelse, än de mer sociala faktorerna. Kanske har detta att göra med
att kommunala miljösamordnare och klimatstrateger haft närmare kopplingar till de förvaltningar som styr byggande, energi och transporter som
aktualiseras mycket vid nybyggnationsprojekt än sociala hållbarhetsstrateger
som ofta har bakgrund i de mer socialt inriktade förvaltningarna. Analyser
av detaljplaner i Stockholms län visar också att kommunerna mer sällan
integrerar sociala strategier än de pekar ut olika miljöhänsyn. Traditionellt
sett har byggsektorn en större vana av att följa upp energi och miljö,
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medan uppföljning av de sociala indikatorerna något som utvecklats mer
under senare år. De förändringar som nu sker kan bidra till att de sociala
frågorna kan ges större tyngd framöver. Där sker det nu förändringar som
gör att de sociala frågorna kan ges större tyngd framöver.
Tillgänglig data och val av indikatorer
Att välja vilka indikatorer som är intressanta att jobba med beror till stor
del på vilka mål man vill styra mot. I kapitlet har vi diskuterat ett övergripande hållbarhetsperspektiv som skulle kunna förenklas för att följa upp
hållbarhet vid stadsutveckling, samt ny- och ombyggnationsprojekt på
kommunnivå. Men arbetsbördan som krävs för att ta fram underlagsdata,
redovisa resultat och verifiera dessa kan många gånger vara avgörande
för val av indikator. En viktig aspekt för den som ska välja ett lämpligt
indikatorsystem är tillgången på data. De internationella indikatorsystemen är utformade av ett flertal myndigheter, icke-statliga organisationer
och universitet, som ofta tagit liten hänsyn till vilka data som kommer
finnas tillgängliga för den stad eller kommun som kommer använda sig av
uppsättningen indikatorer - trots att data är avgörande för ett effektivt genomförande. Motiven för svenska kommuner att fullt ut applicera internationella indikatorsystem är därför främst att dra till sig uppmärksamhet och
få internationella kontakter. För att göra det egna hållbarhetsarbetet mer
konkret krävs istället tydliga och naturliga kopplingar mellan de verktyg
och processer som finns i kommunen, de kommunalt uppställda målen
och relevanta indikatorer för uppföljning. De internationella systemen kan
däremot tjäna som inspiration kring vilka indikatorer som kan väljas.
Bedöma processer eller mäta indikatorer
Kommuner svarar redan idag på ett antal enkäter, som följer upp deras
hållbarhetsarbete. Enkäterna omfattar mer än bara byggande och boende,
och handlar ofta om att redovisa strategier och planer för att uppnå mål
kopplade till de nationella miljökvalitetsmålen. Kommunerna rankas inte
baserat på jämförande nyckeltal utan på i vilken grad de utvalda områdena
uppfylls. Redovisningen sker till största del med hjälp av strategier och
åtgärdsplaner. Detta kan innebära en mer komplex verifieringsprocess och
möjliggör inte jämförelse i samma utsträckning som när ett nyckeltal används.
Däremot ses införandet av strategier och konkreta åtgärdsplaner ibland som
kompletterande markörer för arbetet till enskilda resultat - indikatorer som
kan vara svåra att mäta.
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Sammanfattningsvis
När de vackra orden om hållbar utveckling och globala hållbarhetsmål ska
genomföras i Sveriges kommuner uppstår frågan hur man mäter hållbarhet.
Det är särskilt intressant att följa hur utvecklingen går vid stora insatser
från kommunen - när det byggs nya bostadsområden eller görs större
ombyggnationer eller renoveringar. Men trots att det för miljöområdet
finns relativt många certifieringssystem för byggnader, och nationella och
internationella uppsättningar med indikatorer för hela städers hållbarhet, så
är det ont om uppföljningssystem med föreslagna indikatorer på stadsdelsoch områdesnivå (här utgör Citylab ett intressant undantag). Vi konstaterar
i detta kapitel att det kan vara svårt att använda indikatorer på ett bra sätt
vid områdesuppföljning, när indikatorerna har arbetats fram med en annan
skala som grund. Överlag finns det fler utarbetade indikatorer kopplat till
stadsbyggande som rör miljöbelastning, än som beskriver sociala faktorer.
Samtidigt har klimatförändringarna bidragit till ett ökat intresse för mätning
av energi- och transportområdet i kommunerna.
Vi konstaterar också i det projekt vi följt i Stockholmsområdet, att det
ofta saknas en samsyn kring vad som ska mätas. Etablerade nyckeltal för
regional eller nationell uppföljning kopplar inte alltid till de nyckeltal som
kommunen velat följa upp i de lokala miljöprogrammen. Men de nationella
och regionala indikatorerna är alltför sällan anpasade till vad som enkelt går
att mäta på kommun- eller stadsdelsnivå.
Sammanfattingsvis ser vi stora behov av ökat samarbete mellan de som
utformar mål och uppföljningsindikatorer och de som jobbar med lokal
och nationell statistik. Det är viktigt att jobba särskilt med indikatorer för
stadsdelar och områden, eftersom kommunerna på så vis tydligare kan
se vilken påverkan deras insatser har. Om det oftare gick att mäta samma
indikator för uppföljning på nationell nivå som i regional planering och
kommunal uppföljning så skulle kommunernas jobb underlättas. Här är det
viktigare att få fram ett litet antal indikatorer än att bygga väldigt komplexa
system. Att hitta sådana indikatorer som är relevanta för gemensamma
hållbarhetsutmaningar är något som även forskare bör bidra till.
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Att arbeta innovativt med evidens i hållbar stadsutveckling
Våren 2016 engagerades vi av Bostadsbolaget AB, ett allmännyttigt fastighetsbolag verksamt i Göteborg och del i Framtidenkoncernen. Bostadsbolaget hade förvärvat knappt 3 000 lägenheter i Hammarkullen i nordöstra
Göteborg. Stadsdelen är av polisen kategoriserat som ett särskilt utsatt
område och otaliga förbättringsprojekt har genomförts genom åren, bland
annat nationella stödprogram som Blommanpengarna och Storstadssatsningen. Satsningar som inte resulterat i långsiktiga förändringar. Hos
många aktörer i området, inte minst bland de boende, fanns en utbredd
projekttrötthet, men fortfarande en mängd utmaningar och problem som
behöver hanteras och lösas för att minska de negativa utvecklingsprocesser
som drabbar framför allt de boende i området.
Bostadsbolaget sökte efter nya angreppssätt och startade ett initiativ, med
målet att arbeta mer systematiskt med områdesutveckling. Och med en bredare samverkansinriktning: bolaget ville ta det långsiktiga ansvaret för utvecklingen i området genom ett nytt slags samarbete. En överenskommelse
undertecknades med andra lokala förvaltningar, för att skapa en gemensam
grund för ett viktigt samhällsutvecklande arbete. Vi1 blev involverade som
kunskapsstöd för att bidra till detta arbete och beslöt oss för att pröva att
arbeta mer evidensbaserat med stadsutveckling.
Professionellas förmåga och möjligheter att arbeta på nya sätt är en nyckel
för hållbar stadsutveckling. Idag fattas egentligen inte brist på kunskap eller
goda exempel, det som saknas är handling. Samhället behöver ändra sitt sätt
att leva. Som stöd för detta måste vi människor också ändra hur vi arbetar
med olika samhällsfrågor. Hur vi individer väljer att utföra våra vardagliga arbetsuppgifter kan hjälpa eller stjälpa de gemensamma ambitionerna att skapa
hållbara städer (Cooper & Symes, 2008). I vår, forskarnas, roll som kunskapsstöd valde vi därför att försöka hjälpa professionella att utvecklas genom att
arbeta mer evidensbaserat.
När man talar om olika former av evidensbaserad praktik, till exempel
evidensbaserad stadsplanering, syftar man ofta på att praktiker i högre grad
bör använda sig av forskningsresultat när de utövar sitt yrke (Nutley et al.,
2007). Men forskning används redan av professionella för att hantera olika
frågor. Däremot sker användningen ofta osystematiskt och ostrukturerat.
1. Radar arkitektur & planering och Malmö universitet samt RISE Stadsutveckling,
tillsammans med analys- och strategiföretaget Urbanivation.
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Det är till exempel vanligt att man tar till sig forskning som stärker redan
etablerade uppfattningar och ifrågasätter forskning som går på tvärs mot
det man som yrkesverksamma uppfattar som rätt och riktigt (Weiss 1980).
Utmaningen är att kombinera forskning med professionella erfarenheter
och lokala kunskaper hos de boende, för att på så sätt utveckla helt nya
lösningar. Men erfarenhet visar att detta kan vara svårt att åstadkomma i
praktiken (Polk, 2015). Etablerade rutiner, lagstiftning och institutionella
strukturer kan hindra professionella att arbeta annorlunda, trots tillgång till
forskningsresultat eller att man vill ta hänsyn till de boendes önskemål i en
stadsbyggnadsprocess (Cooper & Symes, 2009).
Att kombinera olika former av evidens
Vi vill alltså hjälpa professionella att arbeta bättre och mer innovativt
med områdesutveckling. Vi utvecklade en tankemodell kring samproduktion som inte bara lyfte fram behovet av att ta hänsyn till olika former av
kunskap, utan som även hjälpte oss att hantera de komplexa problem som
rymdes i uppdraget. Vår inspirationskälla var en modell som utvecklats av
organisationsforskarna Eric Barends, Denise Rosseau och Rob Brinner (se
till exempel Barends & Rousseau, 2018), som de benämner evidence-based
management. Forskarna definierar evidens som all den information som hjälper yrkesverksamma att fatta bättre beslut. Deras modell kombinerar fyra grupper av
evidens: vetenskaplig-, intressent, professionell och organisatorisk evidens.
De två första formerna är välbekanta. Vetenskaplig evidens är ofta det
man tänker på spontant när man hör ordet evidensbaserad praktik; det som
kallas ”hård evidens”, alltså det som forskarsamhället kommit fram till är
förgivettaget för stunden. Som regel tänker man sen att de som är yrkesverksamma ska bli bättre på att använda sig av och tillämpa dessa kunskaper. Intressentevidens är all den lokala kunskap som bärs av de boende,
men också den kunskap som finns hos de aktörer man samverkar med (företag, föreningar och organisationer) och är beroende av för att lyckas. Den
professionella evidensen utgörs av erfarenheter, tyst kunskap och kompetenser som finns hos yrkesverksamma. Organisatorisk evidens, slutligen,
omfattar all den data och information som produceras inom och genom
organisatoriska praktiker och som ger en bild av organisationers kapacitet
att genomföra förändringar, dess lösningsrymd. Att arbeta evidensbaserat
med stadsutveckling innebär att de fyra formerna av evidens måste hänga
ihop, utmana och samtidigt stödja varandra. Figur 1 illustrerar detta.
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Figur 1. De fyra formerna av evidens.

Konflikten mellan forskning och praktik späds på av att man som professionell i slutändan måste fatta beslut och leverera något till en brukare, klient
eller kund. Det kräver i sin tur att man måste avgränsa och ta bort en massa
perspektiv (Cooper & Symes, 2009). Forskare, å sin sida, måste också avgränsa sina forskningsfrågor och forskningsfält. Dessa krav på avgränsningar kan
hjälpa eller stjälpa ambitionerna att kombinera forskning med praktik.
Att använda olika former av evidens för att öppna och stänga problem2
På en arbetsplats uppstår hela tiden situationer som är komplexa och
ostrukturerade, men som ändå måste lösas. Det kan beskrivas som att lägga
ett pussel (se figur 1 igen). När man gör det har man ofta en strategi, till
exempel att börja med kanterna. Man utgår också från bilden på kartongen –
2. I vår bok Evidensbaserad stadsutveckling – bortom urbana anekdoter (Forsemalm & Johansson 2019) beskriver vi mer i detalj hur man kan omsätta tankarna vi presenterat i stycket
ovan genom att systematisk arbeta med de fyra formerna av evidens. Här har vi bara
utrymme för några exempel.
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och förutsätter att det färdiga pusslet kommer att se ut som bilden på kartongen. På samma sätt hanteras problem i yrkesvardagen. Organisationsforskaren
Donald Schön (1984) beskriver detta som en process att benämna och bestämma.3
När jag ställs inför ett problem på mitt jobb, måste jag avgöra vad detta
är för ett sorts problem – benämna – och jag måste avgöra vad som är så
att säga ”hör till problemet” – bestämma vad ”som är problemet”. När man
formulerar problem begränsar man samtidigt möjligheterna för hur de kan
lösas. Därigenom bestäms vilka handlingar som är relevanta för att lösa
problemet, men när det görs utgår man som regel från tidigare erfarenheter. Man bär med sig en mängd ”bilder av kartonger” i huvudet, som
påverkar vilka ”pussel” man ser framför sig. För att skapa hållbara städer
krävs nya arbetssätt. Då måste man omformulera de problem som ska lösas
genom arbetet, det vill säga hitta nya sätt att benämna och bestämma. Vi
människor måste lära om, skapa nya bilder som vi kan agera utifrån.
En annan organisationsforskare, Per-Erik Ellström (2001), hävdar att det
på alla arbetsplatser finns en inbyggd konflikt mellan att utföra sitt jobb
effektivt och att vara innovativ. Ellström skiljer mellan tre situationer som
i sin tur skapar olika förutsättningar för lärande. I den första situationen
vet vi vilka uppgifter vi ska utföra, hur vi ska utföra dem och vilka resultat
vi ska uppnå. Då finns det bara utrymme för anpassningslärande: vi ska
anpassa oss och upprepa vad andra redan gjort. Att lära sig köra bil är ett
exempel på detta. I den andra situationen är uppgiften bestämd, men vi kan
lösa den på olika sätt och det finns olika sätt att lyckas. Det skapar utrymme för utvecklingslärande. Att skriva ett kapitel i en antologi är ett exempel
på detta. Vi författare har alla samma uppgift, men innehållet ser olika ut.
Den sista formen av lärande kallar Ellström för kreativt eller innovativt
lärande. Då är situationen helt öppen. För att lyckas med hållbar stadsutveckling behöver vi skapa utrymme för mer utvecklingslärande. Det kräver
att vi ifrågasätter våra rutiner och erfarenheter och utvecklar nya sätt att
benämna och bestämma vilka arbetsuppgifter vi ska utföra. Det innebär
att vi måste lära oss att formulera problem på nya sätt. Men det räcker inte
att bara vara kreativ och innovativ. Vi måste inte bara benämna på nya sätt,
utan också bestämma annorlunda, det vill säga välja, avgränsa och fatta beslut för att kunna lösa problem i vår yrkesvardag, till exempel utmaningen

3. Schön använde begreppen ”naming and framing”. Naming = att sätta ord på något.
Framing = att ”rama in” eller ”avgränsa”. Vi valde att översätta det till ”benämna” och
”bestämma”.
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att skapa hållbara, klimatsmarta och socialt inkluderande städer.
Ett begrepp som ofta återkommer när vi diskuterar sådana utmaningar
är så kallade ”wicked” eller vilda problem. Det är problem som är komplexa och icke-linjära, som bara kan lösas genom att vi kombinerar olika
kunskaper och perspektiv med varandra (Polk, 2015).
Rob Hoppe (2011) skiljer mellan fyra former av problem med olika
grad av komplexitet (se figur 2). När professionella försöker lösa problem, försöker de knuffa upp problemen i det övre vänstra hörnet i
figuren genom att benämna och bestämma dem på ett sådant sätt att de
blir strukturerade. Det innebär att de ”stänger” problemet. Man bestämmer så att säga vilket pussel man ska lägga, alltså vilka uppgifter man
ska utföra, hur man ska utföra dem och vad som ska åstadkommas. Man
skapar struktur, men till priset av stängda möjligheterna för utvecklingseller kreativt lärande.
Innovation handlar om att öppna upp. Men att bara öppna upp, genom
att ifrågasätta och göra saker mer komplexa hjälper sällan professionella att göra ett bättre jobb. I slutändan måste de ”stänga” en fråga, göra
val, fatta beslut och leverera. Att arbeta evidensbaserat innebär, utifrån
modellen som illustreras i figur 1, att använda sig av de olika formerna av
evidens för att växelvis öppna upp och stänga ner problem. Det innebär
att vi rör oss mellan innovativt lärande och anpassningslärande och att vi
därmed utvecklar nya sätt att benämna och bestämma. Det handlar om att
både öppna upp och vara innovativ, men också stänga ner, avgränsa och
etablera rutiner. Detta illustreras i figur 2.
Att arbeta evidensbaserat innebär att öppna upp frågor genom att
använda sig av olika former av evidens för att utmana och problematisera. Om jag bara fattar beslut baserat på en sorts evidens, till exempel
professionella evidens, så vet jag vad jag ska göra och viket resultat jag
ska åstadkomma. Jag benämner och bestämmer problem på ett sätt som
gör att de är strukturerade och möjlig att lösa. Jag är effektiv. Miljonprogrammen var en effektiv, strukturerad och stängd lösning på behovet
av bostäder. Men om jag i min yrkesvardag börjar ta hänsyn till andra
former av evidens, som forskningsresultat eller önskemål från de boende,
blir mitt arbete plötsligt mer komplicerat. Det uppstår konflikter mellan
olika sorters evidenser. Hur kan vi bygga snabbt, hållbart, billigt och samtidigt löpande ha dialoger med de boende? Ett från början strukturerat
problem blir komplicerat och ”wicked” om jag börjar ta hänsyn till nya
perspektiv och faktorer.

132

Forsemalm & Johansson

Vi vet vad som orsakar ett problem och vilka lösningar som finns

Strukturerade problem
& gemensamma
värderingar

Enighet om normer men
osäkert kunskapsläge

Säkerhet

Osäkerhet

Säkert kunskapsläge men
konflikter om normer

Ostrukturerade problem &
osäkert kunskapsläge

Konflikter om vilka normer och värderingar som ska styra våra beslut

Vi vet inte vad som orsakar ett problem och vilka lösningar som finns

Konsensus om vilka normer och värderingar som ska styra våra beslut

Figur 2. Ur Forsemalm och Johansson (2019).

Evidensbaserad stadsutveckling i Hammarkullen – så här gjorde vi
Vi började vårt arbete med att kartlägga och beskriva den organisatoriska
och professionella evidensen, genom en serie av intervjuer med praktiker
samt genom flera ”walkshops” där vi gick runt i området med representanter från de medverkande organisationerna (kommunala bolag och förvaltningar) som är involverade i förvaltning, skötsel och utveckling av Hammarkullen och Norra Biskopsgården. Genom detta fick vi syn på en mängd
fysiska gränser och konfliktytor som kunde härledas till organisatoriska
motstridigheter. Ett exempel var att ytor som fysiskt hänger ihop - gräsmattor, cykelbanor, parkeringsplatser - sköttes olika eftersom de genomkorsades av osynliga administrativa gränser, det vill säga genom att olika
förvaltningar äger olika delar av den offentliga miljön. Detta kanske kan
tyckas vara en detalj, men är något som bidrar till att skapa irritation hos de
boende. Som illustrativt exempel kan snöröjningen användas: på till synes
samma offentliga yta var det snöröjt till en viss del, varefter det inte alls var
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skottat. Två olika förvaltningar har olika tidsintervall eller mängd snö som
utgångspunkt för när röjningen skall ske. De boende som inte vet om detta
blir mest irriterade på kommunen generellt: att det är olika förvaltningar är
inget som är mer allmänt känt, kommunen uppträder som en helhet för de
flesta boende i en stadsdel.
Diskussionerna mellan olika aktörer under de inledande promenaderna
i området och efteråt synliggjorde en mängd andra utmaningar och synsätt,
som i nästa steg utgjorde startpunkten för möjliga gemensamma lösningar.
När man fattade beslut om skötsel, utgick varje aktör från olika synsätt och
information – översatt till vår metod kan vi prata om det som olika former
av organisatorisk och professionell evidens. Samtalen vi hade med den
stora skaran praktiker skapade en gemensam förståelse, det vill säga att nya
former av professionell och organisatorisk evidens utvecklades. Vi rörde
oss från ett ostrukturerat problem till att bli allt mer strukturerade och
överens som vissa delar men oense om andra – vilket landade oss i det övre
vänstra hörnet på figur 2. Den organisatoriska kapaciteten att lösa det problem som inledningsvis Bostadsbolaget definierat och börjat prata om att
lösa genom ”initiativet” ökade genom dessa kunskapsreflexiva diskussioner.
Vetenskaplig evidens kan användas för att göra saker mer komplexa och
”vilda”. Det finns en bred och mångfacetterad forskningslitteratur kring
utmaningar och möjligheter kopplade till stadsutveckling i socialt- och
ekonomiskt utsatta områden. Om vi generaliserar kan man urskilja två sätt
att använda sig av forskningsresultat: konceptuellt för att öppna upp nya
perspektiv och frågeställningar eller instrumentellt för att lösa väldefinierade och specifika problem (Nutley et al., 2007). Vår utmaning var att hitta
forskning som inte bara problematiserade (och knuffade ner problemen i
nedre högra hörnet i figur 2) utan också kunde ge professionella planerare
stöd att fatta bättre beslut och komma upp till övre vänstra hörnet. Vår
lösning blev att utgå från UN Habitats fem principer för hållbar stadsutveckling (UN Habitat, 2014).
I det här fallet använde vi oss av principerna som underlag för en diskussion med representanter från de olika förvaltningarna om hur man skulle
kunna utveckla området: vår ambition var inte att Bostadsbolaget slaviskt
skulle följa principerna och oavsett vilket väl beprövat mått eller kunskap
man lutar sig mot är det bara en del av sammanlagda evidensbaserade
kunskapen. Ambitionen att välja just denna vetenskapliga utgångspunkt
(verktyget bygger på ett 70-tal forskningsartiklar och nationella policys) var
att kontrastera och kanske i viss mån utmana etablerade idéer om hur ett
miljonprogramsområde kan och bör utvecklas och rumsligt struktureras
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(professionell och organisatorisk evidens).
Vi genomförde också dialoger med de boende för att kartlägga, samla
in och systematisera olika former av intressentevidens, vilken till viss del
kunde stödja både vetenskapliga och professionella slutsatser. Som exempel
här kan nämnas att ett stort antal av de som medverkade i dialogsamtalen
skrev att de skulle vilja äga sina bostäder – tvärtemot vad som verkar vara
vedertaget i delar av forskarsamhället såväl som hos intresseorganisationer
för hyresboende.
Sammanfattning: att arbeta innovativt med evidens
Att arbeta evidensbaserat med stadsutveckling innebär att ge yrkesverksamma metoder och förhållningssätt för att bli bättre på att hantera komplexa problem i sin arbetsvardag. Vi har medvetet valt att använda oss av
begreppet evidens istället för ”kunskap” eller ”erfarenhet” för att betona
att vi menar kunskaper och erfarenheter som uppfattas som ”sanna”. Om
jag arbetat med fastighetsskötsel i många år har jag en ”sann” kunskap
om hur detta bör göras, som här beskrivs som professionell evidens. Då
hjälper det inte att en forskare hänvisar till sin vetenskapliga evidens, om
detta strider mot min egen professionella evidens.
Evidensbaserad stadsutveckling tar sin utgångpunkt i en grundläggande
respekt för att det finns olika ”sanningar” – evidenser – utan att för den
skull hemfall åt relativism. Snarare handlar det om konstruktivism: samtalet om hur man bygger goda, hållbara, inkluderande och rättvisa städer
är en ständigt pågående diskussion som aldrig kan landa i ett definitivt
svar. ”Sanningar” konstrueras och dekonstrueras genom olika samtal
och kulturer. Den professionella evidensen (”så här har vi alltid gjort och
vi vet att det fungerar”) måste utmanas av olika former av vetenskaplig
evidens, till exempel UN Habitats principer, Gehl architects mätmetoder
för stadsliv eller kanske verktyg för att mäta grönytefaktor. På samma
sätt måste vetenskaplig evidens utmanas av de andra formerna av evidens
för att kunna anpassas till lokala omständigheter och behov. Vi kan inte
tillämpa UN Habitats principer på samma sätt i Hammarkullen som i
Nairobi – men det kan ändå vara utgångspunkt för ett komparativt samtal
om vilka riktmärken och utgångspunkter hållbar stadsutveckling kan och
bör vara.
Det finns inga genvägar till en hållbar stad. Vi i samhället måste lära
oss att arbeta på nya sätt. Men det innebär också att vår yrkesvardag blir
mer komplex. För att undvika att vi fastnar i komplexiteten måste vi också stänga ner och avgränsa. Innovativa visioner måste i slutändan mate-
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rialiseras i hus, vägar, infrastruktur och parker. Att arbeta evidensbaserat
innebär att systematiskt öppna och stänga frågor genom att kombinera
olika former av evidens, vilket i sin tur skapar utrymme för lärande och
därmed ökar chanserna att vi bygger mer hållbara städer.
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Samverkan mellan kommuner och privata
intressenter för hållbara städer
– hinder och möjligheter ur ett rättsligt perspektiv
I de större städerna koncentreras våra största samhällsutmaningar. Att alla
städer också är kommuner är välkänt, men möjligen är inte betydelsen av
detta lika uppenbar. Inte heller att svenska kommuner i ett internationellt
perspektiv är ganska olika sina motsvarigheter i andra länder. Vidare binds
städer i fysisk mening samman av sin infrastruktur, medan de i bildlig mening vilar på ett rättsligt fundament man kan kalla immateriell infrastruktur.
Om hållbara städer ska åstadkommas med innovationer av såväl social,
ekologisk och ekonomisk natur måste också innebörden av det rättsliga
landskapet förstås.
Det typiska innovationsprojektet involverar numera krav på offentlig-privat
samverkan på ett sätt som tidigare inte var fallet och många av de största utmaningarna finns just i gränslandet mellan privat och offentligt. Men staden
är inte som ett företag och kan inte heller förändras som ett sådant – det är
en del av offentlig sektor med allt vad det innebär.
När idag regelverk, metoder och kompetenser allt oftare utforskas i
design och policylabs visar det sig snart att olika handlingsmönster i kommunal verksamhet, i mer eller mindre utsträckning, har sitt ursprung i olika
rättsliga logiker. Det rör sig dessutom regelmässigt om flera olika, sinsemellan motsägelsefulla handlingslogiker, vilket gör kommunal verksamhet
särskilt komplex. Eftersom design och policylabs förväntas åstadkomma
organisatorisk förmåga blir kunskapen om hur det rättsliga handlingssystemet påverkar manöverutrymmet en nyckelfaktor för att kunna navigera i
konkreta innovationsprojekt.
Det mesta vi lärt om innovationsprocesser kommer från företagsvärlden,
men stadens organiserade komplexitet är långt mer sammansatt, vilket
också bildar utgångspunkten för detta kapitel. Således ska det inte handla
om vilka lagar som ska följas, hur paragrafer ska tolkas eller hur städer ska
styras med juridik. I stället är fokus på juridiken och dess roll i diskursen –
alltså inte vad som är rätt eller fel i ett enskilt fall, utan i stället vilka rättsliga
frågor som dyker upp i innovationsarbete och vilka låsningar som uppkommer till följd av detta samt vad det kan bero på. Därmed hoppas jag bidra
något till att skilja mellan verkliga och inbillade rättsliga hinder.
Det berättas att en av organisationsforskningens förgrundsfigurer brukade säga att bästa sättet att stoppa ett byggprojekt är att hävda att det på
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platsen finns skalbaggar så ovanliga att de inte ens går att hitta. Juridiska
frågor dyker upp på ungefär motsvarande sätt i innovationsarbetet, alltså som
ett utkastat trumfkort som slår ut andra spelkort. Att det blir så beror vare sig
på frekventa rättsliga diskussioner eller på någon stor anhopning av jurister,
tvärt om – anledningen är närmast just frånvaron av jurister.
Det finns flera orsaker till varför jurister sällan syns till i innovationsprojekt. För det första bjuds inte juristerna in till möten där uppgiften är att
tänka nytt. Rollen som nejsägare är oundgänglig i många sammanhang, men
knappast rätt attityd vid innovationsarbete. För det andra skyr juristen mest
av allt att behöva säga – ”jag vet inte”. Juristerna har visserligen utvecklat
många undanmanövrar, den vanligaste är att besvara frågan om vad som är
tillåtet med att läsa upp en regel, utan att närmare gå in på hur den bör tillämpas. För det tredje brukar lagar stiftas för att lösa redan identifierade problem och i ett innovationsarbete är frågor utan svar mer regel än undantag.
Slutligen drivs innovationsarbete vanligen i projektform av eldsjälar utanför
den vanliga linjeorganisationen och här finner vi sällan juristerna. Följaktligen
finns det redan från början mycket som talar för att jurister och innovationsprocesser automatiskt stöter bort varandra.
Den komplexa organisationen
Det är välkänt att städers verkliga väsen och funktioner är svåra att
fånga, medan den formella organisationen av en svensk kommun är
något varje skolbarn får med sig redan från grundskolan. Det är också
här, i den formella strukturen, vi hittar förklaringar till de olika rättsliga
logiker som ofta kolliderar i innovationsarbetet och som är upphovet till
blockeringar som, rätt eller fel, tillskrivs juridiken. Staden är en brokig
organisation med stor variation, både inom verksamheterna och mellan organisationsformerna. Det betyder att kommunen har olika ställning, roller,
ansvar och kompetens beroende på vilken uppgift som ska fullgöras.
I centrum står planmonopolet och det kommunala självstyret. I teorin
ger detta kommunen stor frihet att själv bestämma över sina angelägenheter. Friheten är dock begränsad under lagarna och särskilt för central
myndighetsutövning är verksamheten noggrant reglerad och kontrollerad genom statlig tillsyn och domstolskontroll. Samhällsplanering och
infrastruktur hanteras genom PBL, oftast som tillståndsgivning eller i
detaljplaner. Även miljöbalkens regler hanteras i stor utsträckning av
kommunerna till exempel genom tillsynsverksamhet, medan skyldighet
att ge bistånd och tillgodose andra sociala rättigheter regleras genom
socialtjänstlagen. Dessa områden utgör kärnan i kommunernas myndig-
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hetsutövning med höga krav på rättssäkerhet i form av legalitet, förutsebarhet och likabehandling.
Den största delen av kommunernas verksamhet faller dock inom vad
man kan kalla obligatoriska servicefunktioner, såsom skola, äldreomsorg,
renhållning, VA-anläggningar och räddningstjänst. Även dessa skyldigheter
följer av lagar, men friheten om hur det ska genomföras är något större.
Kommunen har också vissa skyldigheter för exempelvis kollektivtrafik och
bostadsförsörjning, men här är reglerna ytterligare något friare och kräver
inte samma ansvar för det praktiska förverkligandet.
Återstår då det som kallas det frivilliga området som ger kommunerna
handlingsfrihet, men den är ändå inte helt fri. Den begränsas av ett antal
kommunalrättsliga principer som ska säkerställa att kommunerna främjar
invånarnas bästa, främst likställighetsprincipen, lokaliseringsprincipen och
självkostnadsprincipen – en innovation i konflikt med dessa principer är
således förbjuden. Samtidigt kan man förvänta sig att just här är innovationspotentialen som störst. Följaktligen krävs en rågång mellan å ena sidan det
obligatoriska området, där visserligen verksamhetsförbättrande åtgärder är
fullt möjliga, men utrymmet för innovation är begränsat, samt å den andra
sidan det frivilliga området där innovationsåtgärder går utmärkt så länge de
håller sig inom vad de kommunalrättsliga principerna tillåter.
Formerna för kommunal verksamhet
I kommunal verksamhet kommer inte bara uppdelningen mellan obligatorisk
och frivillig verksamhet göra organisationen komplex, utan också den omfattande bolagisering som präglar de flesta större svenska städer. Bolagisering
anses vara ett verktyg för att skapa en effektivare verksamhet och konstruktionerna varierar, helägda aktiebolag på konkurrensutsatta marknader, kommunala driftsbolag eller särskilt reglerade bolagsformer, som exempelvis de
allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolagen. Att det rör sig om kommunala aktiebolag innebär inte bara att vanliga aktiebolagsrättsliga regler gäller,
utan här finns även särskilt reglerade bolagsformer och specialregler för bolag
med kommunalt ägande.
Bilden blir således sammansatt och svår att överblicka med många olika
kommunala rättsliga subjekt, förutom nämnder och förvaltningar även kommunala angelägenheter som överlämnats till helägda bolag, delägda bolag,
stiftelser, föreningar och privata aktörer.
En ytterligare komponent att ta hänsyn till är på vilket sätt marknadsutsättning av kommunala uppgifter gått till, dels i Sverige som helhet, dels i
olika kommuner. Medan det fria skolvalet gäller hela landet har kommunerna
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i varierande omfattning genomfört reformer som fritt vårdval. Listan kan
göras betydligt längre, men så fort någon del av kommunens verksamhet
har marknadsutsatts kommer den underkastas regler för att säkerställa
marknadens villkor.
Röster om juridik och innovation i städer
Det tycks ofta uppkomma osäkerhet om juridiken, både om en viss fråga
är ett juridiskt problem och för att svaren är diffusa och svåra att tolka.
Att så blir fallet beror delvis på att den juridiska kompetensen i kommuner
främst finns på det förvaltningsjuridiska området, men kanske oftare på
att innovationsprojekten rör samverkan med företag, såsom utformning av
affärslösningar eller affärsmodeller. I näringslivet är detta frågor för advokater och affärsjurister där juridiken vilar på säker grund. Betydligt svårare
är det att bedöma privat-offentlig samverkan och svaren uppfattas därför
som svävande och otydliga. Sammanhanget är helt avgörande för att kunna
ge vägledande svar.
Tre kärnlogiker
Städernas förmåga att ta sig an dagens samhällsutmaningar med innovation
lyfts ofta fram som utslagsgivande för ett framtida hållbart samhälle. Även
näringslivet förväntas bidra exempelvis genom CSR-åtgärder, medan kommunerna å sin sida vill locka till sig företag som investerar, skapar arbetstillfällen och ger skatteintäkter till finansiering av den gemensamma välfärden.
Just här i skärningspunkten mellan offentligt och privat finner vi de största
utmaningarna för de verkligt innovativa lösningarna.
I kommunens diversifierade verksamhet vilar den rättsliga regleringen
på olika karaktär beroende på verksamhetens art. För att förstå varför låsningar kring juridiken uppkommer framträder tre olika spår särskilt tydligt.
Här finns kärnlogiker som är synbara både i den rättsliga regleringen och
i praktiskt handlandande. Var och en av dessa logiker ska också visa sig ge
upphov till både hinder och blockeringar i typiska innovationsprojektet.
För det första; förvaltningslogiken, härledd till myndighetsutövning och
rättssäkerhet. Här gäller en byråkratisk organisation som i Max Webers
anda består av en formaliserad organisation med hierarkisk struktur där
tjänstepersoner fattar beslut inom fasta kompetensområden. En innovationsprocess är däremot raka motsatsen; här uppmanas deltagarna ”att
tänka utanför boxen” och att även misslyckanden måste accepteras för att
lyckas. Men sådana uppmaningar går på tvären med en kommunal förvaltningskultur där en byråkratisk huvuduppgift är att förhindra att enskilda
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tjänstemän fattar beslut efter eget huvud. När sedan innovationsprojekt
som skapats utanför linjeorganisationen ska implementeras kommer
förvaltningskulturen automatiskt stöta bort det som en främmande kropp,
alltså ett förhållande helt olikt vad man kan förvänta sig i ett privat företag.
För det andra; det kommunala självstyrets logik, som visserligen ger handlingsfrihet men också uppställer en gräns gentemot mot staten, det vill säga
vad riksdagen inte får besluta; en vertikal maktdelning. Som framgått ovan
är det obligatoriska området noggrant lagreglerat medan det frivilliga områdets gränser bestäms utifrån de kommunalrättsliga principerna. I centrum
står den allmänna kompetensregeln i kommunallagen som föreskriver att
kommunerna själva sköter angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens område eller deras medlemmar och som inte ska
handhas enbart av staten, en annan kommun, eller någon annan. Verksamheten ska alltså ligga i kommunmedborgarnas intresse, dock inte nödvändigtvis i numerär mening – även ett litet antal invånare kan representera ett
allmänintresse. Här får den så kallade likställighetsprincipen betydelse som
brukar förstås som att kommuner inte får särbehandla någon utan saklig
grund. Bedömningen av allmänintresset är dock inte självklar och kan
variera från tid till annan.
I innovationsprojekten väcks ofta frågan vilka engagemang kommunen
får ha tillsammans med externa partner, särskilt privata företag. Gynnas
ett enskilt företag kan det hävdas att det strider mot likställighetsprincipen.
Kan det däremot mer liknas vid en ekonomisk investering klarar det kanske
likställighetsprincipen, men får i stället prövas mot självkostnadsprincipen.
Eftersom ekonomiska investeringar förväntas ge avkastning, ligger det
då i farans riktning att åtgärden i stället fastnar på självkostnadsprincipen.
Är dessutom verksamheten geografiskt svårbestämd och sträcker sig över
flera kommuner aktualiseras lokaliseringsprincipen som sätter stopp för det
kommunala engagemanget vid kommungränsen.
Dessa kompetensregler drar upp gränsen för vad som är kommunala
angelägenheter, vilka alltså begränsas av rättsliga principer om självkostnad,
likställighet och lokalisering – alla relevanta vid offentlig-privat samverkan.
Men i innovationsprojekten förstås sällan dessa frågor i ljuset av kommunal
kompetens, utan dyker i stället upp som frågor om marknadsreglering och
konkurrensneutralitet. Men kompetensreglernas syfte är inte att reglera
marknader, utan att ringa in vad kommuner ska syssla med, vilket här sammanblandas med det tredje området, nämligen konkurrenslogiken.
I själva verket är självkostnadsprincipen föranledd av att kommunen ska
ägna sig åt sin kärnverksamhet och lokaliseringsprincipen att man ska hålla
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sig inom kommunens gränser. Slutligen påminner likställighetsprincipen
om att det före EU-inträdet, för att rädda arbetstillfällen var möjligt att ge
subventioner till företag på fallrepet, men att staten själv förbehöll sig den
rätten, främst av industripolitiska skäl.
För det tredje framträder konkurrenslogiken som det mest uppenbara
problemområdet för innovationsprojekt. EU-rättens krav på att offentliga
organ inte får snedvrida konkurrensen exempelvis genom att subventionera verksamhet i enskilda företag innebär en skyldighet att följa den så
kallade inre marknadsrätten. På kort tid har svenska kommuner fått ett i det
närmaste oöverskådligt regelverk att inrätta sig efter som omfattar allt från
detaljerade handlingsregler till svepande principer i EU-fördragen. Viktigast
är regler om konkurrens, statsstöd och upphandling och till skillnad från
den svenska kommunalrätten vilar dessa regler på neoklassisk ekonomisk
teori om effektiva marknader.
Följaktligen kan konstateras att de kommunalrättsliga komptensreglerna
med sin skenbara likhet med konkurrensregler ger upphov till sammanblandningar och skapar både inbillade hinder och felaktiga analyser av
vad som är rättsligt möjligt. Det försvårar därmed möjligheten att designa
innovationer som inte snubblar på rättsliga hinder.
Men även här kan det vara lämpligt att sortera lite bland problemen.
Många frågor tycks gälla upphandling och här kan finnas anledning att
skilja mellan situationer när kommunen gör inköp av varor och tjänster
för att fullgöra uppgifter inom ramen för sina i lag obligatoriska serviceskyldigheter och innovationsprojekt inom det frivilliga området. På det
obligatoriska området köps på förhand bestämda varor eller tjänster och
utrymmet för egen innovationsverksamhet är begränsad. Syftet med senare
års reformer för innovationsupphandling med mera eftersträvar snarare att
underlätta för andra att skapa innovationer, än att kommuner ska göra det.
Det är inom det frivilliga området som utrymmet för egna innovationer är
störst och man får hålla uppsikt efter eventuellt konkurrenssnedvridande
effekter. Upphandlingsfrågorna kan därmed tonas ned, i alla fall under den
mer sökande och experimenterande delen av innovationsarbetet.
Städer som städer?
Utan tvekan skulle det underlätta om det fanns en gemensam formel för hur
framgångsrik innovationsverksamhet som bygger på offentlig-privat samverkan ska gå till. Att det i Sverige ska ske på kommunal nivå är klart, men att
finna ett recept som lämpar sig på den svenska lokala nivån är svårt eftersom
den ena staden inte är den andra lik och till detta bidrar det rättsliga systemet.
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Sverige består av 290 kommuner och 20 landstingskommuner vilka i en
europeisk jämförelse är unikt autonoma med egna beslutande församlingar med rätt att beskatta invånarna och med ansvar för större delen av
samhällets serviceutbud. Till detta ska läggas att Sverige även följt sin egen
väg i förnyelsearbetet av offentlig verksamhet i form av privatisering och
marknadsutsättning (Kuhlmann & Wollman, 2014). Den svenska modellen har inneburit att offentliga lösningar samexisterar med privata. Som
framgått ovan utlöser detta de EU-rättsliga konkurrensreglerna i en mängd
lokala organ med tradition av självstyre. Under dessa förhållanden blir det
svårgörligt att inrätta effektiva styrsystem för att hantera konkurrensproblemet. Till skillnad från statlig verksamhet kan man heller inte använda
sådana styrmedel som finns tillgängliga i centraliserad linjestyrning när man
ska styra 290 självständiga kommuner. Här gäller endast lagstyrning.
Lärdomar
Att juridik och innovationsverksamhet i städer är särskilt svårt har flera
orsaker, främst kombinationen av mängden kommunala uppgifter,
individuella olikheter samt svårtydda rättsliga regler. De i lag föreskrivna
formkraven gäller lika för alla, men skillnaderna mellan storstad och glesbygd är stor och olika politiska styren ger skilda modeller för hur arbetet
har organiserats, vilket i sin tur påverkar den lokala förvaltningskulturen.
Även de inkompatibla rättsliga logikerna får betydelse genom att de är
skenbart lika, men i grunden vilande på olika rationalitet, dels kommunalrätt på offentligrättsligt ursprung, dels konkurrensrätt med ursprung i
EU-rätten.
Allt detta gör det svårt att uppställa någon mall för hur styrning av
innovationsarbete i städer ska designas. En framgångsrik innovation i
en stad måste få en rättslig inramning som inte ifrågasätts. Detta fordrar
att juridiken används mer konstruktivt, inte som en efterkontroll om
resultatet är tillåtet eller förbjudet. I stället måste juridiken integreras i
processen, juridikens formella stadga är i själva verket en förutsättning
för framgångsrika innovationer. Detta ställer också krav på att jurister
och andra innovationsarbetare bättre förstår den verksamhet och miljö
man vill organisera, det vill säga de handlingssystem i vilket innovationen
ska verka. Utmaningarna är då många och måste sökas nära genomförandemiljön.
Följeforskning och effektstudier av innovationsprojekt identifierar
ofta olika faktorer som i enskilda fall har fallerat, men i vilken mån dessa
erfarenheter är generaliserbara är mer oklart – vi vet att det gick fel,
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kanske även var, men inte varför. Vi måste därför närstudera arbetssättet i enskilda projekt: först då kan vi veta varför man gör som man gör,
vilket är nödvändigt för att åtgärda, justera eller ändra orsakerna till en
icke-fungerande innovationsprocess.
Rekommendationer:
Det kan vara lockande att hålla juristen utanför innovationsprojekt, men
det riskerar onekligen att bli kontraproduktivt; en innovationsprocess i ett
rättsligt vacuum blir ett lotteri. Släpp i stället in juristen tidigt, inte som jaeller nejsägare, utan som en källa för information om rättsliga logiker, en
navigatör med uppgift att peka ut var risken att gå på grund är stor, liten
eller obefintlig. Den institutionella miljön ska undersökas och identifieras
gemensamt. Vissa saker kommer vara rättsligt orubbliga, en återvändsgränd, andra mer en gråskala, våga och gör en rättslig riskbedömning, fila
kanterna för bättre inpassning. Men viktigaste av allt är nog att många
rättliga ifrågasättanden kommer visa sig grundlösa.
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Gränsöverskridande organisering för hållbar utveckling
För att skapa en framtida hållbar stad krävs ambitioner, mål och en tydlighet angående vart staden är på väg och hur förvaltningar och bolag tillsammans ska ta sig dit. Över tid har hållbarhetsfrågan mer och mer kommit
att handla om organisation: hur ska våra organisationer se ut och hur ska
de arbeta för att kunna hantera alla de utmaningar vi står inför? Forskarna
Moldavanova och Goerdel (2018) menar till exempel att en organisation
måste vara ”self-sustainable”, för att kunna hantera stora utmaningar och
höga ambitioner. Det innebär att en organisation måste ha kapacitet för att
kunna hantera en så stor utmaning som hållbarhet är. När vi pratar om organiseringen av hållbarhetsfrågan har diskussionen rört sig till en ”meso-nivå”, det vill säga en organisationsnivå. Det finns idag en kritik mot att
moderna organisationer ofta är kortsiktigt fokuserade, något som förstärks
av New Public Management-paradigmet (Osborne et al., 2014).
Att utvärderas och kontrolleras på kort sikt men samtidigt arbeta mot
långsiktiga mål är en problematik som vi har stött på i våra studier av
svenska städer och deras hållbarhetsarbete. Vi möter också ofta uttalanden
som tyder på att det tar upp mycket tid och kraft för tjänstepersoner att
fundera på hur organisationen ska se ut, vem som ska ingå i olika projekt,
hur beslut fattas och hur kultur kan förändras. Våra studier visar också att
många komplexa frågor som handlar om hur staden ska te sig i framtiden
behandlas i gränsöverskridande samverkan. Detta är i sig inte förvånande,
många har konstaterat att de samhälleliga utmaningar vi står inför inte kan
hanteras av en organisation enskilt, utan måste hanteras över gränser (Williams, 2012). Men förutom att hållbarhetsfrågan är utmanande i sig, finns
det också flertalet utmaningar som har att göra med själva organiseringen.
I det här kapitlet beskriver vi utmaningarna som uppstår i organisationer
som har att arbeta med hållbarhetsfrågan. Vi kommer att utgå från två olika
studier av två städer, där organiseringen skiljer sig åt och där man därför
har valt två olika sätt att lösa ett problem, eller snarare att möta en utmaning. Vi inleder med att först kortfattat beskriva de två städernas arbete för
att sedan beskriva utmaningarna.
Två exempel på organisering av hållbarhetsfrågan
Exempel 1: Göteborg – Älvstaden
Det första exemplet är Göteborgs stad och arbetet med att förverkliga
vision Älvstaden. Visionen för Älvstaden antogs 2012 och lyder Göteborg:
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Öppen för Världen. Till det hör tre strategier: Stärka Kärnan, Hela Staden
samt Möta Vattnet. Arbetet att formulera vision och sedan förverkliga
den följs genom ett följeforskningsprojekt (år 2011-2022) med fokus på
styrning, ledning och organisering. I fokus för detta kapitel är framförallt
intervjuer med ledamöter från styrgruppen för Älvstaden samt individer
som arbetar i något av de sju stadsutvecklingsprojekt som hör till Älvstaden. Styrgruppen är en samverkansplattform, där direktörer och VD:ar för
stadens olika förvaltningar och bolag1 finns med. Först sades det att denna
grupp fattar beslut i konsensus, men på senare tid har man kommit fram
till att gruppen egentligen inte kan fatta några beslut, utan bara enas om att
senare fatta beslut i respektive organisation. Hur denna organisation ska
se ut diskuteras löpande och är under ständig förändring. Problematiken
handlar om att koordinera och synka olika beslut, att fokusera på olika
stadsutvecklingsprojekt men att samtidigt inte tappa den långsiktiga visionen. Med många olika organisationer involverade måste också tid läggas på
tolkning av direktiv och att komma överens över gränser.
Exempel 2: Borås – Projektstudion
Det andra exemplet kommer från Borås Stad, som under de senaste fyra
åren försökt skapa nya typer av forum och arbetssätt som underlättar
samverkan över professions- och förvaltningsgränser. Dessa nya arbetssätt
har vuxit fram ur ett försök att lösa befintliga organisatoriska problem. Hur
startade det? I början av 2014 uppdagades att kommunen saknade bygglov
för en förskola som skulle byggas i kommunal regi. Markarbeten var gjorda,
skogen nedtagen och avtalen med entreprenörer etablerade. Bristen på förskolor var stor vid tidpunkten. Media granskade händelsen och kritiserade
kommunen. Ett antal miljoner från skattekollektivet hade gått till spillo och
bristen på förskolor fanns kvar. Efter händelsen skedde ett antal rockader i
organisationen. Det konstateras att detta inte får hända igen. Förvaltningar
behöver bättre samordning, jobba utifrån delade mål och visioner, och nya
samarbetsforum och arbetssätt behöver konstrueras. Det konstaterades att
kommunen behöver en tydligare samhällsbyggnadsprocess, som bygger på
samarbete och hålls samman av en vision där medborgaren och stadens
bästa är i fokus. Under 2015 startade ett arbete för att utforska på vilket
sätt tjänstemän kan jobba över förvaltnings- och professionsgränser. Idén
1. Representanter från Fastighetskontoret, Stadsbyggnadskontoret, Stadsledningskontoret, Älvstranden Utveckling AB, Lundby Stadsdelsförvaltning, Business Region Göteborg och Trafikkontoret finns med i organisationen för förverkligandet av Älvstaden.
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till Projektstudion föddes. Projektstudion kom att bestå av tre huvudkomponenter: en tillåtande och kreativ miljö, ett workshop-drivet arbetssätt och
ett tydligt processledarskap. Studioarbetet var tänkt att drivas team-baserat,
intensivt och utmaningsdrivet, utifrån problemställningar eller uppdrag
som kommer från linjeorganisationen. Studion blev ett gränsöverskridande
arbetssätt för tillfällig kraftsamling och problemlösning utanför linjen. Berörda förvaltningar, nämnder och linjechefer skulle ta hand om resultaten
som producerades i Projektstudion, och arbetet skulle sanktioneras av chefer och politiker från berörda förvaltningar/nämnder. Projektstudion var
tänkt att användas för komplexa planeringsuppdrag, frågor som “hamnar
mellan stolarna” eller för tvetydiga frågor där det krävs samsyn i organisationen. Kommunchefen i Borås har jämfört arbetssättet i Projektstudion
med processen att välja ny påve; “man kommer ut när man är överens”. Arbetet
med att utveckla Projektstudion och gränsöverskridande organisering har
inneburit några konkreta utmaningar.
Utmaningar
I följande stycke beskriver vi de utmaningar som Älvstadsorganisationen i
Göteborg och Projektstudion Borås möter. Det handlar om de höga ambitionerna och de många olika frågor som organisationerna har att hantera,
om hur detta ska gå till i praktiken, men också om att det är utmaningar
som landar på enskilda individer.
Visionsutmaningen
Allt fler kommuner och städer tar fram visioner och strategier för hur de
vill utvecklas i framtiden och häri finner vi ofta ord som innovativ, hållbar
och inkluderande. Dessa dokument produceras ofta i breda sammanslutningar över traditionella organisatoriska gränser, anledningen är att hållbarhet inte är en utmaning som kan hanteras av en enskild organisation, utan
måste ske över gränser (Montin, Johansson, & Forsemalm, 2014). Detta
innebär att dokumenten tenderar att bli abstrakta, vaga och otydliga, vilket
i sin tur medför att det är möjligt att tolka innebörden i dessa dokument
på olika sätt (Brandtner et al., 2017). Samtidigt speglar dokumenten ofta
höga ambitioner, staden eller kommunen ska bli en bättre plats än den är
idag men vad det i praktiken innebär är osäkert och tolkningsbart. Weick
(1995) skiljer mellan osäkerhet och tvetydighet, där tvetydighet innebär att
det finns många olika möjliga tolkningar. Det innebär exempelvis att ny
information, eller fler inblandade aktörer, ökar osäkerheten. När något är
tvetydigt är problemet i sig otydligt; informationen som är tillgänglig går att
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ifrågasätta och tolka; det finns olika politiska viljor; tid, pengar och engagemang kan vara bristfälligt; rollerna är vaga och ansvarsfördelningen oklar;
det finns inga tydliga mått på när något har lyckats; orsak och effekt är
otydlig; deltagande i beslutsfattande är flytande. I stadsutvecklingsprocessen
som av sin natur innebär utveckling som ligger i framtiden är osäkerhet och
tvetydighet därför ett givet inslag, och alla dessa egenskaper känns igen. I
praktiken skapar det ett behov av konkretisering och prioritering; vad ska
göras och vad ska göras först, är något viktigare än något annat? I Göteborg sa en av ledamöterna i styrgruppen för Älvstaden på följande vis för
att belysa hur svårt det är med styrning av något abstrakt:
Att styra på dom här visionerna det funkar inte, alltså det går ju inte.
Det är ju som att styra på ambitioner och riktlinjer och såna saker.
Det går inte fullt ut. För till slut blir det ju pengar och tid och resurser som avgör.
I Borås Stad kom Projektstudion som verktyg delvis att användas för att
tydliggöra och konkretisera tvetydiga frågeställningar och som ett instrument för att skapa samsyn över förvaltnings- och professionsgränser.
Arbetssättet i Projektstudion skapade förutsättningar för experter och
tjänstemän, att vrida och vända på komplexa eller abstrakta frågeställningar,
och uppå tydlighet och samsyn. Samtidigt uppdagades svårigheten att uppnå samsyn mellan förvaltning och politiker. Den politiska världen tycktes
drivas av andra hänsyn (March & Olsen, 1984), till exempel beroende på
fastställda vallöften och informella politiska förhandlingar som pågick mellan partier. Det visade sig vara en utmaning att få det professionella arbetet
i Projektstudion att matcha arbetet i de politiska församlingarna. Både
tjänstemän och politiker gav uttryck för en osäkerhet kring hur samarbete
ska ske över gränser och vilka roller politiker respektive tjänstemän har i
gränsöverskridande arbete. Det blev tydligt att gränsöverskridande samarbete krävde förändringar i befintliga roller och organisationskultur.
Samverkansutmaningen
För att en stad ska kunna nå sina höga mål måste organisationer arbeta
över gränser på nya innovativa sätt. Men samverkan som styrmodell är
utmanande i sig, då många olika aktörer med olika intressen gemensamt
ska enas om ett agerande. Samverkan ska lösa många problem i moderna
organisationer, ibland förefaller den vara lösningen på flera olika problem
samtidigt och ibland anses samverkan vara bra bara genom att den existerar
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(McGuire, 2006; Agranoff, 2006; Vangen et al., 2015). Anledningarna till
att samverka kan sammanfattas i vad Vangen och Huxham (2010) har
benämnt ”the collaborative advantage” som innebär att det antas att en viss
uppgift får en bättre lösning om individer från olika organisationer, med
olika expertis, löser den tillsammans. Det är en rimlig ansats, men många
studier har visat hur svårt det är att få samverkan att fungera i praktiken.
Vangen och Huxham (2010) menar exempelvis att samverkansfördelarna,
som de beskrivs i teorin, sällan realiseras, på grund av den komplexitet
som finns i att styra samverkan, eftersom samverkan ofta innehåller flera
aktörer med olika intressen, det blir en ”samverkanströghet”. Det finns
också i samverkan en hög grad av frustration bland deltagare, på grund
av lågt deltagande, personliga agendor, bristande styrning och låg tillit,
något som beskrivits av Rigg och Mahoney (2013). Både i Älvstaden och
i Projektstudion är samverkan en nyckel, men på olika sätt. Vision Älvstaden är abstrakt till sin karaktär och det är otydligt vems ansvar det är att
förverkliga den. Samverkan pekades tidigt ut som en nyckel för att lyckas
med att förverkliga visionen och det skapades en organisation över gränser
för att på ett strukturerat sätt arbeta med förverkligandet. Men samtidigt
har samverkan varit svår att få till och en anledning är att mandaten att fatta
beslut fortfarande återfinns i linjeorganisationen. Detta gör att det ibland
uppstår glapp mellan det som beslutas av Älvstadsorganisationen och vad
som sedan ska beslutas av linjeorganisationen.
I fallet Projektstudion, uppdagades svårigheten att jobba ihop över gränser: delvis på grund av skillnader i förvaltningsmässiga förutsättningar och
organisationskultur, men framför allt på grund av de stora skillnader som
olika professionella domäner för med sig gällande kunskapssyn och värden
(Lamont, 2009). En tydlig erfarenhet och lärdom blev nödvändigheten
av att avsätta tid, att jobba intensivt med problemlösning, och behovet av
facilitering och tydlig fokusering på grupprocesser (Jordan, 2011).
Utvärderingsutmaningen
Vad som är en god, hållbar stad och vad som utgör den går att diskutera
och är därför per automatik svårt att mäta och utvärdera och kanske är inte
heller måluppfyllelse det som avgör om staden är bra att leva i eller inte. En
ledamot för styrgruppen för Älvstaden sa så här angående mätning:
Vi uppnår inte alla krav och alla nyckeltal och alla mål. Men det blir
tillräckligt bra. […] Vi uppnår inte precis alla mål, men det blir bra att
bo här.
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Men för de som arbetar inom staden, de som har att hantera relationerna
över gränser, är detta ett problem då de samtidigt behöver kunna påvisa
vad de åstadkommer gentemot politiker och allmänhet. I Göteborg är
måttstocken en abstrakt vision, och det finns därför en överhängande risk
att “misslyckas”, att inte nå ända fram och därav blir det viktigt att uppvisa
mått på framgång. Men med mätning kommer andra problem, forskning
visar bland annat att mätning kan leda till suboptimering då organisationer
tenderar att styra mot det som mäts och istället missar målet.* Problemet är
också att de som arbetar inom Älvstadsorganisationen utvärderas och mäts
på olika sätt i sin hemförvaltning och det därför inte finns något gemensamt mått på när samverkan har lyckats. Ett annat problem är att hårda
frågor tenderar att få företräde, då det är lättare att mäta och konkretisera.
En av ledamöterna i Älvstadens styrgrupp ifrågasatte att det måste vara så
och efterfrågade en annan kompetens:
Jag har stor respekt för arkitekternas förmåga att gestalta ett område
så att det blir en attraktiv stad. Eller trafikingenjörernas förmåga att
räkna ut lutningen på spårvagnskurvan. Jag förstår att den kompetensen behövs. Jag önskar att fler kunde förstå att man behöver samhällsvetenskaplig kompetens om det ska bli en socialt hållbar stad.
Och att man lyssnar och ställer frågor kring det. Och är lite nyfiken.
I Borås stad uppstod en krock i synsätt på vad Projektstudion ska leverera
och hur resultatet av gränsöverskridande samarbete ska bedömas. Studiodeltagare såg främst ett värde i att uppnå samsyn över professionella
gränser, vikten av att ta fram ett kvalitativt beslutsunderlag och att bygga
tillitsbaserade relationer över förvaltningsgränser. På mellanchefsnivå
däremot, poängterades främst värdet av effektivitet och antalet färdigställda
detaljplaner. En av mellancheferna, som också hade jobbat i Projektstudion,
uttryckte det på följande sätt:
Vår styrgrupp [för Projektstudion] efterfrågar skarpa värden och
mätetal, pinnar, men metoden [Projektstudion] är ett sätt att få de
effektiva öarna av människor att mötas och bli en hel kontinent.

* Läs mer om mätning till exempel i kapitlet Mätning på gott och ont på sidan 103.
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Individutmaningen
I praktiken är det enskilda individer som får att hantera de utmaningar
vi beskriver här, de är dom vi kallar för gränsgångare. Gränsgångare kan
ha ett stort ansvar för en specifik fråga, som exempelvis social hållbarhet
eller vara ansvarig för att få en samverkansorganisation att fungera i en roll
som samordnare, faciliterare eller processledare. Ofta har individerna ett
stort ansvar men sällan mandat eller budget för att genomföra förändringar. Istället blir deras uppgift att ”lobba”, coacha, informera och engagera
för att på så vis skapa förändring. Våra studier, samt forskning inom helt
andra fält, visar att dessa roller är utmanande. Därför är risken att individer
som innehar dessa roller inte blir långvariga på sina positioner, något som
försvårar möjligheten till organisatoriskt lärande över tid. Att förstå dessa
gränsöverskridande roller samt att skapa förutsättningar för de individer
som innehar dem är avgörande för att kunna nå visionerna om hållbar
stadsutveckling i framtiden. I Göteborg berättade en projektchef att en
utmaning just är att det är många som har högt ställda krav på sig, vilket
skapar frustration när man inte når de högt uppsatta målen:
Alltså för här är det ju väldigt många som har haft oerhört höga krav
på sig själva och på att vi ska komma framåt. Och driver det. Och
vi har ju liksom... Och när du inte kommer fram, ja så blir det ju
frustration och det blir tråkigt. Folk går in i väggen. Och det tjänar ju
ingen på.
Viktigt att påpeka här är dock att Vision Älvstaden inte skulle lösa ett
problem, utan flera, den handlade om att förändra en organisation internt
såväl som externt; att bygga staden men också att förändra dess organisationskultur. Men när sedan visionen ska utvärderas är det ändå framförallt
hur mycket som byggs, hur många planer som antas och hur snabbt det går
som det pratas om. Det mätbara får företräde, precis som i vår diskussion
tidigare. Samtidigt landar förväntningar om vad visionen ska åstadkomma
och hur den ska skapa förändring i staden på gränsgångarna. I fallet Borås,
hamnade precis som i Göteborg, gränsgångarrollen på enskilda individer,
framförallt på studioledaren, som hade uppdraget att driva projektstudioarbetet. Denna roll visade sig nästintill omöjlig att bära, då personen saknade
formellt mandat att jobba förvaltningsövergripande med planering. De
faktiska lösningarna för att svara mot den osäkerhet och tvetydighet som
gränsgångarrollen innebär, blir att det tas fram nya dokument, det omorganiseras samt fattas beslut. Det i sin tur skapar ny osäkerhet och mer gränser
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att hantera för gränsgångaren, med Weicks (1979) ord: ”organizations keep
make decisions, yet never solve their problems”.
Beslutsutmaningen
Samarbete, koordinering och samordning över gränser tycks bli ett allt vanligare fenomen inom offentlig sektor, men hur hanteras beslut och ansvar för
gränsöverskridande organisering? Projektstudion som verktyg för gränsöverskridande organisering, skapade förutsättningar för tjänstemän att hantera
komplexa frågeställningar. Professionen fick möjlighet att trassla och jobba
intensivt med svåra och värdeladdade frågor i en tillåtande och kreativ miljö,
med stöd av processledning. Ett orosmoment som genomsyrade arbetet i
Projektstudion var frågan om hur chefer i respektive förvaltning och bolag
ska hantera den kunskap och resultat som professionen skapat kollaborativt?
Vem eller vilka i den formella organisationen/organisationerna blir ägare
för frågan och vem är ansvarig för slutresultatet? Hur ska beslut tas när ett
kollaborativt och gränsöverskridande material är framtaget? Detta ledde
bland annat till stor frustration hos studiodeltagare, och ett ständigt försök
att mobilisera för beslut, mandat och resurser, som dessvärre ofta uteblev på
grund av otydliga beslutsvägar eller okunskap. Det blev uppenbart att professionen, som jobbade med problemlösning i Projektstudion, förflyttade sig
kunskaps- och förståelsemässigt, samtidigt som chefer i relevanta beslutsnivåer, inte hade gjort samma förflyttning i synsätt eller förståelse (Goodrick &
Reay, 2011).
Även i Göteborg var beslutsfattande en utmaning. Eftersom mandaten i
Älvstadsorganisationen återfinns i förvaltningarna och bolagen måste besluten först synkroniseras i Älvstaden för att sedan tas i andra forum. Detta
innebär en otydlighet angående var beslut fattas. Som en av ledamöterna i
styrgruppen formulerade det:
Samtalet börjar och slutar inte på det mötet, utan samtalet börjar på det
mötet och fortsätter på det mötet och det mötet och det mötet.
Detta medför att de som medverkar kan ha olika information och olika
mycket information i de frågor som diskuteras beroende på vad de har för
roll i andra sammanhang. Allt är sammankopplat.
Avslutande reflektion
Weick (1979) argumenterade för att organisationer måste komplicera sig,
vilket innebär att uppskatta processen snarare än utfallet. När det gäller våra
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två fall innebär det att tillåta att individer är olika, har olika intressen och
förutsättningar och att målkonflikter faktiskt uppkommer. Att vara styrd
av en vision och höga hållbarhetsambitioner, som i Göteborg, innebär att
det inom organisationen måste finnas en konkretisering av när något är
tillräckligt bra. Idén om att, som i Älvstaden, fatta beslut i konsensus med
visionen som det enda som styr, innebar i praktiken otydlighet för de som
arbetar i organisationen. Därför menar vi att det är viktigt att bestämma när
något är tillräckligt bra, att konkretisera och förtydliga. Risken är annars att
det byggs in en känsla av misslyckande i organisationen, att de som arbetar
med ambitiösa planer aldrig är nöjda. Dessa är ofta de individer vi i detta
kapitel har kallat för gränsgångare. I praktiken innebär detta också att det
är viktigt att stärka ledarskapet inom samverkansorganisationerna och att
ge de som arbetar med hållbarhetsfrågor över gränser mandat att fatta
beslut. Erfarenheterna från Borås visar också vikten av att skapa forum
och arbetssätt som skapar praktiska möjligheter att bli ”överens” och bygga
kunskap över gränserna. Det handlar både om tillåtande samverkansmiljöer och vikten av processledarskap och synliggörande av mellanmänskliga
relationer. Det handlar även om att etablera en gränsöverskridande beslutsinfrastruktur och ledare som visar tillit till sina anställda. Den hållbara staden kan skapas utan att arbetsförhållandena är ohållbara.
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Vem håller i taktpinnen när vi löser de nya frågorna?
Världen över tas enskilda initiativ för att en stad ska bli en smartare stad,
och dessa förtjänar ett närmare skärskådande. Initiativen flyttar fokus från
policybeslut till genomförande och ledning av en stads långsiktiga transformation. Dessa initiativ för en smartare stad speglar också en ny roll för
staden som drivande i att utveckla innovationer och entreprenörskap (Florida & Mellander, 2016). Det är en förflyttning av innovation från förorter
som Silicon Valley, eller teknikparker utanför stadskärnorna till affärsmässigt attraktiva stadsmiljöer, vilket ökar städers attraktivitet generellt för en
mångfald av aktörer och invånare. Att bli en smartare stad kan tolkas i den
breda bemärkelsen att vara både mer miljömässigt uthållig och utvecklingsmässigt attraktiv (Snow, Döjbak Håkonsson, & Obel, 2017).
Ambitionerna har varit stora under det senaste årtiondet, och det finns
en mängd omskrivna exempel på initiativ som faller inom ramen för fenomenet och benämningen ’smart city’. Lärdomarna från framgångsexemplen
handlar i stor utsträckning om hur initiativen kommer igång, hur vitt skilda
aktörer lär sig samspela genom olika inkluderande processer, och om hur
centralt lärandet är under processen. Initiativen framställs i huvudsak som
självorganiserande och utan tydlig ledning eller behov av ledarskap när de
väl genomförts. Men det finns samtidigt en underliggande fråga som växer
fram med nya initiativ - hur får man kontinuitet och uthållighet och vilken typ av
ledarskap krävs för innovations- och samverkansprojekt ? I det här kapitlet visas
genom ett konkret initiativ, Lund Open City Sensor Network (LOCSN),
hur innovationssamarbetet påkallar ledarskap och ledning på operativ nivå
för att säkra kontinuiteten.
Ledarskap relaterat till samarbeten för innovation
– en teoretisk bakgrund
Det är väl omvittnat att samarbete inte bara är ett måste för att behålla
konkurrenskraft, men att det också är ett framgångsrikt sätt att bedriva
innovation. Samarbetsformerna är många, och spänner över strategisk
open source-baserad innovation, via klusterinitiativ till löst knutna globala
nätverk. Mångfalden indikerar också att individuella organisationer kan vara
relaterade till alltfler samarbeten som går utöver de egna organisationsgränserna. Sådana är ofta understödda av någon gemensam teknologi (Christensen,
McDonald, Altman, & Palmer, 2018).
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Ledarskapskontexten
Innovationssamarbeten initieras med en frivillighet för olika aktörer att delta och de lockas in av olika individuella och gemensamma skäl. I samarbeten
som inte bara sträcker sig över organisationsgränser, men också landsgränser
är kommunikationsdistansen en starkt komplicerande ledningsutmaning, men
i lokala och regionala samarbeten räcker det med en eldsjäl som ger förtroende för specifika utvecklingsfrågor och organiserar etableringen. Om vi till
exempel tittar närmare på organisationsstrukturen som växer fram inom så
kallade ’business ecosystems’ får vi en uppfattning om hur likartade de är,
men också hur starka beroendeförhållandena är mellan olika aktörer (Adner,
2017). Förstärkta av en gemensam teknik och affärsmodell, växer komplexiteten i aktörsberoendet. Det återspeglar också nya utmaningar organisatoriskt
och ledningsmässigt på flera olika nivåer (Autio, Nambisan, Thomas, & Wright,
2018), där just ledningsfunktionen blir diffus, inbäddad i den omgivande massan av aktörer och löst knutna organisationsstrukturer.
Ledningsfunktionen
Ledarskap i initiativ för innovationssamarbeten kan ses som ett inflytande som
utövas genom interaktion snarare än med en hierarkisk roll, så kallat medledarskap (Day, Lord, Murphy, & Steffens, 2016). När vi tittar på ledarskap på
det här sättet kan vi se hur det också spelar roll för att utveckla olika aktörers
identiteter och ansvar i det strukturellt gemensamma. Det kan delvis hjälpa
oss att förstå mer svårdefinierade ledningskontexter och sammanhang där
aktörerna har flera organisationsidentiteter att förhålla sig till, men där ansvarig
ledare inte har formellt medarbetaransvar utan driver verksamheten i interaktion med övriga aktörer. Goda exempel visar hur öppenhet mellan parterna är
strategiskt viktigt för att skapa förtroende i det gemensamma värdeskapandet,
medan dynamik och osäkerhet lyfts fram som en vanligt förekommande del av
ledningsutmaningen på till exempel digitala plattformar. Att hantera dynamik och osäkerhet i samarbetet mellan aktörerna kan därmed förstås som en
karaktäristisk del av utvecklingsprocessen och ledningsansvaret. Det förstärker
uppfattningen i tidigare studier att ledarskap är en inbäddad funktion mellan
parterna. Men för att undvika individuell handlingsförlamning och avbrott i
den operativa processen, uttrycker aktörerna samtidigt förväntningar på ett
tydligt ledarskap som kan hantera osäkerheter och nya utmaningar. Det kan
handla om få bekräftat att man tänkt ut rätt lösning, eller att en ledare förväntas
sitta inne med lösningar på oväntade problem.
Det här är viktiga ledningsaspekter, som också har hög relevans för fallet
LOCSN, och som generellt illustrerar ledningsutmaningar kopplade till att
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samarbeta över organisationsgränser för att bedriva innovation. Specifikt visar
fallstudien hur ledningsrollen inom innovationsplattformarnas initiativ för hållbara städer ökar i betydelse samt hur den ändrar karaktär och omfattning.
Uttolkning av ledning och ledarskap i samarbeten för innovation
– en illustrerande fallstudie
Att bli ’smartare’ i bemärkelsen ökad digitalisering finns inom de flesta
städer. I Lund finns det flera parallella satsningar. LOSCN-nätverket är
en samarbetsplattform för att testa nya idéer och innovativa lösningar till
förmån för den industriella universitetsstaden Lund; dess invånare, respektive privata och offentliga organisationer. Under våren 2017 installerades
tre basstationer i ett trådlöst nätverk i staden. De är gratis för användning
av alla slags utvecklare i ett pre-kommersiellt stadium. Användare är fria
att samla in data via sensorer och experimentera med insamlade data för
olika tillämpningar. Att använda sensorer möjliggörs genom en enkel
applikations- och godkännandeprocedur av kommunens näringslivskontor.
Godkännandet varar ett år i taget.
För att få en fördjupad förståelse för ledningsutmaningar identifierades
LOCSN av två specifika skäl. Dels är det representativt för digitaliseringssatsningar, där olika aktörer ges möjlighet att samarbeta inom ramen för en
teknisk struktur. Dels finns det ett tydligt ledarskap på flera beslutsnivåer
som initierar och driver plattformen med syfte att förändra förutsättningarna för innovation inom en stad. Särskiljande är de ledningsaspekter som
inte kunde förutses från början i stadens innovationssatsning, nya frågor
som uppkommer med innovationsutveckling, frågor som riskerar att fastna
i de organisatoriska mellanrummen. Materialet i fallet är insamlat genom
intervjuer och dokumentation av diskussionerna i workshops samt genom
sekundärdata. Citaten kan hänföras till intervjuerna med projektledaren
och processledaren i Future by Lund som satt igång och för närvarande
ansvarar för LOCSN.
Idén om ett öppet sensor-baserat nätverk
Tanken om en en gemensam plattform för sensorbaserad utveckling växte
fram ur diskursen om smarta städer. Ett initiativ togs av Future by Lund en innovationsplattform som verkar för smarta och hållbara lösningar för
växande städer, byar och de människor som bor där, och som består av
Lunds kommun och partners från universitet, organisationer och näringsliv
och som finansieras av Vinnova, Lunds kommun och deltagande partners. Utgångspunkten var ”att inte utnyttja digitaliseringen är långt ifrån att vara

167

Innovation och stadsutveckling

LOCSN-plattformen sattes igång med stöd i två komplementära tekniker,
LoRa och Sigfox, utvecklade standarder för trådlösa sensorer i städer, som
tillämpades för att säkerställa täckning av hela staden. En mjukvarulösning
tillhandahålls av ett litet innovativt företag, Sensative, en viktig partner
för att garantera säkerheten för datadelning mellan olika digitala nätverk,
sensorernas ägare och användarna. Till skillnad från andra privatägda nätverk startades och styrs LOCSN-plattformen av Lunds kommun, vilket gör
staden till en central aktör tillsammans med Lunds universitet och Sensative, huvudaktörerna för att komma igång. Planen är att göra installationen
permanent efter testperioden och att ägandet ska lämna Lunds kommun.
Ytterligare finansiering har tillkommit genom stöd från olika tekniska
leverantörer och användare av plattformen. Men plattformen är i huvudsak relaterad till den offentliga myndighetens finansiering, och därmed
kommunens styrning. Bland de ca 30 aktiva användarorganisationerna och
testarna spänner intressena över utveckling för att förbättra trafikflödet till
säkerhets-, miljö- och underhållsproblem i staden.

en smart stad”. En underliggande drivkraft var att utöka användandet av
IT-baserade applikationer.1 LOSCN-plattformen blev realiserbar genom ett
separat projektbidrag. Med beviljade medel fanns det också en förväntan
att bryta ner hinder som kostnader eller tillförlitlighet för innovationssamarbeten, men också att aktivt väcka nya behov och konkreta förhållningssätt mellan stadens olika aktörer.
Plattformen lanserades som ett projekt med en utsedd projektledare under en testperiod om tre år. Under våren 2018 var cirka 30 aktiva användare
och partnerorganisationer inblandade.
Projektledningen
Ett enkelt juridiskt kontrakt anger de allmänna principerna för att använda
plattformen. Efter signering får användaren tillgång genom en personlig
inloggning.
”Idén är att koppla upp sig helt, det är en del av tanken kring att ’dela’
(till exempel insamlad data), men det är inte ett krav”.
1. Också benämt IoT (Internet of things)
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Som medlem och aktiv aktör blir man snabbt medveten om förväntan att
dela med sig till den gemensamma plattformen. Den förvaltande aktören
(Lunds kommun), representerad av projektledaren, har utvecklat stödstrukturer för intresserade samarbetspartners. Bland annat ges utbildning för hur
man kan förhålla sig tekniskt till plattformen, samt ett pedagogiskt paket
med tekniska specifikationer. Det är således låga trösklar för en intressent
att bli uppkopplad.
”Det är samtidigt ett kommersiellt medvetandegörande om hur det
är att samarbeta genom plattformens teknik, att man kan varsebli
möjligheter, men också genom samarbeten komma fram till förfining
och affärsmodellen för realiseringen av idéerna”.
Trots detta försöker vissa organisationer att skydda sig genom egna juridiska avtal gentemot andra aktörer på plattformen. Det finns redan goda
exempel på värdeskapande inom plattformen som har gynnat utvecklingen i både nya och etablerade organisationer. Resultaten hittills exponeras
offentligt i stadens centrum. Tanken att stadens invånare skulle involveras
i utvecklingen av några projekt är fortfarande en utmaning bland innovationsmålen för initiativet.
Beroenden, strukturer och rutiner
Future by Lund arrangerar och möjliggör återkommande fysiska möten, och verkar även som neutral administratör i de pågående innovativa
samarbetena. Mötena hålls varje månad med alla medlemmar. Dessutom
genomförs mindre gruppmöten med specifika utvecklingsfrågor på dagordningen. Utgångspunkten för detta arbetssätt är att LOCSN är uppdelat
i arbetspaket under de första tre åren. Avsikten är att driva utvecklingen
framåt genom att mindre grupper tar eget större ansvar. Men:
”Alla vänder sig till mig angående delprojekt, avtal.” (processledaren
inom Future by Lund).
Med tiden har ’alla-inklusive’ mötena blivit längre:
”De har börjat kännas tunga genom att det kommer hela tiden upp
nya problem och frågor”
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Den initiala samarbetslogiken övergår sakteliga i mera rationellt och egoistiska förhållningssätt. Juridiska frågor angående till exempel hur många och
var fler sensorer kan installeras, hamnar på kommunens bord utan att man
har beredskap för att fatta nya beslut om dem.
Vidare kolliderar ofta utvecklingen och idéerna inom plattformen med
den interna politiken inom samarbetspartners hemmaorganisationer.
”Ambitionerna hos plattformsmedlemmarna är höga, och ökar hela
tiden, vilket leder till behov av nya politiskt förankrade strukturbeslut
på makronivå”.
De innovationer som utvecklas lyckosamt kräver nya affärsmodeller och
systemägare. Dessa problem illustrerar dynamiken i samarbeten på plattformen, hur olika logiker kolliderar och påkallar ledning, som inte verkar
rymmas inom ramen för de aktiva användarna eller projektledarens struktur- och stödåtgärder.
Diskussion
LOCSN är signifikativt för nya organisatoriska samarbetsmodeller för
utveckling och innovation förankrad i en gemensam teknologi. Projektet
är också specifikt på flera sätt när det gäller ledningsutmaningar som växer
fram i gemensamma satsningar som syftar till att uppnå större gemensamma mål. Den nya, löst hållna organisationsstrukturen, det frivilliga engagemanget, det gemensamma värdets nytta, eller osäkerhet inför nya händelser
är alla aspekter som indikerar att det krävs en annan ledningslogik än den
som nuvarande kunskap om ledarskap bygger på. Värdeskapandet till
gagn för den enskilda organisationen och samtidigt det gemensamma, här
stadens invånare, påkallar över tiden en tydligare ledningsfunktion i såväl
initiativen som stadens styrning (Florida, Adler, & Mellander, 2017).
Erfarna open innovation-företag ser framförallt en gemensam konkurrensfördel i öppenhet genom hela processen från idé till innovation, i syfte
att ha ett utbyte med lockande men svårnådda större konsumentgrupper,
såväl som samarbetspartners. Öppenhet är också en del av kulturen inom
den undersökta samarbetsplattformen. Men öppenhet har inte bara positiva
effekter som nya lösningar och affärsidéer, utan också konsekvenser i form
av att det ’nya’ väcker nya frågor att hantera och fatta beslut om. De här
behoven är relaterade till innovationers karaktär, och innovationsprocessen
i sig, men skapar behov av nya ställningstaganden, som i det här fallet riktas
mot ledarna av LOCSN. Att gemensamt skapa en teknisk lösning är en sak,
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men att realisera innovationer utifrån en teknisk plattform är en annan sak.
Konsekvensen blir att projektledarna påkallas för att lösa de nya frågorna
kopplade till utvecklingens utfall. Användarna vänder sig till dem istället
för att själva ta ansvar för sitt företags värdeskapande och utveckla nya
strategiska lösningar. Tanken är att utvecklas med plattformen som stöd,
snarare än under dess direkta ledning. Projektledarna är ledningsmässigt
överrumplade och begränsade i vad de kan göra. Här möter en innovationslogik tydligt en offentlig administrationslogik. Att få igång och leda
innovationssamarbeten kräver en annan ledning än traditionell projektledning, då den inte har ett slut utan bara en början med konsekvenser som i
sin tur kräver nya strukturer och nya beslut. Projektledningen för LOCSN
påkallar i sin tur ett ledningsansvar inom de offentliga beslutsorganen (Autio et al., 2018), för att kunna behålla öppenheten gentemot stadens olika
aktörer och samtidigt hantera det nya som uppkommer genom innovation
och entreprenörskap.
För att få igång LOCSN skapades stödjande organisationsstrukturer.
På utvecklingsstadiet av tekniska lösningar kunde vissa kompletterande
juridiska avtal med koppling till värdeskapande undanröja enskilda orosmoment. Men i kommersialieringen av lösningarna finns det intressekonflikter
i och med att alla medverkande vill ha utväxling på sina insatser. Detta drivs
på av samarbetspartnernas hemmaorganisationer och krav på kommersiella organisationers individuella värdeskapande, inför vilka det långsiktiga
innovationsmålet att skapa hållbara städer får stå tillbaka. Det medför ett
strategiskt behov av att inom plattformen utveckla affärsmodeller som tydliggör värdeskapande i flera steg och ur flera dimensioner. Nya värden behöver
artikuleras med nya värdemått riktade mot olika intressentperspektiv, vilket är
en fundamental ledarskapsutmaning i innovationssammanhang.
Tanken går lätt till effektivitet och vad som är effektivt ledarskap på en teknisk plattform. Men det aktuella fallet talar för att det är fel kikarsikte för att
förstå vilken typ av ledarskap som kan fylla en ledningsfunktion inom samarbetsplattformar, som inte är en traditonell legal enhet med huvudmålet att
ackumulera värden. En teknisk plattform är en organisering av samarbeten,
med stöd i teknik, och med syftet att skapa värden på flera olika sätt. Öppenheten inom plattformen skapar ett kreativt utrymme mellan nya aktörer, men
det väcker också behov av att hantera osäkerhet kring allt från ägande till
IT-säkerhet. Det handlar inte om speciella egenskaper hos ledarna, goda eller
dåliga sidor, eftersom ledare kan förväntas ha som alla andra lite av vardera.
Att ha speciella förmågor i form av att kunna förutse och hantera oväntade
händelser är inte heller en förutsättning, men en tillgång i sammanhanget.
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Den huvudsakliga ledarutmaningen är sålunda bortom administrationskunskap och befintlig kunskap om ledarskap. Det handlar istället om ett
expressivt ledarskap som artikulerar värdeskapandet så att den legitimerar
gemenskapen, de gemensamt skapade värdena och och tydliggör attraktionen för nya intressenter. Vidare handlar det om att utveckla en förmåga
att integrera en förståelse genom interaktion för olika aktörsnivåer, ett
inkluderande på individ-, företags-, social- och samhällsnivå (Day et al.,
2016). För att kunna agera som ledare i sådana här sammanhang har den
egna självkännedomen en stor betydelse (Greenberg, McKone-Sweet, &
Wilson, 2011), och det egna intresset av att skapa lösningar i ett flöde av
nya uppkommande problem. Ledare behöver utveckla en prediktionsförmåga i kombination med en skapande logik, vilka tillsammans ger kapacitet
att hantera det okända med produktiva resultat. Strategiska och administrativa frågor om plattformen som samarbetsplattform, som till exempel
hur gemensam data kan hanteras, hur långt plattformen stödjer teknisk
idéutveckling till innovation kvarstår. Men att överlämna LOCSN till en
självorganisering eller en dominerande aktörs ansvar, framstår som orimligt
i relation till ett bestående värdeskapande i nya kollaborativa organisationsformer.
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Konflikthantering i stadsplanering:
Betydelsen av kunskapsintegrering för flernivåstyrning
Konflikter är en naturlig del av planeringsutmaningar och tillhör den urbana komplexiteten (Healey, 2003; Innes & Booher, 2015). Konflikter tränger
igenom stadsstrukturerna och manifesteras i planeringsprocessen där de
formellt ska hanteras. Konflikter och målkonflikter existerar både mellan
och inom olika kommunala verksamheter, på olika nivåer, mellan och inom
politiska partier, mellan regionala och kommunala nivåer, och relaterade till
olika nationella och lokala samhälleliga mål. De kan utvecklas mellan olika
utvecklings- och planeringsmål (målkonflikter), vara inbäddade i beslutsfattande, eller framkomma i planeringsverktyg. Konflikter som involverar flera
aktörer som representerar olika intressen, olika värderingar och kunskaper
som kan vara förknippade med en rad politiska och administrativa sammanhang och nivåer, karaktäriseras av en hög grad av komplexitet. I detta
kapitel kommer jag diskutera hur hanteringen av konflikter inom stadens
organisationsstruktur, ofta kräver innovativa tillvägagångssätt, på grund av
graden av komplexitet och eftersom de etablerade metoderna, som redan
finns inbyggda i formella planeringsrutiner och strukturer ofta är otillräckliga.
Hur vi ser på olika typer av kunskaper och hur vi använder dem påverkar
planeringsprocessen och konflikthanteringen i hög grad. Med två exempel,
från planeringen av temporära bostäder för nyanlända i Göteborg och från
Frihamnen i Göteborg kommer jag illustrera hur det behövs mer förståelse
för andras frågor, och fler initiativ som skapar utrymme för att integrera
och implementera olika kunskaper i arbetet med gränsöverskridande frågor.
Vikten av gemensam kunskapsproduktion, kunskapsintegrering och lärande är stor. Med konflikt avses i detta kapitel oförenliga intressen hos olika
aktörer som inte kan försonas utan någon form av förhandling (von der
Dunk et al, 2011).
Innovation
Social innovation, även kallat samhällsinnovation, är en viktig process för
att ”förändra relationer, normer och vanor för att ifrågasätta maktstrukturer, underlätta emancipatoriska underifrån-initiativ [bottom-up]” (Segers
et al, 2016). När man analyserar konflikter och konflikthantering i stadsplanering inser man att konflikthantering stimulerar social innovation och
vice versa. I själva verket är syftet med innovation att hantera samhällsutmaningar genom att organisera samhället och sociala strukturer på nya sätt
(det vill säga inte bara genom teknisk innovation). Komplexa konflikter
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inom stads- och samhällsplanering tillhör dessa utmaningar. Konflikthantering inom stadsplanering behöver innovativa idéer och innovativt
tänkande, vilket vi också kommer se i de empiriska exempel som nämns i
det här kapitlet. I en kommun som är en byråkratisk (och politisk) offentlig
organisation med ganska stela strukturer, kan innovation definieras som
en processförändring som leder till nya (positiva) förändringar som möter
en efterfrågan på att hantera återkommande problem (Brorström, 2015).
Innovation i organisationer kan både syfta till ett gemensamt lärande och
ny kunskapsproduktion och stimuleras genom detsamma (ibid.). Eftersom konflikter i planeringen ofta kan karakteriseras som ”återkommande
problem” krävs innovativa metoder och processförändringar för att hantera
dem. Det kan handla om att främja nya sätt att hantera konflikter, till exempel genom ökad flexibilitet när det gäller tillämpning av informella arenor,
hur man integrerar kunskaper inom och mellan olika nivåer i kommunorganisationen eller mellan och över organisatoriska gränser (till exempel
mellan kommunen och externa organisationer); samt nya sätt att tillämpa
och integrera ny samproducerad kunskap i kommunens vertikala beslutsfattande organisationsstruktur.
Att hantera komplexa konflikter
Det finns inga generella lösningar som passar alla, när det gäller hanteringen av komplexa konflikter i planering. Konflikterna är alltför specifika och
kontextbundna, och bygger på unika konstellationer av aktörer, intressen
och maktrelationer. Men forskningen har identifierat flera komponenter som är centrala för att underlätta konflikthantering i en mer generell
bemärkelse. Det handlar om kombinationer av formellt och informellt
deltagande, samverkan och om metoder som baseras på ett kontinuerligt
lärande och kunskapsproduktion för att lösa konflikten i fråga (Stepanova
et al, 2019).
Med kunskap menas i detta kapitel den kunskap som olika aktörer tar
med sig till diskussionen, som de använder när de formulerar sin ställning i
frågan, och som de nyttjar för att bygga upp sina argument i diskussionen.
Den kunskap som används i planeringen kan vidare kategoriseras baserat
på kunskapens ursprung. Till exempel, Rydin (2007) föreslår fem kategorier av kunskap som används inom planering: kunskap om processer och
nuvarande tillstånd, kunskap som förutspår hur processerna kommer att
utvecklas i längden, normativ kunskap om planeringens mål, samt empirisk
och erfarenhetsbaserad kunskap. Utöver dessa fem kunskapstyper finns
också samproducerad kunskap som tas fram gemensamt av aktörer genom
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samverkan och deltagandeorienterade processer (Polk, 2015).
Att hantera dessa olika kunskaper som aktörerna kommer med till
konflikten är en av utmaningarna i stadsplaneringen och samtidigt dess
syfte (Rydin, 2007). Ibland kan planeringsbegreppet förstås som en kunskapscentrerad process, ”a practice of knowing” (Davoudi, 2015) eller som
”en serie av arenor där en mängd kunskaper interagerar” (Rydin, 2007). En
sådan konceptualisering innebär att olika aktörer besitter flera typer av kunskaper och använder dem samtidigt. Enligt Rydin (2007) är kunskap förknippad med förståelsen av vissa kausala samband. Kunskapsintegrering, i
sin tur, är tätt förknippad med gemensam kunskapsproduktion och lärande
på individuell och gruppnivå, inom och mellan organisationernas olika
nivåer. Kunskapsintegrering kan förstås som en intern process som tillhör
konflikthantering och som ett resultat av denna process. I praktiken finner
man spår av kunskapsintegrering i beslutsunderlag, dokument, utvecklingsmål, planer, beslut och argument som används för att förankra beslut.
Kunskapsintegrering för att hantera komplexitet
Integrering av olika kunskaper är särskilt viktigt för hantering och styrning av komplexa problem, inklusive konfliktlösning där flera aktörer är
inblandade. Forskning tyder på att integrering av olika kunskaper kan bidra
till att hantera konfliktens komplexitet genom att stimulera olika typer av
medvetenhet hos aktörerna. Till exempel medvetenheten om konfliktens
komplexitet, medvetenheten om olika aktörers perspektiv och kunskapsbrister som är kritiska för att lösa konflikten och medvetenhet om hur
systemets organisatoriska processer och strukturer ser ut (Jordan, 2016).
Medvetenheten om komplexiteten hjälper till att ”välja strategiskt centrala
aspekter av komplexa frågor och utveckla effektiva handlingsplaner” (ibid).
För att kunna göra detta behöver aktörerna en grundlig förståelse för
kausala samband och förhållandena. Integrering av kunskaper kan underlätta gemensam förståelse av problemet i fråga, dess orsaker, hjälpa förutse
konsekvenser och utveckla förslag till åtgärder (ibid.). Dessa idéer stöds
av resultat från forskningsprojektet ”Konflikthantering i stadsplanering:
Betydelsen av kunskapsintegrering för flernivåstyrning”. Två illustrativa
exempel från projektet ges nedan.
Genom projektet framkommer det att konceptualiseringen av planering
som en kunskapscentrerad process (”a practice of knowing”) och det faktum att staden är en politiskt driven organisation som ofta har en beslutsfattande roll, stärker behovet av att ta hänsyn till relationer mellan kunskap
och makt. Detta eftersom makt skapar dynamiken i kunskapsanvändning,
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Forskningsprojektet ”Konflikthantering i stadsplanering: Betydelsen av
kunskapsintegrering för flernivåstyrning” (finansierad av Formas, 20172021) leds av forskare Olga Stepanova och Merritt Polk vid Göteborgs
universitet.
Genom ingående dokumentanalys och intervjuer med tjänstemän och andra
intressenter undersöker de vilka kunskapstyper som används vid konflikthanteringsprocesser i kommunal stadsplanering och vilka konsekvenser detta har för konfliktutvecklingen. Sambanden mellan horisontell och vertikal
kunskapsintegrering och konflikthantering inom svensk stadsplanering är en
av projektets frågeställningar. Horisontell integrering sker bland intressenter
i formella konflikthanteringsprocesser (t.ex. offentliga samråd) samt i informella processer (t.ex. öppna forum för intressenter). Vertikal integrering sker
när olika kunskapstyper används i beslutsfattandet och policy formulering
på kommunal och regional nivå. Dessa frågor studeras i tre planeringprojekt
i Göteborg där planeringen av temporära bostäder för nyanlända i Göteborg
och Frihamnen/Älvstaden är två av fallen.

integration, beslutsfattande, och därmed konfliktlösning (Flyvbjerg et al,
2002). Maktskillnader är inbyggda i och tillhör stadsorganisationen, inte
minst genom att det är en politiskt driven organisation. Eftersom kommunen har en roll som intressent, måste den hantera konflikter och utöva
rollen som beslutsfattare samtidigt. I förhållande till andra intressenter
konsoliderar den ofta mer makt vilket leder till maktobalanser.
I litteraturen erbjuder idén om samverkansplanering (”collaborative
planning”) ett specifikt fokus på konflikt, med konflikthantering som ett
tydligt mål. Inom samverkansplanering anses kunskapsanvändning (och
integrering) vara central för att uppnå målet att lösa konflikter. I synnerhet
argumenteras det för att ”samverkan handlar om konflikter” och konflikt
betraktas som en motor bakom samverkan, om intressenterna inte hade
några motsättningar, skulle de inte behöva samverka (Innes & Booher,
2015).
Inom samverkansplanering hanteras konflikter genom olika former av
samverkansorienterade insatser. Framförallt finns det en medvetenhet om

180

Stepanova

att full konsensus inte alltid är möjlig att nå, inte heller måste det vara det
ultimata målet. Exempelvis tillämpas dialoger, gruppdiskussioner, formellt
deltagande (till exempel offentliga samråd inom planering) och informellt
deltagande (till exempel forum för intressenter) som arenor för integration
av olika typer av kunskaper (Stepanova et al, 2019). Tillsammans med konflikttemat är teman för kunskapsanvändning, integrering och en mångfald
av kunskaper också inbyggda i samverkansplanering vilka strävar efter att
gemensamt producera kunskap och lärande för att skapa vidare förståelse
av det aktuella problemet (Innes & Booher, 2015).
Empiriska exempel
Planeringen av temporära bostäder för nyanlända (under perioden 20152017) är ett exempel från Göteborg, på en multidimensionell konflikt inom
stadens organisation, förvaltningar och politik, samt mellan kommunen och
allmänheten. Det är också ett exempel på vikten av kunskapsintegrering i
planering, konfliktutveckling och konfliktförebyggande processer. Det fanns
två dimensioner i denna konflikt: den ena var motsättningar mellan staden
och allmänheten som var emot förslaget att bygga temporära bostäder i deras närområden; den andra dimensionen handlade om en konflikt av mer intern natur mellan politiker, fastighetskontoret och byggbranschens representanter. Den interna konflikten handlade om den temporära bostadsformen,
det vill säga att bygga temporärt (en strategi som politikerna ursprungligen
föreslagit) eller hitta andra sätt att tillgodose bostadsbehov för nyanlända
(som byggbranschen och Fastighetskontoret föreslog).
Efter det drastiskt ökade antalet nyanlända migranter som inträffade 2015
och antagandet av bosättningslagen1 i mars 2016, behövde Göteborgs kommun erbjuda bostäder för ca 880 personer under 2016, och 1400 personer
under 2017. Det höga antalet nyanlända i behov av bostäder skapade en
krissituation inom kommunen och ett behov av att snabbt åtgärda problemet. Dessutom fanns ingen tidigare erfarenhet av liknande kriser inom
kommunen. Kommunen behövde därför hitta innovativa och flexibla sätt att
interagera med alla aktörer (till exempel fastighetsägare, organisationer och
företag) för att snabbt hitta lösningar och tillgodose de nyanländas behov
av bostäder. Detta sammanhang påverkade också hur konfliktsituationen
hanterades.
1. Enligt bosättningslagen gavs kommuner ansvar för att erbjuda bostäder till nyanlända
som framgångsrikt gått igenom de offentliga processerna och beviljats permanent uppehållstillstånd i Sverige.
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De huvudsakliga aktörerna inkluderade stadsledningskontoret, fastighetskontoret och stadsbyggnadskontoret. Bland dem hade stadsledningskontoret den lokala politiska makten att besluta över vilka strategier som skulle
väljas för att möta behovet av bostäder, fastighetskontoret bar det formella
ansvaret, och stadsbyggnadskontoret var inblandade i den formella processen
genom att bevilja bygglov. Andra aktörer som var inblandade inkluderade
Framtidenkoncernen (det allmännyttiga bostadsbolaget Förvaltnings AB
Framtiden), berörda stadsdelsnämnder, olika förvaltningar och kommunala
bolag inom kommunen och olika entreprenörer.
Som en av flera strategier som presenterades för att hantera bostadskrisen i
Göteborg föreslog kommunstyrelsen att tillfälliga/temporära bostäder skulle
byggas. Detta alternativ hade både för- och nackdelar men accepterades och
hade politiskt stöd (som ett av flera alternativ). För att kunna genomföra
förslaget föreslog fastighetskontoret tolv möjliga byggplatser. Detta förslag
möttes med blandade reaktioner från allmänheten – från positiva, att nyanlända skulle välkomnas, till negativa och ibland direkt fientliga reaktioner som
fick stor mediauppmärksamhet efter kommunens offentliga informationsmöten för allmänheten. Dessa informationsmöten representerar dock endast en
dimension av konflikten (kommunen vs. allmänheten) och var inte av någon
större betydelse för konfliktens utveckling och lösning eftersom den centrala
konflikten var av en mer intern natur.
Den andra dimensionen av konflikten var relaterad till bristen på kunskap
och förståelse bland de inblandade aktörerna för de fastighetsekonomiska
processer och byggnadsprocesser som tillhör den temporära bostadsformen.
Konflikten hängde också ihop med avsaknaden av en gemensam idé om
vilka åtgärder som behövdes för att lösa krissituationen. Med andra ord blev
varandet eller icke-varandet av den temporära bostadsformen en central fråga
i den interna konflikten. I detta specifika fall hade inte kommunstyrelsen och
fastighetskontoret samma uppfattning om vilka mål, åtgärder och processer
som behövdes för att hantera krisen. De politiska motsättningarna påverkade
planering och tidscheman och ledningsgruppens arbete, vilket ökade komplexiteten i beslutsfattandet och ledde till högre kostnader, som i slutändan
bidrog till att förslaget att bygga temporärt inte kunde genomföras.
De intervjuade personerna menade att det saknades tillräcklig kunskap
och förståelse i och med att politiker och allmänheten inte hade tillräckligt
djupgående kunskap om byggnadsbranschen, byggnadsprocesser och dess
procedurer (till exempel om att bygga temporärt eller permanent) samt om
fastighetsekonomi. De intervjuade framförde även att skilda och “falska”
uppfattningar från olika aktörer (särskilt politiker och allmänheten) var ett av
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de huvudsakliga hindren för samarbete och en källa till konflikt. De intervjuade pekade också på ansvarsfördelningen och vad som skulle prioriteras
av till exempel tid, kvalitet och kostnad, som några av de största problemen i
den interna konflikten. Det framkom också en önskan om en bättre ledning,
så att besluten kunde ha hanterats bättre på kommunstyrelsenivå.
Detta är i linje med argument som framförs i tidigare forskning och som
menar att kunskapsintegrering och samverkan måste ske inte bara horisontellt, alltså mellan olika förvaltningar, utan också vertikalt med kunskapsintegrering i högre nivåer av beslutsfattande inom organisation.
Problemet med var de nyanlända skulle inhysas löstes på ett eller annat
sätt även om det ursprungliga huvudförslaget att bygga tillfälliga bostäder
inte blev verklighet (förutom i Askimsviken). När de formella kanalerna och
förslaget att bygga temporära boenden inte fungerade blev istället informella,
relationsbaserade och flexibla sätt baserade på kontakter, förtroende, kontinuerligt kunskapsutbyte och samarbetsvilja mellan tjänstepersoner viktiga
förutsättningar för ett produktivt internt samarbete mellan kommunens
förvaltningar för att hitta lösningar på konflikten.
Sammantaget visar den här planeringsprocessen på att det fanns motsättningar mellan olika aktörers kunskap, förståelse och prioriteringar. Sådana
motsättningar var inte bara mellan kommunen och allmänheten utan också
mellan olika förvaltningar inom kommunen och mellan kommunen, byggföretag och politiker. I detta fall framgår att bristen på kunskapsintegrering
mellan aktörerna och brist på gemensam förståelse för komplexa processer
kan leda till konfliktutveckling och komplicera för beslutsfattande, inte bara
inom organisationen, utan också ge upphov till konflikter mellan organisationen och allmänheten.
Trots kommunens ansträngningar att hantera krisen och lösa konflikter
(både formellt och informellt), tyder forskningsresultaten på att praxis för
kunskapsanvändning och integrering, tillsammans med timing och ansvarstagande bland aktörerna var bland de avgörande faktorerna för konfliktlösning i det här fallet. Om kunskapsintegreringsprocesserna var bättre
utformade och införlivade tidigt i planeringsförberedelserna för förslaget är
det troligt att tid och resurser kunde ha sparats och den externa konflikten
mellan kommunen och de lokala invånarna kunde ha förhindrats (eller åtminstone trappats ned). Dessutom framträder betydelsen av maktrelationer
i det här fallet, genom att skillnaden mellan den vision som utgör grunden
för politiska mål, och den kunskap och förståelse som tjänstemän och
byggnadsbranschen använder sig av och tar med sig till planering, inte togs
i beaktande i den initiala målsättningen som bäddade för konflikten.
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Planeringen av Frihamnen i Göteborg är ett exempel på innovativa,
kunskapsorienterade och kunskapsförankrade samverkansprocesser inom
och över organisationsgränser som sker tidigt i planeringsprocessen och
som kan ses som konfliktförebyggande och således bidrar till långsiktig
konflikthantering. Initiativet Kunskapsresan är ett fördjupat utredningsarbete (pågick under våren/sommaren 2018) om Frihamnen som är en del av
Älvstaden – ett av de största stadsutvecklingsprojekten i Skandinavien idag.
Projektet Älvstadens syfte är att utveckla landområdet längs Göta Älv från
hamn- och industrimark till stadsmiljöer med utgångspunkt i de sociala,
ekologiska och ekonomiska dimensionerna av hållbarhet (Vision Älvstaden
2012). Att förvaltningar och kommunala bolag samarbetar över organisationsgränser har ibland lett till intresse- och målkonflikter. I det här fallet
initierades och drevs initiativet av fastighetsägaren, det kommunala bolaget
Älvstranden Utveckling AB (ÄUAB) i dialog med berörda förvaltningar
inom Göteborgs Stad och tillsammans med akademi och näringsliv (ÄUAB,
2018). Det är viktigt att notera att processen ägde rum tidigt i planeringsprocessen innan den första detaljplanen gick till granskning. Syftet med
Kunskapsresan var att samla all tillgänglig kunskap för att få en tydligare,
bredare och gemensam helhetsbild av projektets läge och området, försöka
hitta lösningar på utmaningar samt identifiera kunskapsluckor (ibid). Vidare
har syftet varit att skapa ett kunskapsbaserat underlag för framtida arbete
med detaljplaner utifrån genomförandeperspektiv och förebygga/förutse
målkonflikter. Detta kan ses som ett tecken på konfliktförebyggande arbete
som eventuellt kan bidra till mer hållbar och långsiktig konflikthantering.
Arbetet inom Kunskapsresan baserades bland annat på tematiska möten
som ÄUAB bjöd in till med förvaltningar, akademi, näringsliv, experter och
intressenter samt separata avstämningsmöten med markanvisade byggherrar.
För att stimulera debatt och reflektion projektanställde ÄUAB ett kunskapsteam bestående av ett antal personer med specialkunskap inom stadsbyggnad
(ibid).
Hittills har Kunskapsresan resulterat i fyra alternativ som har testat olika
perspektiv om hur Frihamnen kan utvecklas för att ge mer omfattande kunskap om möjligheter, begränsningar och konsekvenser. De fyra alternativen
kan ses som exempel på horisontell kunskapsintegrering bland olika aktörer.
Kunskapsresans nästa skede innebär en vidare diskussion, bearbetning och
integration av de fyra alternativen för att på bästa sätt hantera målbilden (ibid.
sid.16). Detta innebär ytterligare ett steg i kunskapsintegrering inom
Kunskapsresan med möjligheten att fortsätta använda den gemensamt producerade kunskapen vertikalt i formellt beslutsfattande mellan olika nivåer.
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Genom Kunskapsresans angreppssätt, genom diskussion, inkludering
och integrering av multipla kunskaper har målkonflikter i de styrande
dokumenten för Frihamnen identifierats (ibid) vilket verkar ha underlättat
inkluderingen av konflikthantering som prioritet för framtida arbete.
Arbetet med Kunskapsresans resultat kommer att fortsätta framöver.
ÄUAB kommer att utvärdera vilken roll Kunskapsresan har haft för den
pågående planeringen av Frihamnen. Det står emellertid redan klart att
det innovativa tillvägagångssättet, med brett engagemang, och integrering
av ett brett utbud av kunskaper tidigt i planeringsprocessen, har skapat en
mer informerad grund för framtida planering och beslutsfattande. Tillvägagångssättet har skapat en gemensam bild över problemets (delprojektets)
komplexitet och det har skapat en gemensam och djupare förståelse för
problemet genom att identifiera synergier, samband och kunskapsluckor.
Dessa steg kan i sig ses som innovativa konfliktförebyggande åtgärder i en
komplex organisations struktur. Tillsammans med det faktum att faktiska
målkonflikter identifierades tidigt i planeringsprocessen genom detta arbete, skapades förutsättningar att bättre hantera konflikter på lång sikt samt
ett robust underlag för att ta bättre informerade beslut.
Slutsats
Hur vi ser på olika typer av kunskaper och hur vi använder dem har stor
påverkan i planeringsprocessen och i konflikthantering i synnerhet. Mer
förståelse för andras frågor behövs (inklusive begränsningar, ansvar och
prioriteringar), men också fler initiativ som skapar utrymme för att integrera och implementera olika kunskaper i arbetet med gränsöverskridande frågor, formellt och informellt, på, inom och mellan olika strukturella nivåer.
För att hantera komplexa konflikter i planeringen, behövs nya och mer
effektiva (socialt innovativa) metoder, som kompletterar och samtidigt
går längre än de befintliga, formella rutinerna. Detta kapitel har visat att
gemensam kunskapsproduktion, kunskapsintegrering och lärande utgör en
sådan möjlig metod. Gemensam kunskapsproduktion, kunskapsintegrering
och lärande är en av grundkomponenterna som underlättar konflikthantering genom att stimulera en bättre och djupare gemensam medvetenhet om
och förståelse för problemet i dess helhet och komplexitet. Vidare tjänar
dessa som en mer robust grund för beslutsfattande. Kunskap och lärandebaserade strategier för konflikthantering på olika nivåer kan också ses som
en av de centrala aspekterna av social innovation i planeringen.
Analysen visar också att politiken redan tidigt i planeringsprocessen
bör ta del av de aktiviteter som syftar på gemensam kunskapsproduktion,
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kunskapsintegrering och lärande tillsammans med andra aktörer. Det kan
potentiellt förhindra vissa konflikter och kunskapsluckor mellan visioner
och praktiskt planeringsarbete, samt informera politiska beslut. Det kan
verka svårt att uppnå i en byråkratisk och politiskt styrd offentlig organisation som en kommun, men, så som det här kapitlet har visat, antyder
studier av planeringspraktiken att möjligheterna finns där, att ta fram den
flexibilitet som krävs. Om man omformulerar Brorström (2015), gäller det
att hitta en balans mellan byråkrati, de befintliga strukturerna, formella sätt
och innovativa sätt, för att uppnå bättre flexibilitet som skulle skapa bättre
förutsättningar för att hantera komplexa konflikter.
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Platsinnovativa synergier för attraktiva stadskärnor
Attraktivitet, hållbarhet och innovativitet har hamnat högt upp på agendan
för många kommuner, städer och regioner i takt med att konkurrensen om
invånare, besökare, företagare och investerare har ökat (Andersson m.fl.
2018, Arefi 2014, Nyseth & Viken 2009). Särskilt stadskärnor kämpar med
att bibehålla sin attraktionskraft i konkurrens med e-handel och externa
handelsområden (Wahlberg, 2016; Warnaby & Medway, 2004). Platsunika
upplevelser har i tidigare forskning visat sig vara viktigt för att människor
ska vilja vistas, verka och bo i en viss stad (Coca-Stefaniak & Carroll, 2015;
Lindberg et al., 2019). Det unika kan ta avstamp i platsens geografiska
lokalisering, natur och arkitektur, historiska utveckling, lokala traditioner,
genomsyrande atmosfär eller andra utmärkande drag (Pine & Gilmore, 1999;
Sundbo & Sørensen, 2013). Frågan är hur kommuner, näringsliv och andra
nyckelaktörer aktivt kan skapa sådana upplevelser genom att väva samman
stadens olika komponenter, processer och intressenter på ett nytänkande
sätt. I detta kapitel utforskas detta i termer av ”platsinnovativa synergier” med
avstamp i erfarenheter från två norrbottniska städer: Piteå och Kiruna. Bland
annat diskuteras förekomsten av befintliga synergier i de båda städerna och
potentialen till mer innovativa synergier genom aktivt agerande av kommunala
tjänstemän och politiker, i samspel med andra aktörer inom den offentliga,
privata och ideella sektorn.
Kapitlet bygger på material som har samlats in genom intervjuer och
workshops med kommuntjänstemän, företagare och företagsfrämjare i de båda
städerna, inom ramen för projektet ”Attraktiv stadskärna genom platsinnovativa synergier” (se inforutan). Kvalitativa, semi-strukturerade intervjuer genomfördes i två omgångar för att identifiera befintliga synergier i de båda städerna.
Intervjuerna spelades in och transkriberades i sin helhet. Dessutom genomfördes fyra workshops – två i respektive stad – för att analysera de identifierade
synergierna och diskutera hur innovativiteten i dessa skulle kunna öka. Dessa
dokumenterades genom minnesanteckningar och foton. Materialinsamling har
även skett genom dokumentstudier av projektparternas befintliga textmaterial
om stadskärnan och dess fokuserade branscher, samt en trendspaning om innovativ platsutveckling och platsunika upplevelser i Sverige och internationellt
via konferenser, föreläsningar och sociala medier.
Platsinnovation i teori och praktik
Platsinnovation är ett begrepp och koncept för att förstå och planera nytänkande helhetsutveckling av attraktiva städer, besöksmål och andra sorters
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platser (Bernhard et al., 2018; Ericson et al., 2016; Lindberg et al. 2017,
2019; Lundh Snis, 2017; Olsson & Bernhard, 2018). Genom platsinnovation synliggörs befintliga och potentiella synergier mellan de komponenter,
processer och intressenter som är centrala för att en plats ska upplevas som
attraktiv av invånare, besökare, företagare och andra målgrupper. I tidigare
forskning uppmärksammas särskilt hur sådana synergier skapas utifrån platsens specifika identitet, som baseras på dess geografi, natur, kultur, historia,
värderingar med mera. Platsinnovation ringar in synergier mellan komponenterna gestaltning, innehåll och marknadsföring. Gestaltning omfattar
platsens fysiska utformning, inklusive stadsbyggnad, arkitektur, skyltning med

Figur 1. Modell för platsinnovativa synergier, Karlberg & Lindberg 2017.
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I projektet ”Attraktiv stadskärna genom platsinnovativa synergier”
utvecklas kunskaper om nytänkande synergier mellan olika komponenter, processer och intressenter i stadskärnor, med Piteå och Kiruna som
empiriska case. Projektet genomförs 2017-2019 i samarbete mellan Luleå
tekniska universitet, Piteå Science Park, Piteå kommun, Kiruna kommun,
samt företagare och företagsfrämjare i Piteå och Kiruna. Finansiärer är
Handelsrådet, Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond, samt
Sparbanken Nord. Läs mer om projektet på www.ltu.se/platsinnovation

mera. Innehåll omfattar platsens kommersiella, ideella, offentliga tjänster och
aktiviteter, till exempel handel, restauranger, evenemang, kultur, fritid, vård
och utbildning. Marknadsföring omfattar kommunikationen av platsen till
interna och externa målgrupper. Platsinnovation ringar även in synergier
mellan platsens parallella utvecklingsprocesser inom bland annat stadsplanering, näringslivsutveckling, kultur och fritid. Detta förutsätter att stuprör
överbyggs inom och mellan olika organisationer och samhällssektorer, så
att synergier skapas mellan platsens olika intressenter, som omfattar kommuner och andra offentliga organisationer, näringslivets olika företag och
branscher (till exempel handel, besöksnäring, kultur, industri och IT), samt
civilsamhällets ideella föreningar och enskilda individer.
I projektet ”Attraktiv stadskärna genom platsinnovativa synergier”,
där materialet till detta kapitel insamlats, utforskas särskilt betydelsen av
nytänkande synergier över bransch- och sektorsgränser för stadskärnors
attraktivitet. Det vill säga mellan stadskärnans butiker, restauranger, evenemang, kultur- och fritidsaktiviteter med mera. Tidigare forskning visar att
gränserna mellan handel, besöksnäring och andra upplevelsenäringar allt
mer suddas ut i strävan efter platsunika upplevelser (Lindberg et al., 2017;
2019; Pine & Gilmore, 1999; Sundbo & Sørensen, 2013; Wahlberg, 2016).
I handeln handlar det exempelvis om att erbjuda unika butiksmiljöer,
ovanligt utbud, personligt bemötande och digitala kringtjänster. I besöksnäringen tar det sig bland annat uttryck i skräddarsydda reseupplägg till unika
platser, med fokus på lokal kultur och högkvalitativt värdskap. Även inom
andra upplevelsenäringar handlar det om skräddarsydda aktiviteter och
evenemang i exceptionella miljöer. Projektets trendspaning visar att detta
bland annat tar sig uttryck i nytänkande samarbeten över branschgränserna,
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det kan vara mellan hotell och möbelkedjor, mellan klädbutiker och juicebarer, eller mellan eventbolag och kända personer eller varumärken inom sport
och musik. En genomgående trend är att digitala och fysiska platser vävs
samman genom det som kallas webrooming där kunden först inhämtar
information om en produkt online för att sedan köpa den i en fysisk butik
och showrooming där kunden först tittar på en produkt i en fysisk butik
för att sedan köpa den online. Samtidigt visar trendspaningen på motrörelser till digitaliseringens ökade tempo, exempelvis i form av slow cities som
istället erbjuder högkvalitativ lokal matkultur, en gemytlig atmosfär och
kulturell mångfald.

Figur 2. Piteå skyline, Illustration: Johanna Balogh

Erfarenheter från Piteå och Kiruna
I Piteå – som är en medelstor kuststad i södra Norrbotten – har konkurrensen från e-handel och externa handelsområden i närliggande städer hanterats genom att kommunen och andra nyckelaktörer aktivt har säkerställt
en livaktig kulturhistorisk gågata, placering av de största matbutikerna mitt
i centrum, samt nytänkande utformning av stadskärnans byggnader och
utsmyckningar. Enligt de intervjuer och workshops som genomförts med
kommunrepresentanter, företagare och företagsfrämjare uppfattas Piteå
som en populär sommarstad för både besökare och invånare, medan den
slumrar till under vinterhalvåret.
Kiruna – som är en medelstor inlandsstad i norra Norrbotten – uppfattas
som en mer levande vinterstad, bland annat tack vare de turistattraktioner i
närområdet som på ett innovativt sätt omvandlat snö, is och kyla till platsunika upplevelser genom ishotell, norrskensskådning, hundspann med mera.
Kirunas pågående stadsomvandling – där den gamla stadskärnan avvecklas
medan en ny byggs upp på grund av markdestabiliserande gruvbrytning –
medför utmaningen att båda platsernas attraktivitet behöver upprätthållas
under en flerårig övergångsfas.
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Vid intervjuer och workshops förmedlas intrycket att besöksnäringen
blomstrar i både Piteå och Kiruna – inte minst tack vare det växande
intresset för arktiska upplevelser bland både inhemska och internationella
besökare och invånare. Däremot uppfattas stadskärnornas handel som
kämpande, på grund av höga lokalhyror, konkurrens från e-handel och
handelsområden, stadsomvandlingen med mera.
Befintliga synergier
Befintliga synergier mellan handel, besöksnäring och övriga upplevelsenäringar i Piteå och Kirunas stadskärnor kan enligt intervjuer och workshops
främst urskiljas kring gallerior, kulturhistoriska platser och årliga evenemang. I galleriorna sammanvävs shopping och upplevelser genom butiksgemensamma teman, popup-butiker, kulturarrangemang och fritidsaktiviteter. En av Piteås gallerior har exempelvis en takterrass med utsikt över
hela stan, där besökarna även kan åka skridskor på en isrink under vintern.
På kulturhistoriska platser kombineras aktiviteter, shopping och boende
för att skapa en helhetsupplevelse utifrån platsens historiska och kulturella identitet. Västra Kajen i Piteå erbjuder exempelvis en kombination
av skeppscafé, sjöbodsbutik, gästhamn, kajakuthyrning och camping. Vid
årliga evenemang – såsom Snöfestivalen i Kiruna, Kiruna Bokfestival, fotbollscupen Piteå Summer Games och stadsfestivalen Piteå Dansar och Ler
– samverkar handeln, besöksnäringen och andra upplevelsenäringar genom
ömsesidig marknadsföring i butiker och evenemangsområden, specialdesignade evenemangsprodukter som säljs i butikerna och kringevenemang som
arrangeras av butiker och kultur/fritids-aktörer, med mera. Kommunen
spelar enligt intervjuer och workshops en viktig roll som möjliggörare av
synergier vid evenemangen och platserna. Det handlar dels om samordning
mellan de olika kommunala enheter som hanterar stadsplanering, näringsliv,

Figur 3. Kiruna skyline, Illustration: Johanna Balogh
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turism, samt kultur och fritid, dels om nytänkande dialog- och samverkansformer mellan kommun, näringsliv och civilsamhälle. Både Piteå och
Kiruna har dessutom gemensamma destinationsbolag för handeln och
besöksnäringen, som stöttas av kommunerna.
Studien visar att innovativiteten varierar i Piteå och Kirunas synergier,
vad gäller den grad som olika komponenter, processer och intressenter
vävs samman på ett nytänkande sätt utifrån städernas specifika identiteter. Galleriornas kombination av shopping och upplevelser är innovativt
genom att de sammanför intressenter från olika branscher (det kan vara
handlare, kulturutövare och fritidsaktörer) och väver samman gestaltning
(som en takterrass), innehåll (till exempel föreställningar och skridskoåkning), samt marknadsföring av detta. Även de årliga evenemangen är
innovativa genom att de för samman intressenter från olika branscher (som
handlare, arrangörer och kulturutövare) väver samman gestaltning (till exempel scener och arenor), innehåll (till exempel specialdesignade produkter
och kringevenemang) och marknadsföring av detta. De kulturhistoriska
platserna är innovativa genom att samlokalisera verksamheter som drivs av
intressenter inom flera olika branscher och sektorer (handel, besöksnäring,
aktivitetsbolag, fritidsaktörer, kommun) och sammanväva gestaltning (till
exempel maritim miljö), innehåll (till exempel shopping och paddling) och
marknadsföring. Innovativa synergier mellan platsernas digitala och fysiska
dimensioner är däremot mindre framträdande, utöver marknadsföring via
webbplatser och sociala medier.
De kulturhistoriska platserna tar tydligast avstamp i städernas historiska, kulturella och naturmässiga identitet. Men även galleriorna och
evenemangen tillvaratar till viss del städernas atmosfär, kultur och traditioner. Synergier mellan städernas parallella utvecklingsprocesser är mest
framträdande i evenemangen, som av logistiska skäl kräver samordning
mellan olika kommunala verksamheter såsom stadsplanering, näringslivsutveckling, samt kultur och fritid. Samtidigt upplever flera av de intervjuade
företagarna och företagsfrämjarna att det saknas en samordnande funktion
hos kommunerna som kan överbrygga de organisatoriska och sektoriella
stuprör som upplevs försvåra gemensamma arrangemang och verksamheter. Det uttrycks också en förväntan från företagen och företagsfrämjarna
på att städernas destinationsbolag aktivt ska agera för att skapa innovativa
synergier, samtidigt som de i praktiken främst upplevs prioritera praktisk
samordning av öppettider, transporter, belysning och liknande.
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Figur 4. Konceptet vinter i Piteå, Illustration: Johanna Balogh

Potentiella synergier
Vid projektets workshops utvecklades flera koncept för mer innovativa
synergier mellan olika komponenter, processer och intressenter i Piteås och
Kirunas stadskärnor. I koncepten omvandlas utmaningen med städernas
kännetecknande arktiska klimat – med mörka, kalla och snörika vintrar –
till attraktiva upplevelser för både invånare och besökare. I konceptet Snökaos 2.0 tillvaratas exempelvis vinterns stora snömängder för att bibehålla
attraktiviteten i Kirunas gamla stadskärna under stadsomvandlingen. Ett
upplevelsecentrum etableras, där invånare, besökare, föreningar, företagare
och andra intressenter kan använda snö och is för att skapa skulpturer,
igloos, övernattningsrum, catwalks, och projiceringsytor för filmvisning.
Berättelser om stadens historia och kultur tas till vara genom temavandringar kring upplevelsecentrumet. I konceptet Vinter i Piteå (V.I.P.) tillvaratas Piteås identitet som vinterstad, musikstad och trästad genom att den
befintliga isbanan på havsfjärden breddas och förlängs, så att stadens norra
och södra hamn kopplas ihop, med etablering av anslutande is- och snöcaféer. Mitt i stan skapas en ispelare som lyses upp genom LED-belysning.
På sommaren omvandlas pelaren till ett instrument, där musik uppstår när
vattendroppar, som varierar med vindarna, landar på den. Under sommaren och snöfattiga vintrar används träkompositer för att imitera snö och is,
i skapandet av bland annat isskulpturer.
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Koncepten omfattar främst skapandet av innovativa platser för attraktiva
upplevelser för invånare och besökare i Piteås och Kirunas stadskärnor.
För att åstadkomma detta tillvaratas städernas geografiska, naturmässiga
och kulturella identiteter, i form av såväl det arktiska klimatet som lokala
berättelser och industrier. Koncepten väver på ett innovativt sätt samman
komponenterna gestaltning (som ispelare, isbana, igloos, catwalk) och innehåll (som berättelser, fritidsaktiviteter och ljus- och ljudupplevelser). Däremot är komponenten marknadsföring inte lika framträdande, utöver den
sammanhållande konceptualiseringen i sig. Sektorsöverskridande synergier
kan urskiljas genom att städernas offentliga platser fylls med nya kommersiella, ideella och offentliga verksamheter och aktiviteter, för att attrahera
såväl invånare som besökare, företagare och investerare. Koncepten skapar
särskilt synergier mellan kommunala verksamheter (som kultur och fritid,
näringslivsutveckling och stadsplanering), besöksnäringen (till exempel
hotell och aktivitetsbolag), andra upplevelsenäringar (som restauranger och
kulturföretag), industriella branscher (till exempel trä- och teknikföretag),
handeln (såsom lokala butiker) och civilsamhället (såsom ideella föreningar
inom kultur och fritid, samt enskilda invånare och besökare).
Lärdomar
Studien visar att evenemang, gallerior och kulturhistoriska platser skapat
mest uppenbara synergier över bransch- och sektorsgränser i Piteå och
Kirunas stadskärnor. Där sammanvävs olika komponenter, processer och
intressenter utifrån städernas specifika atmosfär, kultur, natur och historia.
Vi kan se hur detta bidrar till stadskärnornas attraktivitet genom att det
skapar platsunika upplevelser för befintliga och potentiella invånare och
besökare. Här är kommunens roll viktig som möjliggörare av synergier genom samordning av olika kommunala enheter och nytänkande dialog- och
samverkansformer med olika samhällsaktörer. Projektet visar också vilken
potential det finns för mer innovativa synergier som kan öka stadskärnornas attraktivitet ytterligare, och där de arktiska klimatutmaningarna med
snö, is och kyla omvandlas till platsunika upplevelser för invånare och
besökare. Genom koncepten fylls stadskärnorna med nya kommersiella,
ideella och offentliga verksamheter och aktiviteter, och synergier skapas
mellan olika organisationer, branscher och samhällssektorer. För att ta vara
på och utveckla denna potential krävs ett aktivt agerande av kommunala
tjänstemän och politiker, i samspel med andra samhällsaktörer. Platsens
specifika identitet behöver ringas in och nytänkande dialog- och samverkansformer mellan kommun, näringsliv och civilsamhälle behöver skapas.
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För att väva samman platsens komponenter, processer och intressenter på
ett nytänkande sätt behöver också stuprören mellan olika enheter, organisationer, branscher och samhällssektorer överbyggas. Det kräver att kommunens tjänstemän och politiker är beredda att ställa om från sina traditionella
roller som huvudansvariga beslutsfattare, planerare och verkställare till möjliggörare och samordnare av innovativ utveckling i samspel mellan olika
samhällsaktörer. Dessutom kan kommunen behöva ställa krav på att även
destinationsbolagen agerar aktivt för att skapa innovativa synergier.
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Våra städer och kommuner arbetar hårt i en tid av komplexa
frågor och stora förändringar. Innovation lyfts gärna fram som
vägen framåt för att nå en hållbar stadsutveckling, men det
finns fler nyanser och andra sidor av detta begrepp. Inom den
akademiska litteraturen pågår en problematiserande diskussion,
men den syns inte lika tydligt i resten av samhället.
Denna antologi fördjupar och problematiserar diskussionen kring
innovation i städer, med specifikt fokus på svenska förhållanden.
Boken ger en överskådlig bild av en del av forskningsfältet kring
ämnen som rör innovationsprocesser med koppling till kommuners stadsutvecklingsuppdrag. I bokens 15 kapitel beskriver och
diskuterar forskare bland annat nya roller och utmaningar för
kommunen och dess tjänstepersoner, projektifiering, mätbarhet
och värdefrågor, samverkan, lärande, ledarskapsfrågor och
konflikthantering.
Boken vänder sig till personer som arbetar med utvecklingsfrågor i kommuner, såsom stadsplanerare eller strateger, men
även politiker och tjänstepersoner som arbetar inom andra
delar av offentlig sektor.
”Vilken ögonöppnare! Jag hoppas att denna bok kommer läsas
av alla, och på så sätt vidga våra perspektiv och vårt gemensamma språk om allt från kommunens framtida roll(er) och stadsutvecklingens komplexa landskap, till betydelsen av samverkan
och att få in innovation i den dagliga verksamheten”
Annika Bergendahl, programledare, Vinnova
”Vi rör oss från anekdotiska exempel mot en bredare kunskapsbas om innovationsfrågor i kommunsektorn, antologin är ett
viktigt bidrag i denna utveckling”
Klas Danerlöv, samordnare för innovationsfrågor,
Sveriges kommuner och landsting, SKL

