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AbstrAct

Sweden is going through a period of  urbanization that has led to a de-
ficit of  housing, office space and public buildings. The ability for muni-
cipalities’ to enact their urban development plans has at the same time 
been curtailed compared to 30 years ago. The municipalities are more 
dependent on the market and on cooperation with private actors than 
before. In this study a new phenomenon in Swedish urban develop-
ment is studied: large scale and long-term private-public partnerships 
between a municipality and one or two private actors. The study is per-
formed through a case study of  an agreement between Stockholm city 
and a private company in the meatpacking district of  Stockholm and of  
an agreement between Huddinge municipality and a private company 
in Flemingsberg. The motivations for the collaborations, the goals of  
the municipalities and the private actors, their strategies and changes in 
institutional settings are studied. 

The research has been conducted through document studies and inter-
view with officials from the municipalities and corporations. The result 
is analyzed by applying a theoretical framework where the motives and 
strategies are investigated in relation to how they navigate three diffe-
rent dilemmas in planning: (1) the tension between a demand or a supp-
ly led urban development, (2) between a closed and open notion of  time 
and space, and (3) between specific or general regulations. The projects 
relation to risk and uncertainty is also studied. The institutional changes 
are studied through a framework developed from the new institutional 
theory where actions and decisions in the urban development process 
is analysed through the perspective of  how institutional norms on three 
hierarchical levels is forming the urban development practice.

The result shows that the studied cooperation mainly is motivated by 
the need to enhance implementation of  the plans and to handle risks. 
The goal of  the companies is to secure their future values by acting as 
an area developer. To reach these goals a more open notion of  time 
and space and a more flexible regulatory framework is deployed. The 
consequence is that the municipalities transfer more responsibility to 
the private actors and that the municipalities at the same time take on 
a responsibility to create a market situation that makes the corporation 
provide public amenities through their business model. One conclusion 
is that planning is performed through the market and that the public 
actors have to be market-sensitive. The other conclusion is that plan-
ning has evolved in to a practice of  planning through contracts.
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AbstrAct

Sverige är inne i en period av urbanisering med brist på bostäder, kon-
tor och offentliga lokaler som följd. Samtidigt ser kommunernas möj-
ligheter att genomföra sina stadsutvecklingsplaner annorlunda ut idag 
jämfört med 30 år sedan. Kommunerna är mer beroende av markna-
den och samarbeten med privata aktörer. Denna studie studerar ett 
fenomen som uppstått de senaste åren: stora och långsiktiga samver-
kansprojekt mellan privata fastighetsbolag och kommuner. Genom en 
fallstudie av samarbetet mellan Atrium Ljungberg och Stockholms stad 
i Slakthusområdet och samarbetet mellan Fabege och Huddinge kom-
mun i Flemingsberg studeras vad som motiverar dessa samarbeten, 
vilka mål aktörerna vill uppnå, vilka strategier de använder och vilka 
institutionella konsekvenser detta får.

Med utgångspunkt i forskningen om hur den offentliga styrningen har 
förändrats mot större beroende av nätverk och kontrakt, om samverkan 
och privat-offentlig partnerskap och den svenska stadsutvecklingsmodel-
len har fallen studerats genom intervjuer med tjänstemän och bolagsre-
presentanter samt dokumentstudier. Resultatet har analyserats genom 
att applicera ett teoretiskt ramverk där motiven och strategierna stud-
erats utifrån hur de hanterar tre dilemman i planeringen: utbudsstyrd 
eller efterfrågansstyrd planering, öppen eller specifik rums- och tidsupp-
fattning och precisa eller generella regleringar. Samt hur de förhåller sig 
till risk och osäkerhet. De institutionella förändringarna studeras utifrån 
ett nyinstitutionellt ramverk: där handlade och beslut i planeringspro-
cessen betraktas utifrån tre hierarkiska nivåer av institutionella normer 
som begränsar och formar stadsutvecklingspraktiken.

Resultaten visar att dessa samarbeten i huvudsak motiveras för att ska-
pa genomförandekraft i stadsutvecklingen, möjliggöra en utveckling av 
kommersiella lokaler och kultur samt att hantera risker. Bolagens mål är 
att kunna säkra värden genom att agera områdesutvecklare. För att nå 
dessa mål appliceras en öppen rums- och tidsuppfattning och flexiblare 
regleringar där projekten styrs genom samarbetet. Det får till konse-
kvens att kommunerna för över större ansvar för helheten till de privata 
aktörerna och samtidigt tar på sig ett ansvar för att skapa en mark-
nadssituation där bolagen kan leverera allmänna nyttigheter genom sin 
affärsmodell. En av slutsatsen är att dessa fall utgör exempel på hur pla-
nering i högre grad drivs genom marknaden och att kommunen därför 
måste vara känsliga för hur marknaden kan användas för att uppnå sina 
mål. En annan av studiens slutsatser är att planering i allt högre grad 
har utvecklats mot en slags planering genom kontrakt.
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1. InlednIng

Sverige är inne i en urbaniseringsvåg och många svenska kommuner, 
särskilt i storstadsregionerna växer kraftigt. Samtidigt med detta har 
kommunernas förutsättningar ändrats sedan urbaniseringsvågen på 
1960- och 70-talet. I detta läge har flera kommuner hittat nya former 
av partnerskap i stadsutvecklingen. Denna uppsats studerar ett av dessa 
fenomen där kommuner och en stor privat aktörer formar långsiktiga 
partnerskap för att möta komplexa urbana utmaningar. Med utgångs-
punkt i forskningen kring governance, privat-offentligt partnerskap och 
den svenska stadsutvecklingsmodellen appliceras institutionell teori och 
en beskrivning av planering som en navigation mellan dilemman för att 
förstå varför dessa partnerskap uppstår och vilka konsekvenser de får.

Det studerade stadsutvecklingsprojekten utgör ett delvis nytt fenomen 
i svensk stadsutveckling som visar på både nya normer i styrningen av 
stadsutvecklingen, och på förändrade förutsättningar för kommuner 
och bolag. Att bidra med kunskap kring varför detta händer, hur kom-
muner och bolag agerar i relation till dessa projekt och vad det får för 
konsekvenser är viktigt för att fördjupa förståelsen för hur städer i Sve-
rige utvecklas idag och vilka förutsättningarna är för att styra denna 
utveckling. 

1.1 Det svenska planmonopolet
Det svenska 1900-talet har kallats planmonopolets århundrade. Från att 
den svenska lagstiftningen kring stadsutveckling varit kraftigt begränsad 
och i princip fri byggnadsrätt rått inom stora områden genomfördes 
steg för steg ett antal regleringar som etablerade det svenska planmono-
polet. Planmonopolet har beskrivits som att kommunerna gavs makt att 
bestämma var, när och hur bebyggelse får uppföras. Denna starka juri-
diska makt i kombination med ett ökat kommunalt markägarskap och 
stora statliga stöd till byggnation gjorde att kommunernas makt över 
byggandet varit omfattande (Blücher, 2006).

Det svenska kommunala planmonopolet är i huvudsak intakt även om 
ett stort antal utredningar tillsatts för att reformera plan- och byggla-
gen.*  Dock har annan lagstiftning kring kommunernas möjlighet till 
exempelvis expropriering förändrats (Riksdagen 2010). Det kommu-
nala markägarskapet är fortfarande omfattande i storstadsregionerna, 
i Stockholms kommun ägs cirka 58 procent av marken av kommunen, 
motsvarande siffra i Malmö stad är 50 procent och i Göteborg ca 53 
procent (SCB, 2015)

* Mellan 2015-2019 har fem utredningar som föreslår lagstiftnings förändringar i 
PBL eller närliggande lagstiftning presenterats (Statens offentliga utredningar, 2019).
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1.2 Stadsutvecklingens förändring
Efter en period av minskad urbanisering och lägre bostadsbyggande är 
Sverige nu inne i en ny urbaniseringsvåg. Efter det så kallade miljon-
programmet 1965-1975 minskade bostadsbyggandet i Sverige kraftigt.*  
Idag ser situationen annorlunda ut. Behovet av bostäder är stort (Bover-
ket, 2019) och under de senaste åren har bostadsbyggandet av främst 
flerbostadshus ökat kraftigt (SCB, 2019a).  Samtidigt med detta genom-
förs omfattande investeringar i infrastruktur i Sveriges storstäder**  och 
kommunernas behov av nya samhällsfastigheter är omfattande (Eng-
ström, 2019)***.  I Stockholm rapporteras att det förutom bostadsbrist 
även råder brist på kontor (Waldfogel, 2018). 

Samtidigt med en ny urbaniseringsvåg har nya frågekomplex aktu-
aliserats. Klimat- och miljöfrågan har varit aktuell sedan åtminstone 
1990-talet, men miljöfrågornas bredd och komplexitet har ökat. För-
utom insatser för att minska mängden koldioxidutsläpp, kräver nästan 
all planering att frågor kring dagvatten, klimatanpassning, ekologiska 
värden och liknande hanteras. Dessutom innebär stadsutveckling i be-
fintliga stadsmiljöer att kulturhistoriska värden i allt högre grad behöver 
hanteras. Svenska städer står också inför stora utmaningar med ökade 
klyftor och segregation, vilket fått till följd att flera städer med att in-
korporera frågor kring social hållbarhet i stadsutvecklingen (se t. ex. 
Malmö, 2014). Denna utveckling innebär sammantaget ett synsätt där 
allt fler politiska utmaningar ska lösas med stadsplanering.

Parallellt med att planeringsprocessens komplexitet har ökat har också 
kommunernas möjligheter att styra stadsutvecklingen förändrats. Re-
dan 1990 observerade Cars (1991) att den svenska planeringen var allt 
mer beroende av förhandlingar mellan offentliga och privata aktörer. 
Samma sak konstaterades även av Cars och Thune Hedström (2006, s. 
160):

Föreställningen att kommunen med stöd i ”planmonopolet” skulle 
kunna föreskriva samhällsutvecklingen stämmer inte. (Möjligen med 
undantag för projekt där det som ska utvecklas och byggas är en helt 
offentlig investering). I praktiskt taget alla projekt av mer än marginell 
karaktär har kommunen inte ett monopol i bemärkelsen att man kan 
bestämma ”vad, var och hur”. För att planen ska kunna realiseras krävs 
att aktörer utanför kommunen är beredda att göra de investeringar som 
är nödvändiga.

I Sverige kan också en ny roll för staten observeras. Sedan införandet av 
plan- och bygglagen (PBL) 1989 har staten avsagt sig nästan allt direkt 
planeringsansvar, och istället bevakat stadsutvecklingen genom länssty-
relserna och riksintressesystemet (Blücher, 2006). Nu tar staten återigen 
ett mer direkt planeringsansvar via olika typer av avtal där staten genom 

* 1970 färdigställdes 109 843 bostäder i Sverige och 1998 färdigställdes 11 459. En 
viss, troligen konjunktur driven, topp kunde ses under åren kring 1990. (SCB, 2019)
** I Stockholm byggs de första nya tunnelbanelinjerna sedan 1994. Inom ramen för 
det så kallade Storstadsavtalen ska 270 000 nya bostäder byggas till 2035 och totalt 
57,9 miljarder investeras i ny infrastruktur (Trafikverket, 2019). Dessa investeringar 
inkluderar då inte pågående och planerade projekt så som Västlänken i Göteborg 
eller fyrspår till Uppsala.
***Detta avspeglas inte minst i det växande intresse hos fastighetsbranschen att investe-
ra i Samhällsfastigheter med kommunala hyresgäster (Mattias Fröjd, 2018)
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att delfinansiera infrastrukturinvesteringar driver fram kommunalt bo-
stadsbyggande (Trafikverket, 2019).

Planeringens innehåll har också förändrats. Harvey (1989a) observe-
rade redan i slutet av 1980-talet en rörelse från det han kallade “ma-
nagerial planning” till “entrepreneurial planning”, alltså en förändrad 
inriktning, från att tillskapa välfärdstjänster – exempelvis bostäder – till 
en planering mer inriktad på att skapa tillväxtmöjligheter. Denna nya 
inriktning går att observera över nästan hela västvärlden (Hall, 2015). 
Det ska dock sägas att det också går att se en förflyttning bort från ett 
ensidigt fokus på tillväxt. En av tillväxt-regimens mest framstående 
namn Richard Florida, känd för sin bok om den kreativa klassen (Flori-
da, 2005), publicerade 2017 en bok om den urbana krisen med särskilt 
fokus på växande ojämlikhet och ökad segregation (Florida, 2017).

1.3 En ny utveckling inom svensk planeringen: 
stora samarbeten.
Kommunernas möjlighet att genomföra sina planer har alltså minskat. 
Efter 1990-talets kris togs det omfattande stöd för bostadsfinansiering 
bort och de kommunala ekonomiska förutsättningarna har ändrats 
(detta utvecklas i kapitel 2). Kommunerna är mer beroende av externa 
aktörer för att “få saker att hända” och planeringens inriktning har för-
skjutits mot att skapa “möjligheter för utveckling” (Fredriksson, 2011).

Det har de senaste 20 åren funnits ett ideal om en stor mångfald av ak-
törer, vilket också fått till effekt att antalet aktiva utvecklare idag är högt 
(Caesar et al., 2013). På den senaste Bomässan i Linköping var ett av 
ledmotiven mångfald (Vallastaden, 2017). Denna ambition att genom 
markanvisningar skapa “mångfald” har om inte brutits så åtminstone 
fått konkurrens av ett nytt fenomen: stora markanvisningar till en aktör 
där aktören förutsätts delta under en lång tid i stadsutvecklingsproces-
sen och få ett stort inflytande över stadsutvecklings innehåll. 

Ett tidigt exempel på stora markanvisningar till en aktör är utvecklingen 
av området kring den nya nationalarenan i Solna. Själva arenan byggdes 
genom ett samarbete mellan Svenska fotbollsförbundet, Peab, Fabege, 
Jernhusen och Solna stad. Parterna skapade ett gemensamt bolag som 
sedan också ansvarade för utvecklingen av omkringliggande mark med 
bostäder och nya kontor. Sammanlagt kommer Peab och Fabege (vilka 
när projektet inleddes ägdes inom samma koncern) bygga kontorsloka-
ler motsvarande mer än 22 hötorgsskrapor, Sveriges största köpcentrum 
och mer än 1000 bostäder i området fram till 2025 (Engström, 2015)

I december 2017 beslutade Sundbybergs kommun att sälja hela Hallon-
bergens centrum tillsammans med en markanvisning om bland annat 
800 bostäder till företaget Balder AB (Bergström, 2017). Den 29 maj 
2018 presenterade Haninge en avsiktsförklaring med bolaget Fopha in-
vest om utvecklingen av området Torvalla (Bergström, 2018). Den 13 
augusti 2018 presenterade Huddinge kommun och Fabege en avsikts-
förklaring om ett så kallat South Business District i Flemingsberg (Eng-
ström, 2018) och den 30 augusti 2018 gick Stockholm stad ut med att 
de skrivit en avsiktsförklaring med fastighetsbolaget Atrium Ljungberg 
om utveckling av cirka 30 procent av Slakthusområdet i Stockholm (Via 
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TT, 2018) och. 10 april 2019 beslutade Uppsala kommun att genom 
en tävling sälja Gottsunda centrum tillsammans med en möjlighet att 
utveckla området runt detta (Uppsala kommun, 2019).

Detta fenomen är i huvudsak nytt men det ska dock sägas att det liknar 
det sätt som stadsutveckling skedde fram till 1990-talet där ett bolag ofta 
tog ett helhetsansvar för uppförandet av ett område, exempelvis byggde 
Svenska bostäder stora delar av Vällingby med centrum (Svenska bo-
städer, 2019) och HSB byggde Bandhagen i Stockholm (HSB, 2019). 
Fram till 1990-talet var stora markanvisningar det vanligaste och antalet 
aktörer var relativt få. Det är i viss mening alltså en tillbaka gång till en 
tidigare praktik där få aktörer tog ett stort ansvar för genomförandet av 
ett område. 

1.4 Varför nu och vad händer?
Vad som kännetecknar den studerade praktiken är att det avser stora 
markanvisningar och ofta försäljning av fastigheter till en stor aktör som 
förväntas att ta ett helhetsansvar för utvecklingen av området. Projekten 
är långa, ofta längre än 10 år. Det finns visserligen stora skillnader både 
i projektens mål och det förfarandet som lett fram till själva avsiktsför-
klaringen/markanvisningen/försäljningen.* Men grunddragen är det 
samma, kommunen väljer att ingå ett slags partnerskap med en stor 
aktör. I alla dessa fall understryks vikten av aktörens förmåga att samar-
beta med kommunen. Det går att beskriva detta som en slags privat-of-
fentlig partnerskap (POP). Detta begrepp utvecklas i avsnitt 2.

Syftet med denna studie är att undersöka varför detta händer och vilka 
konsekvenser det får för stadsutvecklingsprocessens innehåll. Vad som 
kännetecknar denna nya form av samarbeten är att uppgifter som tidi-
gare antingen varit kommunens eller som spridits ut över flera aktörer 
nu samlas hos en eller två aktörer. Detta och längden på samarbeten får 
konsekvenser för kommunens och bolagens arbetsmetoder. Ett annat 
syfte med studien är att undersöka vad som motiverar bolagen att söka 
sig till större samverkansprojekt. I denna studie studeras två fall: Slakts-
husområdet i Stockholm och Flemingsberg i Huddinge. Slakthusområ-
det utgör studiens huvudfall.

1.5 Vad händer när privata och offentliga aktö-
rer samarbetar långsiktigt?
I denna studie studeras vad som motiverar kommuner att inleda samar-
beten med en större aktör och föra över delar eller hela ansvaret för ett 
områdes utveckling och långsiktiga förvaltning på denna. Vidare stude-
ras vilka strategier kommunerna och bolagen använder för att uppnå 
sina mål och sedermera vilka konsekvenser detta får för de institutio-
nella normerna i stadsutvecklingen. Studien behandlar både bolagen 
och kommunernas perspektiv. Institutionella normer förstås här som 
det nätverk av lagstiftning, styrningspraktiker och värderingar som styr 
hur organisationer agerar och vilka beslut de fattar. I denna studie har 
en teoretisk modell applicerats som bygger på två teoretiska ramverk. 

*I flera fall har tävlingar föregått själva markanvisningen i andra fall har kommunen 
valt en aktör och gett denna en direktanvisning.
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Dels ett ramverk där stadsutveckling betraktas som ett navigerande mel-
lan olika dilemman och dels genom att betrakta institutioner som ett 
nätverk av normer på olika abstraktionsnivåer. 

1.5.1 Forskningsfrågor

Utgångspunkten för denna studie är alltså tre: varför, hur och vilka 
konsekvenser? Den teoretiska utgångspunkten är att planering och 
stadsutveckling i huvudsak rör sig kring tre dilemman: investeringar, 
interventioner och regleringar. Dessa påverkas också av hur risk och 
osäkerhet hanteras. I denna modell ses planering som navigation inom 
dessa dilemman. Hur dessa dilemman hanteras får konsekvenser för de 
institutionella förutsättningarna, samtidigt som de institutionella förut-
sättningarna också påverkar hur de kan navigeras. Nya sätt att hantera 
exempelvis hur stadsutvecklingen regleras kommer kräva nya arbetsme-
toder, ny ansvarsfördelning, nya styrmekanismer och nya normer. De 
frågor som studien vill besvara är:

• Vad motiverar kommuner och fastighetsbolag att ingå långsik-
tiga samarbeten?

• Vilka strategier använder kommunerna och fastighetsbolagen 
för att uppnå sina mål?

• Vilka konsekvenser får dessa samarbeten för hur planering och 
stadsutveckling bedrivs? I denna uppsats studeras detta utifrån 
vilka institutionella förändringar som skapar dessa samarbeten 
och hur dessa samarbeten i sin tur påverkar planeringens insti-
tutioner

1.6 Upplägg och disposition
Målgruppen för denna studie är i huvudsak aktiva inom den svenska 
samhällsbyggnadsbranschen. Syftet har varit att bidra med kunskap 
som kan vara till nytta för både personer inom den offentliga sektorn 
och den privata sektorn. Genom att studera motiv, strategier och institu-
tionella förutsättningar integrerat har målet varit att kunna presentera 
en fördjupat perspektiv kring vilka begränsningar och möjligheter som 
finns i hur kommuner och fastighetsbolag kan agera. Syftet har också 
varit att bidra med kunskap kring den svenska stadsutvecklingsproces-
sen utveckling efter millennieskiftet generellt och på sätt fördjupa forsk-
ningen kring denna. Förhoppningen är att även den som bara är vagt 
familjär med svensk stadsplanering ska finna uppsatsen intressant och 
tankeväckande. 

Studien inleds med en bakgrund som tar sin utgångspunkt i den idag 
omfattande forskningen kring den offentliga styrningens förändring 
under de senaste 40 åren. Med utgångspunkt i begreppet governance 
beskrivs begrepp som marknadisering, nätverkssamhälle och kontrakts-
samhälle. Bakgrunden fortsätter med en genomgång av forskningen 
kring privat-offentliga partnerskap (POP). Inom ramen för denna del 
görs en kortare översikt av forskningen kring samverkan inom offentlig 
sektor och en kort genomgång av den för modern planeringsteori så 
viktiga teorin om kollaborativ planering. Efter detta görs en genomgång 
den svenska stadsutvecklingsprocessen. Bakgrunden avslutas med en 
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översikt kring kommunens förutsättningar idag.

I nästa avsnitt utvecklas ett operationaliserat teoretiskt ramverk baserat 
på nyinstitutionell teori där stadsutvecklingens praktik betraktas utifrån 
ett nätverk av institutionella normer och en beskrivning av planerings-
praktiken där denna ses som en navigation mellan tre dilemman och en 
hantering av risk och osäkerhet. Den teoretiska delen avslutas med att 
forskningsfrågorna kopplas mot teorin. Därefter utvecklas studiens me-
todologiska utgångspunkter och hur den genomförts presenteras. Efter 
detta presenteras studiens fall. Därefter presenteras studiens resultat och 
analys. Denna struktureras efter det ramverk som presenteras i slutet 
av teoridelen. Avslutningsvis återfinns studiens slutsatser och förslag på 
vidare forskning.

Resultaten visar att dessa samarbeten i huvudsak motiveras för att ska-
pa genomförandekraft i stadsutvecklingen, säkra efterfrågade stadsut-
vecklings kvaliteter och hantera risker. Bolagens mål är att kunna säkra 
värden genom att kunna agera områdesutvecklare. För att nå dessa mål 
appliceras en öppen rums- och tidsuppfattning och flexiblare reglering-
ar där projekten styrs genom samarbetet. Det får till konsekvens att 
kommunerna för över större ansvar för helheten till de privata aktörer-
na och samtidigt tar på sig ett ansvar för att skapa en marknadssituation 
där bolagen kan leverera allmänna nyttigheter genom sin affärsmodell. 
Utveckling mot dessa samarbeten drivs alltså fram både av förändra-
de förutsättningar hos kommunerna och hos fastighetsbolagen. En av 
slutsatsen är att dessa fall utgör exempel på hur planering drivs ge-
nom marknaden och att kommunen därför måste vara känsliga för hur 
marknaden kan användas för att uppnå sina mål. En annan av studiens 
huvudsakliga slutsatser är att planering i allt högre grad har utvecklats 
mot en slags planering genom kontrakt
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I följande avsnitt utvecklas forskningsbakgrunden till uppsatsen. 

2.1 Den offentliga styrningens förändring
I nedanstående avsnitt utvecklas hur den offentliga sektorns förutsätt-
ningar och styrningsformer förändrats under de senaste fyra decennier-
na. Utgångspunkten är att de studerade fallen är ett utslag av nya styr-
former, exempelvis nätverksstyrning. Dessa styrformen går under det 
samlade begreppet governance.

Efterkrigstiden var välfärdssamhällets guldålder. Mellan 1945 och 1975 
byggdes det i hela västvärlden upp starka välfärdssamhällen baserade 
på en blandekonomi där starka företag och en stark stat kunde koordi-
nera intressen och genomföra reformer.  Perioden har kallats “les tren-
tes glorieuses” (det härliga 30-åren). I och med 1970-talets oljekris gick 
denna ordning in i en kris. Det som hände under 1970-talet var att 
statens styrningsformer förändras, den hierarkiska staten ändrar form 
från att styra genom att genomföra stora välfärdsprogram till att styra 
genom samarbeten och nätverk. Det är detta Harvey (1989a) kallar en 
förflyttning från en “managerial” till en “entrepreneurial” stat. Inom 
den statsvetenskapliga forskningen har denna förändring beskrivits ge-
nom begreppet Governance. Jessop (1998, s. 31), förklarar begreppets 
popularitet med att samhällsvetenskapen ungefär samtidigt med väl-
färdsstaten gick in i en kris:

Interest in ”governance” as a major theme is rooted in rejection of  se-
veral simplistic dichotomies that inform the social sciences. These inclu-
de: market vs hierarchy in economics; market vs plan in policy studies; 
private vs public in politics; and anarchy vs sovereignty in international 
relations.

2.1.1 Från government till governance: den nya staten

Begreppet governance brukar sättas i kontrast till begreppet governme-
nt, där government på svenska skulle kunna översättas till “styre”. Go-
vernance beskriver då snarare ”styrning” eller ”styrtekniker ”(Jessop, 
1998). I den meningen är inte governance något nytt. Styre och styrtek-
niker har alltid har varit delvis olika saker. Populariteten hos begreppet 
governance inom samhällsvetenskapen är snarast ett utslag av att det 
på ett mer precist sätt kommit att beskriva hur själva styret i sig (gover-
ment) förändrats mot att bli styrning (governance). Pierre (1999, s. 373) 
skriver: “[t]hese emerging theories are primarily concerned with the 
coordination and fusion of  public and private resources, which have 
become a widely adopted strategy for local authorities throughout Wes-
tern Europe”
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Governance har alltså kommit att beskriva en uppsättning nya styrnings-
verktyg och sätt att utöva makt genom icke-hierarkiska ofta nätverks-
baserade metoder. Jessop (1998) använder begreppet hetarki i motsats 
till hierarki. Han beskriver hetarkier som: “self-organizing interpersonal 
networks, negotiated inter-organizational co-ordination, and de cen-
tred, context-mediated inter-systemic steering” (Jessop, 1998, s. 29).  

Utgångspunkten i en stor del av studier kring governance är att det 
offentliga har förlorat i inflytande och därför är mer beroende av exter-
na aktörer för att genomföra sin agenda. Swyngedouw (2005) beskriver 
det som governing bortom staten. Alltså att staten överlåter funktioner, 
som den tidigare haft ansvaret över, på privata aktörer eller aktörer från 
civilsamhället. Samtidigt finns ingen sammanhängande teori kring go-
vernance utan begreppet har kommit att beskriva en rad olika praktiker 
(da Nuz et al., 2019).

I följande avsnitt kommer ett antal begrepp som vanligen används inom 
governancestudier att beskrivas: marknadisering, nätverkssamhället och 
avslutningsvis ett längre avsnitt kring kontraktualism som teori och i 
välfärdssektorn.

2.1.1.1 marknadisering och företagisering

Marknadisering och företagisering beskriver i grunden två sammanfal-
lande fenomen inom den offentliga sektorn: nämligen olika reformer 
som strävar efter att offentlig sektor i högre grad ska efterlikna mark-
naden. Marknadisering är den process där fler och fler av den offentli-
ga sektorns funktioner styrs genom marknadsmekanismer. Strandberg 
(2013, s. 3) sammanfattar begreppet som: “en process där marknads-
ekonomiska värden, principer och praktiker som vanligen hört hemma 
inom det privata näringslivet börjar prägla organiseringen av offentliga 
verksamheter”. Företagisering är ett annat utslag av marknadiseringen 
och innebär att det offentliga övertar styrformer från det privata nä-
ringslivet och att olika typer av offentlig verksamhet drivs på ett sätt som 
liknar hur företag agerar på en marknad. (Jansson & Forsell, 1995). Det 
andra utslaget av företagisering är det som har kallats New Public Ma-
nagement. En styrform inom offentlig sektor som baserar sig på mål-
styrning och uppföljning, tillsammans med beställar-utförarmodellen.

2.2.1.3 Nätverksamhället

Begreppet nätverkssamhället myntades av geografen Manuel Castells 
(1996) och beskriver hur gamla hierarkiska system så som staten, facken, 
storbolagen etcetera brutits ner till förmån för nätverk som organiserar 
både det offentliga och det privata. Hans teori är att gamla intresse-
gemenskaper, till exempel baserade på klass, också bryts ner i nätverks-
samhället. Nätverkssamhället är således en teori kring hur samhället 
organiseras. Men organisering genom nätverk har också haft en viktig 
påverkan på studier av governance. Allmendinger och Haughton (2019) 
visar exempelvis på hur olika typer av överlappande nätverk med oklara 
gränser har blivit en viktig del i hur stadsutveckling styrs. De skriver 
om dessa organisationer: “they are part of  a fragmented landscape of  
governance, whose complexity seems to require coordination not at one 
particular privileged scale or through one privileged sector, but instead 
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through some complex, tangled networks operating across scales and 
sectors” (Allmendinger & Haughton, 2019, s. 629)  

Governance genom nätverk innebär helt enkelt att tidigare organisa-
tionsgränser bryts ner och nya typer av samarbeten uppstår. Men nät-
verk används inte bara empiriskt inom governancestudier utan även 
normativt. Nätverk har setts som ett effektivt sätt att skapa genomför-
andekraft mer anpassad för en modern värld (Davies & Spicer, 2015).

2.3 Kontraktssamhället
Kontrakt är en samhällelig realitet som vi upplever nästan varje dag. 
När vi köper våra mobiler skriver vi kontrakt, när vi handlar saker gör 
vi det via kontrakt, vi har anställningskontrakt och skriver under olika 
digitala kontrakt när vi använder sociala medier. Kontrakt är en grund-
läggande funktion som reglerar en rad alldagliga verksamheter. Sedan 
1600-talet har kontraktet också använts i mer metaforisk betydelse. 
Båda de brittiska filosoferna Thomas Hobbes och John Locke använ-
de begreppet samhällskontrakt för att beskriva varför stater uppstår.* För 
1700-talets politiska filosofer som Montesquieu spelade kontrakt i form 
av en grundläggande gemensam syn på konstitutionella arrangemang 
en viktig roll. Under 1900-talet fick kontraktualismen en förnyad aktua-
litet i John Rawls och Robert Nozicks samhällsteorier.** Vad dessa teorier 
har gemensamt, med undantag av Hobbes, är en grundläggande syn på 
människan som en förnuftsstyrd och autonom varelse som genom över-
enskommelser - kontrakt - på frivillig basis kan reglera sina relationer 
(Yeatman, 2002). I det liberala samhället utgör kontraktet alltså basen 
för samhällslivet.

Kontraktualism har haft en stark påverkan på det moderna samhällets 
utveckling och utgör alltså idag en av de filosofiska grundpelarna till 
den liberala demokratin. Den offentliga förvaltningen har dock inte i 
samma utsträckning vilat på kontraktuella relationer utan på rättsliga 
och lagstyrda sådana. Detta har dock i snabbt takt kommit att ändras. 
Raco (2013, s 46) beskriver denna utveckling som en ny kontraktualism:  
“[t]he 1990s and 2000s thus witnessed the proliferation of  [...] a ‘new 
contractualism’, or a social order founded on the production of  con-
tracts of  exchange as the key medium through which state practices 
operate” Kontrakt har alltså blivit en viktig offentlig styrningsmekanism 
som reglerar och definierar allt fler relationer både mellan offentliga 
organ och mellan det offentliga och privata. Välfärd produceras alltså i 
allt högre grad av privata aktörer styrda genom kontraktsbaserad rela-
tioner (Lane, 1999). 

* Hobbes och Lockes utgångspunkter är filosofiskt detsamma nämligen ett naturtill-
stånd. Men deras slutsatser är diametralt olika. Hobbes betraktar naturtillståndet 
som ett tillstånd av kaos där bara en stark ledare, en Leviatha, kan bringa ordning. 
Människorna accepterar detta för att naturtillståndet är sämre. I Lockes framställ-
ning utgör naturtillståndet det grundtillstånd där människan genom arbete kan 
skapa ägande. Samhällen uppstår för att skydda denna egendom, samhällskontraktet 
bygger där på en överenskommelse att överlämna visst inflytande mot att ens egen-
dom skyddas.
** Rawls och Nozick utgår även dessa från ett slags naturtillstånd men kommer också 
till två radikalt olika slutsatser. Rawls menar att samhället måste organiseras så att 
alla människor skulle kunna tänka sig att födas i “botten av det” medan Nozick likt 
Locke ser försvarandet av ägandet som den grundläggande principen.
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Vad definierar då ett kontrakt? Ett kontrakt förhandlas och bygger åt-
minstone teoretiskt på en jämlik relation mellan parterna där dessa reg-
lerar sina skyldigheter och rättigheter gentemot varandra. Det innebär 
för den offentliga sektorn att när den reglerar sina relationer i kontrakt 
med privata aktörer kommer vissa förutsättningar från privat sektor, till 
exempel affärshemligheter, återspeglas i den offentliga sektorns verk-
samhet (Raco, 2013). Grunden för kontrakt är att de är relationsbase-
rade och specifika. 

2.2 privat-offentligt partnerskap och samverkan 
som styrform
Olika former av samarbeten mellan den offentliga sektorn och den pri-
vata har en framträdande roll inom governancestudier. Både samver-
kan som en styrningsform och som mer eller mindre formella partner-
skap har varit viktiga aspekter av governance. De studerade fall utgör, 
som beskrevs i inledningen, ett privat-offentligt partnerskap (POP) ef-
ter Mörth och Sahlin-Andersson (2006). Detta är en översättning av 
det engelska begreppet public-private partnership (PPP) och beskriver 
partnerskap i bred bemärkelse (Guy Peters, 1998). Ett annat lämpligt 
begrepp skulle kunna vara offentlig-privat samverkan (OPS). Detta be-
grepp har dock kommit att representera ett specifikt förfarande där en 
privat aktör finansierar och tillhandahåller en offentlig tjänst, det utgör 
en upphandlad och kontraktstyrd relation (se Lindberg, 2009, Cars et 
al. 2013). Alternativt upplåts det som en koncession. Det studerade fall-
en är visserligen kontraktsstyrda, men det är inte upphandlade och kan 
i strikt mening inte beskrivas som en offentlig tjänst eller koncession. 
Därför används begreppet POP. I detta avsnitt presenteras ett brett per-
spektiv på samverkan: både utifrån normativa teorier kring hur den bör 
ske och empiriska studier av hur den sker. 

2.2.1 Samverkan som styrform

Tidigare i detta avsnitt har konstaterats att den offentliga styrningen 
har utvecklats mot olika former av icke-hierarkiska styrformen där 
gränser mellan offentligt och privat blivit luddigare. Samverkan som 
styrform är ett exempel på denna utveckling. När samverkan används 
som en styrform kännetecknas den av att den är icke-hierarkisk, ingen 
av de ingående organisationerna står över den andra, och att den är 
icke-tvingande, ingen ingående organisation ska var tvingad att delta. 
Genom samverkan ska organisationerna uppnå mål som annars inte är 
möjliga genom att de bidrar med kompetenser och resurser som annars 
inte finns tillgängliga inom den egna organisationen (Lindberg, 2009). 
Genom samverkan ser man att problem kan lösas som annars så att 
säga faller utanför den kompetens som den enskilda organisationen har. 
Samverkan som styrning kan också användas för att påverka de ingåen-
de organisationerna att agera i enlighet med initiativtagarens mål (San-
debring, 2006). I det avseendet är samverkan ett tydligt exempel på en 
form av nätverksstyrning.

2.3.2 Kollaborativ planering: samverkan i planeringen

Sedan 1990-talet har planering genom samverkan varit en dominant 
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teoretisk strömning. Healey (1998) pekar på hur samverkan blivit ett 
allt viktigare styrverktyg inom stadsplanering och ersatt olika former av 
”command and control”, alltså egentligen en utveckling från govern-
ment till governance. Den kollaborativa planeringsteorin vilar dock inte 
bara på en observation att samverkan blivit en viktigare styrform. Den 
utgår också från ett normativt perspektiv där samverkan är att betrakta 
som den viktigaste och bästa styrformen. Eftersom planering ses som en 
social aktivitet med en stor mängd ingående aktörer anses ett kollabora-
tivt arbetssätt vara det effektivaste (Healey, 1999).

Den kollaborativa planeringen har sin grund i sociologen Habermas 
teori om kommunikativ rationalitet - det vill säga att genom diskussion 
mellan olika grupper kan konsensus och därmed möjligheten till hand-
ling skapas (Healey, 1992). Healey (1999) använder begreppet “insti-
tutional capacity” för att beskriva denna ökade möjlighet till handlade 
och Booher och Innes (2002) använder begreppet “network power” för 
att beskriva i princip samma fenomen. Nämligen att genom diskussion 
och nätverk skapa beslutsförmåga som annars inte skulle finnas. För-
utsättningarna för detta är detsamma som beskrivits i tidigare stycke: 
jämlikt och frivilligt deltagande (Olsson, 2009). 

2.2.2 Partnerskap i stadsutveckling

Tidigare har samverkan som styrform beskrivits. Denna styrform kän-
netecknas av att den är icke-hierarkisk och icke-tvingande. Ett partner-
skap kännetecknas av att det 1) involverar flera aktörer 2) varje aktör är 
sina egna huvudmän 3) relationen kvarstår över tid 4) alla aktörer bidrar 
med något till partnerskapet 5) det finns ett delat ansvar för utkomsten 
(Guy Peters, 1998). Det som skiljer olika partnerskap åt är hur forma-
liserat partnerskapet är. Ju högre formaliseringsgrad desto mindre kän-
netecknas samarbetet av frivillighet och jämlikhet och desto mer utav de 
krav som fastställs i kontrakt. Inom stadsutveckling går det att grovt dela 
upp POPer i två huvudtyper:

1. Infrastruktur-OPS: den mest långtgående formen inom 
denna kategori är OPSer där en privat aktör tar ansvar för att 
uppföra, finansiera och underhålla infrastruktur. Grundmotivet 
är oftast att möjliggöra investeringar som de offentliga annars 
inte har möjlighet till (Nilsson & Pyddoke, 2007).

2. Offentlig-privat-stadsutveckling: som en följd av det stora 
intresset, med början i 1980-talet, för att omvandla vattennä-
ra tidigare industriområden till nya blandade stadsdelar, som 
startade på 1980-talet blev olika former av partnerskap för att 
utveckla stadsdelar vanligt (Swyngedouw et al., 2002). Former-
na för detta kan skilja sig men kännetecknas av att privata och 
offentliga aktörer samarbetar under en längre tid och delar på 
risker, investeringar och vinster (Ham & Koppenjan, 2001). Sa-
galyn (2007) använder begreppet privat/public development 
för att beskriva denna form av gemensam stadsutveckling. 

De institutionella förutsättningarna för POPi stadsutvecklingen skiljer 
sig jämfört med de ideal som finns inom samverkan som styrning i att 
relationen mellan ingående parter är mer formaliserad. Den bygger på 
relationer baserade på avtal eller till och med gemensamma bolag, så 
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kallades Joint Ventures. Då dessa projekt nästan alltid innebär investe-
ringar blir formerna för riskhantering särskilt viktiga vilket också skapar 
andra krav på hur organisationen formeras (Bloomfield, 2006).

2.2.4 Att styra partnerskap

Den forskning som bedrivits kring privat-offentliga partnerskap kan 
grovt delas in i två kategorier: litteratur som undersöker förutsättningar 
och problem, och den litteratur som har studerat hur partnerskap effek-
tivt kan genomföras och hur det bästa utfallet utifrån utvecklarnas och 
det offentliga aktörerna perspektiv kan säkras. 

Sagalyn (2007) identifierar i en översikt ett antal viktiga faktorer för 
framgångsrik offentlig-privat-utveckling utifrån det offentliga perspek-
tivet. Den viktigaste slutsatsen är att involverade planerare både måste 
vara skicklig förhandlare och att de måste genomföras med insikten att 
varje projekt kommer präglas av dess lokala politiska kontext. Samtidigt 
identifieras också ett antal viktiga framgångsfaktorer såsom att tidigt 
identifiera det offentligas mål, planera för förändring under projektets 
gång samt att välja starka ledare. En studie med en delvis annan ut-
gångspunkt som också har bäring på temat är gjord av Campbell et al. 
(2014). I deras studie av privat utveckling av centrum konstateras att en 
viktig faktor för framgång är att välja rätt utvecklare. Genom att känna 
marknaden har det offentliga möjlighet att bättre matcha projekten och 
styra mot den allmänna nytta man vill uppnå. Även Saglyn (2007) lyfter 
vikten av att välja rätt aktör.

2.2.5 Kritiken mot privat-offentligt partnerskap

I takt med att POPer blivit allt vanligare inom stadsutveckling har stu-
dier av riskerna med denna form av förvaltning och styrning blivit allt 
vanligare.  Dessa studier fokuserar i huvudsak på två frågor:

1. Det demokratiska problemet: POPer vilar alltid på olika 
former av avtal och förhandlingar. Dessa kan ofta innehålla af-
färshemligheter vilket innebär att den demokratiska insynen i 
hur avtal har tagits fram och dessas innehåll begränsas. Den 
demokratiska processen blir enligt detta synsätt helt satt ur spel 
eller åtminstone kraftigt begränsad (Haila, 2008, Mäntysalo & 
Saglie, 2010)

2. Jämlikhetsproblemet: den andra kritiken rör POPers bero-
ende av att vara lönsamma. Ska privata aktörer vara intresse-
rade av att genomföra projektet krävs avkastning. Denna kritik 
riktar in sig på att projekten innebär att ojämlikheten ökar då 
de privata vinstkraven innebär att de riktar in sig på köpstar-
ka grupper. Planeringen blir helt enkelt mindre omfördelande 
(Swyngedouw et al., 2002).

2.2.6 POP och OPS i Sverige och Norden

Samverkan mellan privata och offentliga aktörer i den Svenska stadsut-
vecklingsprocessen är i sig inte nytt. Boverket gjorde 2015 en samman-
ställning av ett antal olika samverkansprojekt (Boverket, 2015). Även 
Cars och Rader Olsson (2009) har studerat tre exempel på samarbeten 



20

2. lItterAturbAkgrund

mellan privata aktörer och kommuner i norrort i Stockholm. Graden av 
integration skiljer sig i de av Boverket (2015) och Cars och Rader Olsson 
(2009) olika studerade projekten, men i alla exempel är antalet privata 
aktörer flera och mindre. Tillskillnad från de studerade fallen i denna 
studie, utgörs alltså tidigare studerade projekt av mer traditionell sam-
verkan mellan privata och offentliga aktörer. En typ av samverkan som 
finns i alla stadsutvecklingsprojekt som sker på antingen privat mark el-
ler där kommunen markanvisar. Den stora skillnaden här är alltså stor-
leken och tidsperspektivet, samt att de privata aktörer förväntas ta ett 
stort helhetsansvar. I våra nordiska grannländer finns dock exempel där 
privata aktörer tagit över både planeringsprocess och genomförandet 
av planen (Smas et. al., 2015). OPS -lösningar i utvecklingen av svensk 
infrastruktur är ovanlig och i större skala finns bara två exempel: Arlan-
dabanan och Nya Karolinska i Stockholm (Nilsson & Pyddoke, 2007, 
SLL, 2019)

2.3 Den svenska stadsutvecklingsprocessen
I följande avsnitt beskrivs den svenska stadsutvecklingsprocessen. Här 
läggs vikt på att både beskriva lagstiftningen som styr framtagandet av 
detaljplaner och hur markanvisningar och kommunala markaffärer går 
till. Det finns ett spänningsfält mellan offentlig och civil rätt i svensk 
stadsutveckling som inte minst blir tydlig i de studerade fallen. För att 
tydliggöra hur dessa processer interagerar beskrivs dem först var för sig 
och sedan beskrivs den samlade processen.

2.3.2 Svensk planlagstiftning

Den viktigaste lagstiftningen för att reglera bebyggelsens utveckling i 
Sverige är plan- och bygglagen (PBL 2011:900). Det är i denna lag-
stiftning som det så kallades kommunala planmonopolet finns inskrivet. 
Planmonopolet innebär att det är kommunen ensam som har rätt att 
besluta om hur och var det får byggas – ingen annan instans, varken 
privat eller offentligt kan påbörja en planläggning för förändrad mar-
kanvändning (Översiktsplaneutredningen, 2019). Kommunens möjlig-
heter att framtvinga förändringar är idag begränsade (Blücher, 2006). 
Grunden för PBL (2011:900) är att kommunen prövar lämpligheten hos 
en bebyggelse utifrån allmänna och enskilda intressen. Kommunen har 
en stor egen möjlighet att bedöma vad som är ett allmänintresse. Om 
ett allmänintresse inkräktar på den enskildes intresse gäller principen 
att allmänintresset måste vara så stort att de motiverar en inskränk-
ning, denna prövning görs via de så kallade mark- och miljödomstolar-
na. Statens intresse hanteras via de så kallade riksintressena inskrivna i 
Miljöbalken och kontrolleras via Länsstyrelserna som har möjlighet att 
överpröva de kommunala planerna i vissa fall. I dessa fall kan kommu-
nen sedan överklaga till regeringen (Boverket, 2017). Planläggning och 
bygglovsprövning enligt PBL utgör en maktutövning mot en enskild och 
är därför en myndighetsutövning som omfattas av förvaltningsrätten. 
Det innebär exempelvis ett krav på opartiskhet i relation till den som an-
söker om bygglov eller planändring (Översiktsplaneutredningen, 2019). 

2.3.3 Markanvisningar

En relativt stor andel av den mark som avses bebyggas i Sverige ägs av 
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kommunerna (Caesar et al., 2013). Samtidigt står kommunerna för en 
relativt liten del av byggandet.*  Det innebär att en stor andel av det som 
byggs i Sverige byggs av privata aktörer på offentligt ägd mark. Proces-
sen för att tilldela denna mark kallas markanvisning. En markanvisning 
kan beskrivas som en exklusiv rätt för en exploatör att förhandla med 
kommunen om förutsättningarna för en exploatering av mark. Själva 
överlåtelsen av marken sker normalt först efter att en detaljplan antagits 
som säkrar utvecklingsmöjligheterna (Caesar, 2016). Enligt lagstiftning 
från 2014 ska idag alla kommuner ha en markanvisningspolicy som 
anger “kommunens utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upp-
låtelser av markområden för bebyggande, handläggningsrutiner och 
grundläggande villkor för markanvisningar samt principer för mark-
prissättning för markanvisningar” (Lag om riktlinjer för kommunala 
markanvisningar, SFS 2014:899). 

Tilldelningen av mark sker enligt två principer. Dessa huvudkategorier 
representerar två olika huvudförfaranden och inom dessa kan skillna-
derna vara stora (Caesar, 2016):

1. Direktanvisning: kommunen förhandlar direkt med en ex-
ploatör och om kommunen och exploatören kommer överens 
får denna en markanvisning. 

2. Konkurrensförfarande: kommunen fördelar marken i form 
av en tävling. Kriterierna för tävlingen kan skilja sig åt. Det kan 
vara en tävling på “kvalitetskrav” i form av utformning, ekolo-
gisk hållbarhet etcetera eller så kan marken fördelas genom att 
den som erbjuder högsta pris för marken får anvisningen.

I en studie av 330 markanvisningar i 11 kommuner i Stockholms län 
genomförda mellan åren 2015-2017 var 73 procent direktanvisningar. 
För de studerade anbudsanvisningarna (här liktydigt med konkurrens-
förfarande) utgör pris det viktigaste kriteriet följt av gestaltning och ge-
nomförbarhet (Axelsson, 2018).

Markanvisningar regleras i huvudsak genom civilrätten. Det finns viss 
lagstiftning kring markanvisningar, men dennaa reglerar egentligen 
bara att alla kommuner ska ha en policy för hur markanvisningar sker 
(lag om riktlinjer för kommunala markanvisningar, 2014:899). Själva 
markanvisningsavtalet och marköverlåtelseavtalet**  regleras via avtals-
rätten och de allmänna bestämmelserna i 4 kap. jordabalken. Dock 
finns begränsningar enligt Kommunallagen och EUs statsstödsregler 
som innebär att ingen enskild får gynnas av ett kommunalt beslut. Det 
innebär i praktiken att marken alltid måste överlåtas till marknadsvärdet 
(Ceasar et al., 2013).

Vid exploatering på privat mark krävs normalt sätt också avtal som reg-
lerar kostnader för infrastruktur och andra offentliga funktioner, ofta 
så kallade genomförandeavtal (Översiktsplaneutredningen, 2019). Inne-
hållet i dessa är mer begränsat, till exempel får kommunerna inte ställa 

* Av antalet färdigställda bostäder mellan 2016-2018 stod det offentliga (kommun, 
landsting, stat och allmännyttiga bostadsföretag) för i medel 15 procent av allt byg-
gande (SCB, 2019b)
** Begreppet marköverlåtelseavtal används här för att göra en distinktion mot genom-
förandeavtalen som tecknas när byggandet sker på privat mark
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så kallade tekniska särkrav (Boverket, 2018).

2.3.4 Civilrätt och offentlig rätt i Svensk planering

Den svenska stadsutvecklingsprocessen regleras alltså genom en bland-
ning av offentlig rätt som i huvudsak styr hur detaljplaner ska tas fram 
och utformas och civilrätt som reglerar relationen mellan kommunen 
och den privata exploatören. Det innebär att kommunen får en dubbel 
roll gentemot exploatören som både kontraktspartner och som förvalt-
ningsmyndighet. Olsson (2018) visar i en studie av detaljplaneprocess 
i Helsingborg hur de civilrättsliga avtalen mellan kommunen och en 
privat aktör innebär att planeringsprocessens resultat på förhand är de-
finierat. Även von Sydow (2004) pekar på att planprocessen får mer 
rollen av att bekräfta ingångna avtal i en studie av Lindholmen i Göte-
borg. Olsson (2018) menar att de finns ett inbyggt demokratisk problem 
där markförsäljning inte är föremål för samma demokratiska process 
som detaljplanerna. I kommunernas roll som både exploatör, landägare 
och förvaltningsmyndighet finns en motsättning. Att offentliga aktörer 
agerar “as private legal subjects create legal ambiguities. These are most 
of  all, I argue, due to the private law conception of  land ownership 
and the public–private law divide inherent to Swedish law.” (Olsson, 
2018, s. 638). Samtidigt är just möjligheten att vara både markägare och 
planerande myndighet det som gjort det svenska planmonopolet starkt. 
Olsson (2018, s. 638) konstaterar också detta:  

Due to the risk of  bias, the political and legal legitimacy of  the dual role 
of  municipalities as planning authorities and landowner-developers is 
undoubtedly questionable. However, it is precisely the fusion and inter-
play of  these two roles […] that makes the municipal land instrument 
effective as a regulatory strategy. 

2.3.5 Den svenska stadsutvecklingsmodellen

Den svenska stadsutvecklingen vilar alltså på två ben: 1) Plan- och 
bygglagen som reglerar innehåll, process och ger kommunerna pla-
neringsmonopol och 2) civilrättsliga avtal som reglerar markpriser, ge-
nomförandefrågor och andra frågor kopplat till exempelvis gestaltning 
eller hållbarhet. 

I och med att det är detaljplanen som definierar vilka rättigheter som 
är knutna till ett område innebär varje stadsutvecklingsprocess att en 
ny detaljplan behöver tas fram. Initiativet för att ta fram denna kan an-
tingen komma från kommunen eller från en privat aktörer. Det är idag 
vanligt att privata aktörer även tar initiativ till projekt på kommunal 
mark (Zakhour & Metzger, 2018). Markanvisningen sker vanligen inn-
an eller i början av en detaljplaneprocess, men det finns idag exempel 
på kommuner som markanvisar efter att detaljplanen är färdigställd.* 
För att färdigställa en detaljplan krävs normalt ett antal formella steg 
och politiska beslut. Under processen måste detaljplanen minst en gång 
samrådas med allmänhet och remissinstanser (PBL 2010:900). Figur 1 
visar den formella processen både för markanvisningar och detaljpla-
* Den kommun som blivit mest uppmärksammad för en sådan modell är Örebro. 
Deras modell bygger på detaljplaner som på en generell nivå reglerar byggnadens 
utbredning och byggnadshöjd, sedan markanvisas aktörerna på en färdig detaljplan 
och frågor kring exempelvis utformning regleras sedan i avtal (Jansson, 2017).
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ner. För planläggning av privat mark tillkommer ett genomförandeavtal 
som beslutas om vid detaljplanens genomförande. 

2.4 Kommunens förändrade förutsättningar
Kommunens ekonomiska förutsättningar är viktiga för vilka investe-
ringar de har möjlighet att genomföra. Kommunernas ekonomi är idag 
ansträngd vilket utgör ett argument för att genomföra den typ av affärer 
som studeras i denna studie.  

2.4.1	Den	kommunala	finansieringen

Idag har kommunerna ansvar för en stor del av välfärden, bland annat 
socialtjänsten, äldreomsorgen och skolan. Kommunen ansvar också för 
en stor del av Sveriges infrastruktur och offentliga fastigheter i form 
bad, skolor, idrottshallar osv. (Nilsson, 2013). Kommunernas verksam-
het kan finansieras på fyra sätt: skatt (kommunen har egen beskattnings-
rätt), statsbidrag (både allmänna och sådan kommunen behöver söka), 
belåning och försäljning av kommunal egendom (fastigheter och mark). 
Under de senaste tio åren har kommunernas åtaganden ökat kraftigt på 
grund av demografiska förändringar. Huvudorsakerna är ett vikande 
skattekollektiv i avfolkningsbygder tillsammans med stor ökning av den 
totala befolkningen, inte minst barn i skolåldern och äldre, i de flesta 
kommuner. Det ställer krav på både ökade investeringar i form av in-
frastruktur och fastigheter och ökade utgifter. Detta har i stort finansie-

Projektinitiering av bygg-
herre eller kommun

Uppförande av bebyggelse 
och infrastruktur

Beredning av kommunens 
förvaltning

Nej till markan-
visning

Ja till markanvisning

Kommunen Kommunalt bolag

Val av byggherre
- Direktanvisning

-Anbudsansvisning
Beslut om planstart

Program/samråd

Detaljplaneprocessen

Planförslag

Samråd

Granskning

Planantagande

Planantagande

Avtal om genomförande

Köpeavtal

Figur 1 Översikt över den samlade stadsutvecklingsprocessen mellan markanvisningar och planprocess.(Ceasar 
et al., 2013).
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rats med skattehöjningar, försäljning av mark och fastigheter och ökad 
belåning (SKL, 2019). Den kommunala låneskulden har mellan 2003 
och 2017 nästan fördubblats och som andel av BNP har kommunernas 
belåning vuxit något (Kommuninvest, 2018), jämfört med staten där 
statsskuldens del av BNP istället minskat under samma period. SKL 
bedömer också att den kommunala ekonomin kommer försämras de 
närmaste åren till följd av en försämrad konjunktur med minskat bo-
stadsbyggandet och därmed minskad försäljning av mark, givet att sam-
ma nivå av välfärd ska upprätthållas (SKL, 2019).
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Nedan följer uppsatsens teoretiska ramverk. Utgångspunkten är den ny-
institutionella teorin som utvecklades under 1980 och 90-talet. Avsnittet 
börjar med en kort beskrivning av den institutionella teorins nutida ut-
veckling och dessa olika grenar. Sedan utvecklas ett teoretiskt ramverk 
med utgångspunkt i tre nivåer av institutionella normer. I nästa del ut-
vecklas en teori kring planeringens innehåll som en navigation mellan 
olika dilemman, en möjlig omskrivning av dessa dilemman skulle vara 
de av Rittel och Webber (1973) använda begreppet wicked problems. Ut-
gångspunkten är att planering består av offentligt handlade, på engelska 
public action, efter Salet (2018) och att detta handlade strävar efter kollek-
tivt mervärde. 

En vanligt förekommande utgångspunkt i empiriska studier av samar-
beten i planeringen har varit teorier från den kollaborativa planerings-
traditionen (se avsnitt 2.3.2). En svårighet med att använda kollaborativ 
teori är dess normativa antaganden; att använda en normativ teori för 
att förklara fenomen är helt enkelt mindre lämpligt. I denna studie an-
vänds istället den bakomliggande institutionella teorin som den kolla-
borativa traditionen baseras på, men utgångspunkten är inte normativ. 
Samarbete, eller en viss typ av samarbete, ses alltså inte som något gott 
i sig.

3.1 Institutioner i planeringen
Vad är en institution? Sorensen (2015a, s. 18) ger oss en bred definition 
av vad en institution är och menar att den kan ses som “the shared 
norms and formal rules that shape action in social, political, and eco-
nomic processes”. Utifrån denna definition kan en institution alltså ses 
som en handlingsbegränsning: den begränsar vilka möjliga beslut som 
kan fattas. 

Men varför spelar då institutioner roll i planering? Planering handlar 
i grunden om att fatta beslut.  Brunson (2007, s. 1) argumenterar för 
att beslut i sig bör ses som ”an institution — as a well-known pattern 
of  action with a ready-made account and with rules that are taken for 
granted”. Brunson (2007, s. 1) skriver vidare: ”there are rules for ma-
king decisions — rules that we take for granted”. Att det är ett särskilt 
fruktbart perspektiv för stadsutveckling har med verksamhetens inne-
boende relation till en rad olika formella och informella institutioner. 
Beslutsfattande i stadsutveckling är alltså särskilt kringgärdat av överlap-
pande institutioner. Healey (2007) gör också en poäng av att planering 
är en form av institutionsskapande, eftersom planeringsaktiviteter i sig 
förändrar institutionella normer och struktur. 

3.1.1 Nyinstitutionalism: institutioner nu och då

Institutionell teori har en lång historia. Inom sociologin har olika ty-
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per av sociala institutioner studerats sedan åtminstone 1800-talet. De som 
brukar beskrivas som grundarna av den moderna sociologin Marx, 
Durkheim och Weber har alla mer eller mindre explicit skapat teorier 
kring institutioner och formandet av institutioner. Durkheims teorier 
om samhällets överordnade roll för människors beslut är kanske den 
tydligaste tidiga institutionella teorin (Eriksson, 1983). Om den sociolo-
giska forskningen har upprätthållit sig primärt till sociala institutioner, 
exempelvis familjen eller kyrkan har den ekonomiska forskningen varit 
mer intresserade av andra typer av institutioner, ekonomiska, politiska 
etcetera. Inom ekonomin har den institutionella teorin bland annat sitt 
ursprung i Thorstein Veblens kritik av den moderna ekonomiska teorins 
fokus på individens egenintresse (Barkanov, 2016 ).

Den ekonomiska institutionalismen har dock i huvudsak fokuserat på 
hur “formella” institutioner. I den moderna så kallade “nyinstitutionel-
la” traditionen har denna förståelse förändrats och nyanserats. Institu-
tioner betraktas som dynamiska och mer fokus läggs på att på olika ni-
våer studera interaktionen mellan institutioner och beslut och hur dessa 
formar varandra (Teitz, 2007)

3.1.2 Institutioner i stadsutvecklingsstudier

Inom planeringsforskningen har den institutionella teorin fått stor på-
verkan och ett antal både viktiga teoretiska bidrag och studier har gjorts 
med utgångspunkt i nyinstitutionell teori. Till exempel basera sig den 
kollaborativa planeringstradiotnen på en läsning av institutionell socio-
logi. Salet (2018) pekar på fem huvudströmningar inom institutionalis-
men relevanta för planerings- och stadsutvecklingsstudier. Nedan följer 
en kort sammanfattning av dessa och deras relevans för stadsutveck-
lingsstudier:

• Historisk institutionalism: den historiska institutionalis-
men har fokuserat på hur institutioner strukturerar beslutsfat-
tande och vilken betydelse institutionella förutsättningar har 
för utkomsten av beslut (Taylor & Hall, 1996). Den historiska 
institutionalismen har inom stadsutvecklingsstudier används för 
att till exempel studera hur lagar kring markägande påverkar 
stadsutvecklingens utkomst och dess praktik. Genom att stude-
ra hur institutioner strukturerar beslut går det att förstå stads-
utvecklings ”path-dependency” (Sorensen, 2015b).

• Institutional- Actor approach (rational-choice): inom ra-
tional-choice teorin är institutioner och dess stabilitet över tid 
svår att motivera. Institutionalism inom rational-choice teorin 
fokuserar på hur institutioner skapar förutsägbarhet för beslut, 
institutioner ses som en lösning på fångarnas dilemma.* Alex-
ander (2007) tar sin utgångspunkt i rational-choice institutiona-
lism för att motivera planering som verksamhet, planering som 
institution minskar transaktionskostnaderna och osäkerheten 
och skapar på så sätt trygghet för aktörerna när de agerar. 

• Regim studier: är besläktad med den historiska institutionalis-

* fångarnas dilemma, benämning på ett beslutsproblem som blivit klassiskt inom spel-
teorin (Encyclopaedia Britannicas redaktörer, 2019)
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men, men istället för att fokusera på institutionell path-dependency 
studeras inom regimstudier det institutionella förutsättningarna 
för handlade. Det går att beskriva det som att regim-teoretiker 
studerar den politiska miljö som kringgärdar beslutsfattande 
(Kantor et al., 1997). En regim utgörs då av de lagar, normer 
och kontaktnät som konstituerar beslutsfattande (Salet, 2018).

• Kritisk-politisk ekonomi: den kritiska politiska ekonomin 
inom urbana studier har i huvudsak sin grund i den marxistiska 
ekonomiska skolan. Analysen grundar sig i hur kapitalismens 
behov av ackumulation formar geografin. En viktig del i detta 
blir då att studera vilka institutionella förutsättningar som krävs 
för att upprätthålla ackumulationen. Harvey (2006) diskuterar 
inom ramen för detta så kallade spatial fixes där planeringen och 
stadsutvecklingen anpassas för ett nytt ackumulationssätt.*

• Sociologisk institutionalism: den sociologiska institutio-
nalismen har fokuserat på institutioner som specifika kulturella 
praktiker. De menar att institutioner inte bara formar och be-
gränsar individens handlingsmöjligheter utan även deras behov 
och vilja (Taylor & Hall, 1996). Inom stadsutvecklingsstudier 
har den fått en bred applicering genom den kollaborativa pla-
neringstraditionen, refererad ovan. 

I denna studie används inte ett renodlat perspektiv från de ovan nämnda 
fem huvudkategorierna, snarare utgörs ramverket av en kombination av 
sociologisk-, kritisk-politisk, regim studier och historisk institutionalism. 

3.2 Institutionella normer
Tidigare har den institutionella teorins huvudsakliga inriktningar be-
skrivits. I följande del presenteras ett ramverk för att förstå institutio-
nella förändringar. Huvudsyftet är att kunna förstå hur nya former av 
stadsutveckling påverkar institutionella praktiker och hur nya institutio-
nella normer och nätverk utvecklas. Utgångspunkten är Savinis (2019, 
s. 70) indelning av institutionella normer i tre nivåer:

In spatial planning, operational norms are those that underlie the way 
responsibility is allocated across specific actors and agents. Collective 
norms, instead, are those that frame processes that link these different 
practices and organise their spatio-temporal relations, constituting a 
context of  planning, a place. Constitutional norms, the highest level 
of  institutional abstraction, are instead those norms that provide the 
conditions through which planning agency is produced in the first place.

Nedan följer en beskrivning av dessa tre och hur de operationaliseras i 
studien. Den uppdelning som görs av institutionella normer nedan är 
hierarkisk, de beskriver olika abstraktionsnivåer, vilket illustreras i figur 
2. Men genom nya former av planering förändras institutionella nor-
mer vilket får påverkan på olika abstraktionsnivåer. Savini (2019, s. 74) 
skriver om normer att de ska förstås som “ontologically nested because 
* Ett av Harveys (1989b) numera klassiska exempel är hur stadsplaneringen anpassa-
de sig efter den fordistiska ackumulationsmodellen genom att skapa möjligheter för 
kapital att flöda in i de nya villaområdena, både i form av infrastruktur, nya hus med 
tillhörande vitvaror etcetera. Men inte minst i form av det nya transportsättet bilen, 
fordismens självklara symbol.
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Operationella normer

Kollektiva 
normer

Konstitutionella 
normer

Figur 2 illustration över de institutionella normernas relation till varandra (egen 
figur).

the change of  some norms may instigate the change of  others.”

Normer i denna studie ska uppfattas som de underliggande implicita 
och explicita regleringar som formar beteenden. 

3.2.1 Operationella normer

Med operationella normer menas hur ansvar fördelas mellan aktörer, 
vem som gör vad och varför. De operationella normerna hjälper aktörer 
att placera sitt ansvar och sina handlingar i ett nätverk av aktörer.  Sa-
vini (2019, s. 66) skriver “[t]he first step for understanding institutional 
change requires a critical perspective of  whether particular emerging 
planning practices propose and institutionalise new interpretations and 
allocation of  responsibility among agents”.

Frågan om vem som gör vad är central i alla typer av institutioner. Pe-
ters (1998) menar att POPer kan betraktas som institutioner i sig just för 
att de formerar ansvar och gemensamma normer för beslutsfattande. 
Savini (2019, s. 62) skriver om operationella normer: “They are recur-
sively (re)produced in the establishment of  agreements, relations and 
negotiations, and they provide the properties of  any form of  organised 
action on an urban matter.” Om vi betraktar stadsplanering som en 
fråga om beslutsfattande så är fördelning och påtagande eller för den 
delen avsägande av ansvar en helt central del av allt beslutsfattande. 
Institutionella normer är centrala för att förstå hur ansvar fördelas i be-
slutsfattande och hur de i sin tur relaterar till handlade (Brunsson 2007). 
Operationella normer kan beskrivas som det som får en verksamhet att 
fungera. De besvarar frågor som: vem får fatta beslut? Hur ska beslut 
fattas? Vem ansvarar för att beslutet genomförs? Operationella normer 
skapas genom relationer, de förhandlingar som sker dagligen och ge-
nom de dokument och avtal som är en viktig del av varje planeringspro-
jekt. För att ta ett exempel innebär ett genomförandeavtal kopplat till en 
detaljplan att operationella normer formeras.

Inom ramen för denna studie kommer operationella normer att be-
handlas utifrån det ansvar aktörerna både tar på sig och avhänder sig 
till andra aktörer. Detta är den snabbaste formen av institutionalise-
ringsprocessen och varje nytt samarbete skulle kunna betraktas som en 
institution i sig. Genom institutionen så omvandlas förväntningar till 
ansvar. 
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3.2.2 Kollektiva normer

Om operationella institutionella normer utgör den fördelning av ansvar, 
beslutskapacitet och genomförande som fördelas genom varje stadsut-
vecklingsbelsut utgör kollektiva normer den ram inom vilka dessa beslut 
kan fattas och uppfattas som legitima. I den meningen utgör kollektiva 
normer nästa abstraktionsnivå. På en basal nivå skulle kollektiva nor-
mer kunna beskrivas som det som gör en viss typ av beslut möjliga och 
omöjliggör andra beslut. Savini (2019, s. 68) beskriver kollektiva normer 
som:

The process that constitutes the “context” where apparently disconnec-
ted practices coexist. In other words, before establishing who is suppo-
sed to do what  in a situation (operational norms), actors re-produce 
assumptions about the space and time boundaries that define those re-
lations as situation specific, among other possible relations. 

Det innebär att kollektiva normer alltså utgör ”the socio-politically 
constructed set of  spatial and temporal boundaries within which legi-
timate operational practices of  planning take place” (Savini (2019, s. 
68). Genom kollektiva normer definieras meningsfulla geografiska och 
tidsmässiga enheter. Förändringar av kollektiva normer kan ta sig for-
men av förändringar av de geografiska enheter inom vilken planering 
sker (se t.ex. Metzger (2013). Det kan också vara studier av hur nätverk 
av styrningsnivåer skapar nya former för interventioner (Salet 2018). 
Dessa studier tar ofta ett relationellt perspektiv på hur gränser i tid och 
rum konstrueras.

Adams och Tiesdell (2010) argumenterar för att marknader också måste 
ses som sociala konstruktioner som skapas och omskapas genom pla-
neringsbeslut. Planeringsbeslut skapar förutsättningarna för utbyten på 
marknaden och strukturerar marknadsrelationer. De skriver om plane-
rarens roll: “[a]lthough planners in practice may not categorise what 
they do as shaping, regulating and stimulating markets, we contend that 
this is a helpful way to think about market  engagement” (2010, s. 203). 
Deras beskrivning av marknaden är inte i termer av kollektiva normer, 
men om kollektiva normer är att betrakta som det som gör planerings-
praktiker stabila över tid så är hur marknadsrelationer konstrueras en 
kollektiv norm.

Kollektiva normer är alltså det som gör operationella normer stabila 
över tid. Utifrån det perspektivet skulle den typ av institutioner som stu-
deras inom regim-teorin eller den historiska institutionalismen kunna 
beskrivas som just kollektiva normer. Sorensen (2015b) gör också denna 
distinktion mellan de institutioner som studeras inom den sociologiska 
och den historiska institutionalismen där den historiska institutionalis-
men är mer intresserad av formella institutioner som lagar.

I denna studie betraktas kollektiva normer som det nät av lagstiftning, 
planeringsverktyg (avtal, planprogram, detaljplaner osv.) och offentliga 
och privata organisationer som all planering verkar inom. Om insti-
tutioner är att betrakta som något som styr och begränsar handlingar 
utgör kollektiva normer den ram inom vilken stadsutveckling sker. Den 
avgör helt enkelt vilka operationella normer som är möjliga. 
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3.2.3 Konstitutionella normer

Savini (2019, s. 70) beskriver konstitutionella normer som “the highest 
level of  institutional abstraction (...) that provide the conditions through 
which planning agency is produced in the first place.” Konstitutionella 
normer är alltså de grundläggande strukturer som styr vilka som tillåts 
agera och som tillskriver aktörer en agens överhuvudtaget. Lagstiftning 
kring markägande skulle exempelvis kunna beskrivas som en kollektiv 
norm medan att mark överhuvudtaget betraktas som en marknadsvara 
då är en konstitutionell norm. Konstitutionella normer är därmed mer 
oberoende av tid och plats. Savini (2019 s. 72) exemplifierar konstitutio-
nella normer med kapitalackumulationen, han skriver: “accumulative 
valorisation is a substantive principle that explains how holders of  a sta-
ke are produced and contested in contemporary urban change and poli-
cymaking.” Vad detta innebär är att i ett kapitalistiskt samhälle kommer 
alla stadsutvecklingsbeslut oundvikligen påverkas av kapitalackumula-
tionens grundläggande principer.  Avsättningen av kapital är avgörande 
för kapitalismens funktionssätt; det är detta Harvey (2006) menar med 
begreppet spatial fixes. Det innebär att ens relationen till marknaden 
och dess aktörer också avgör i vilken grad man har agens i stadsutveck-
lingsprocessen.

Samtidigt har vi andra konstitutionella normer som formar agens. Idén 
om ett allmänt intresse som motiverar att det offentliga agerar genom 
exempelvis lagstiftning kan också betraktas som en konstitutionell norm. 
För att beskriva denna konstitutionella norm används här Salets (2018) 
begreppet “public action” – offentligt handlade. Det offentliga ska age-
ra när det finns problem som påkallar lösningar.

Även demokratin som sådan och idén om det aktiva medborgarska-
pet kan betraktas som en konstitutionell norm. Konstitutionella normer 
är alltså de samhällssystem som gör agerande möjligt överhuvudtaget. 
Dessa institutionella normer är då också svårare att påverka. I denna 
uppsats kommer konstitutionella normer i huvudsak betraktas som fas-
ta. Grundläggande normer så som marknaden, allmänintresset och de-
mokratin kommer möjligen i längden förändras av det studerade feno-
menet och i slutsatserna kommer detta behandlas. Men då dessa utgör 
grundläggande tankesystem är de i grunden förutsättningarna för att de 
som sker kan ske. 

3.3 Planeringens dilemman
I den avslutade delen om konstitutionella normer beskrevs hur en för 
stadsutvecklingen viktig konstitutionell norm är den att det offentliga 
kan agera för att uppnå vissa specifika mål. För att beskriva detta an-
vänds i denna studie begreppet offentligt handlade. Detta offentliga hand-
lade är inbäddat i institutionella normer som avgör hur och vilken typ 
av beslut som kan fattas. Det är dessa som avhandlades i det förra av-
snittet. I nedanstående avsnitt behandlas det som kan beskrivas som 
planeringens innehåll. Utifrån Salet (2018) definieras planering här som 
ett offentligt handlade för att skapa kollektiva nyttor. Planering motive-
ras av att lösa problem som definieras genom en demokratisk process. 
Dess moraliska grund kommer av både att den kan lösa problemet och 
att problemet är gemensamt definierat. 



31

3. teorI

Lösningen på planeringsproblem följer dock sällan en enkel logisk lös-
ning, stadsplaneringens problem har ofta beskrivits som wicked pro-
blems (Rittel & Webber, 1973). Alltså problem utan en tydlig lösning. Ett 
annat sätt baserat på Savini et al. (2015) är att beskriva planering som 
en slags orientering i dilemman. Utgångspunkten är planering utgör ett 
val - genom att fokusera på en plats och ett tidsperspektiv väljs andra 
perspektiv bort. Healey (2005) beskriver det som att planeringen är ”se-
lektiv”. Genom att definiera denna selektion som en balans inom olika 
dilemman tydliggörs planeringen som en fråga om val. I följande del tas 
Savinis et al. (2015) uppdelning i dilemman kring intervention, regle-
ring och investering som utgångspunkt. Då risk och osäkerhet utgör en 
grundförutsättning för alla dilemman, men särskilt för investeringsdi-
lemmat, utvecklas planeringens relation till risk och osäkerhet med bas i 
Savini (2017) efter att de tre dilemman presenterats. Savinis et al. (2015) 
ramverk är i huvudsak utvecklat för att studera ”innovativa” och ”flex-
ibla” bottom-up praktiker i Amsterdam. Ramverket är alltså utvecklat 
för att studera en annan praktik än vad det används till i denna studie.

3.3.1 Interventionsdilemmat

Specifik tids-rums- 
uppfatnning

Öppen tids-rums- 
uppfattning 

Interventionsdilemmat

Figur 3 illustration över interventionsdilemmat (egen figur).

All stadsutveckling baseras på en grundläggande uppfattning om tid och 
rum. Savini et al. (2015, s. 302) skriver om tid och rum att det “always 
provided, and will continue to provide, the coordinates to organize col-
lective action.” All planering koordineras helt enkelt genom att definie-
ra när i tiden en insats ska ske och var i rummet. Hur en plats definieras 
och tidsperspektivet för ett planeringsdokument, ett utvecklingsprojekt 
etcetera, får konsekvenser för resultatet:

The intervention dilemma entails a dialectic between control and spon-
taneity, not in general terms, but concerning the specific definition of  
time and space in shaping urban interventions. This dilemma juxta-
poses the inherent inclination of  spatial plans to concretize space as 
a locational object with the aim to keep these choices open, flexible, 
and subject to consensual debate.[…] However, the major problem with 
objectified notions of  time and space occurs when the fixity of  spatial 
boundaries and time programming becomes an unamendable condi-
tion in planning processes that excludes flexibility. (Savini et al., 2015, 
s. 302)

För att konkretisera: en intervention kan ha en öppen eller en specifik 
tidsuppfattning, den kan helt enkelt tillåtas ske eller ske vid ett visst gi-
vet ögonblick. Dess plats i rummet kan också vara specifik eller öppen: 
hur ett rum definieras och var i rummet en intervention ska ske kan 
alltså antingen tillåtas vara öppet eller preciseras till en specifik tid och 
plats. Beroende på hur dessa definieras möjliggörs och omöjliggörs olika 
praktiker: en specifik tids- och rumsuppfattning kan vara en förutsätt-
ning för att projekt överhuvudtaget ska gå att genomföra samtidigt som 
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det då omöjliggör en spontan utveckling.

Inom den kritiska geografin har rummet och tiden fått en särskild bety-
delse som också kan vara relevant för att förstå detta dilemma. Harvey 
(2011) delar in uppfattningar av rummet i 1) en Newtonsk fast rumsupp-
fattning: det är ett statiskt, tomt och absolut rum, ett euklidiskt rum. 2) 
Ett relativt rum där tiden påverkar vår uppfattning av rummet. För att 
ta ett exempel: från Stockholms centralstation befinner sig Falun och 
Göteborg tidsmässigt på närmast exakt samma avstånd trots att Göte-
borg geografiskt ligger närmast dubbelt så långt bort.  Vår uppfattning 
av rummet formas egentligen mer av tid än av geografi, Marx (Marx, 
1973, s. 539) har själv formulerat detta som: “Thus the creation of  the 
physical conditions of  exchange – of  the means of  communication and 
transport – the annihilation of  space by time – becomes an extraordi-
nary necessity for it”.

Men Harvey går ännu längre och beskriver hur vår rumsuppfattning är 
relationell, den påverkas både av mer konstanta mätbara faktorer som 
tid och kostnad. Men också andra mindre mätbara faktorer som exem-
pel upplevs vissa platser olika utifrån manligt/kvinnligt. Det är genom 
det relationella rummet vi uttrycker våra förhoppningar och farhågor. 
I slutändan skapas varje offentlig handling ur en relationell uppfattning 
av rummet och varje handling skapar i sin tur ett relationellt rum. 

Dilemmat ligger alltså i vilken tids- och rumsuppfattning som en inter-
vention (alltså tillexempel uppförandet av en ny byggnad) är den spe-
cifik: det ska ske på denna plats vid detta tillfälle eller är den öppen i 
termer av att en förändring kan ske spontant.  

3.3.2 Regleringsdilemmat 

Precisa regleringar Generella regleringar

Regleringsdilemmat

Figur 4 illustration över regleringsdilemmat (egen figur).

Savini et al (2015, s. 305) beskriver det regulativa dilemmat som: “the 
paradoxical evidence that spatial planning exists as a combination of  
two different components: legal certainty to avoid undesirable outputs 
and to define desirable usages of  land, and, on the other hand, the need 
to provide grounds for unplanned innovation.”

Planering är som beskrivits ovan i grunden en aktivitet som begränsar 
handlingsfriheter. Genom olika typer av planeringsverktyg försöker pla-
neraren styra utvecklingen. Men det finns idag från många olika håll 
allt starkare krav på att stadsutvecklingen ska tillåta spontanitet och flex-
ibilitet, kritik har riktats mot att detaljplaner innehåller allt för många 
detaljregleringar (se Boverket, 2013). Det finns också en diskussion kring 
hur till exempel icke-kommersiella initiativ ska överleva i stadsutveck-
lingen. Samtidigt med detta finns en diskussion om vilka verktyg kom-
munerna har för att styra utvecklingen, ett problem uppfattats vara att 
utfallet av en plan inte blir som intentionen (Zetterlund, 2016).
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I en fundamental mening bygger all stadsutveckling på efterfrågan. In-
vesteringsdilemmat innebär ett dilemma mellan en utbudsstyrd stadsut-
veckling som bygger på en beräknad värdetillväxt baserat på en inves-
tering i ett framtida tillstånd och en efterfrågan-styrd stadsutveckling 
baserat på en lokal efterfrågan på förändring. Savini et al. (2015, s 306) 
beskriver en utbudssstyrd stadsutveckling som:

Supply-led urban development is focused on increasing land values, an 
approach oriented to the production of  urban spaces that encourage a 
programmed social and economic condition in the city (Jones, 1996). 
[...]  A supply-led approach generally views urban transformation pro-
jects as an ‘investment’ in the future condition of  the whole city. 

Det har funnits ett omfattande forskningsintresse för så kallade me-
ga-urban projects under de senaste decennierna. Stora omfattande, ofta 
privat drivna, stadsomvandlingar – gärna av gamla vattennära industri-
områden – har varit en stapelvara i nästa alla städers stadsutveckling 
de senaste åren. Dessa projekt har en stor likhet med varandra (Swyng-
edouw et al., 2002), vilket är en trolig effekt av att de i hög grad följer 
samma typ av utbudsstyrd logik.  Grunden för en utbudsstyrd planering 
är att nya delar av staden öppnas för investeringar, om det så är genom 
nya infrastrukturinvesteringar, ny lagstiftning eller omvandlingar i eko-
nomin. 

En efterfrågestyrd planering bygger på en mer lokalt uppbyggd efter-
frågan på förändring (Savini et al., 2015). Byggemenskaper kan vara 
ett exempel på denna form av stadsutveckling. Olika typer av mer el-
ler mindre omfattande interventioner i det offentliga rummet basera-
de på gräsrotsinitiativ, så kallad tactical urbanism (Mould, 2014). Det går 

Det finns alltså hela tiden ett spänningsfält mellan viljan att styra stads-
utvecklingen och vilket resultat legala krav får på stadsutvecklingens 
utkomst. Inom planeringsteorin har detta spänningsfält funnits under 
lång tid. Det går att betrakta den kritik som uppstod under den moder-
nistiska eran från exempelvis Jacobs (2005) eller från den grupp som fö-
respråkade advocacy planning (Taylor, 1997) som en kritik av en övertro 
på precisa regleringar. Det går samtidigt att skönja en rörelse mot större 
krav på tekniska normer i planeringen i takt med att den digitala tekniken 
gör mätningar allt enklare, ett exempel är de normer för grönmark och 
så vidare som många kommuner tagit fram (exempelvis Spacescape, 
2018). Spänningsfältet kan också beskrivas som en dragkamp mellan 
om det är mjuka eller hårda verktyg som ska styra, alltså förtroende eller 
regler.

Dilemmat kan formuleras som ett dilemma mellan precisa former av 
regleringar för att ”säkra” utkomsten och generella former av reglering-
ar för att tillåta spontanitet och innovation.

3.3.3 Investeringsdilemmat

Utbudsstyrd Efterfrågansstyrd

Investeringsdilemmat

Figur 5 illustration över investeringsdilemmat (egen figur)
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att argumentera för att den typen av förändring av industriområden 
från platser för produktion till ett slags mixade platser med en stor verk-
samhet, ofta även kreativ, är en form av efterfrågestyrd stadsutveckling. 
Samtidigt bygger denna efterfrågestyrda stadsutveckling ofta på för-
väntningar kring ett framtida högre värde som produktionslokaler inte 
kan betala. 

Dilemmat ligger att i en utbudsstyrd stadsutvecklingsmodell kan inkom-
ster och risker beräknas och avvägas mot varandra. Det är möjligt att 
göra lönsamma investeringar som avvägs mot mindre lönsamma el-
ler olönsamma, för det offentliga representerar en utbudsstyrd modell 
en möjlighet att förutsäga intäkter och risker. En utbudsstyrd modell 
möjliggör då en för de lokala förutsättningarna möjligen mer anpas-
sad stadsutveckling som tydligare speglar behovet och vilja hos lokalbe-
folkning, samtidigt innebär det att risker och inkomster blir svårare att 
förutse. 

3.3.4 Risk och osäkerhet

Framtiden är osäker. Det är ett grundläggande faktum att förutsägelser 
om framtiden sällan uppfylls. När vi nu antingen passerat eller börjar 
närma oss de år då 1900-talets science fiction- litteratur utspelar sig 
kan vi konstatera att ganska få av dess förutsägelser slagit in. Science 
fiction-litteraturen visar också med all önskvärd tydlighet att den största 
källan till osäkerhet är det vi inte kan föreställa oss. Att bilar skulle kun-
na flyga gick att tänka sig redan på 1960-talet medan smartphonen inte 
alls gick att föreställa sig. Planering och stadsutveckling är i grunden en 
fråga om att hantera framtider. Den är en nutida konstruktion av ett 
framtida samhälle. Den bygger på antaganden som i grunden är osäkra. 
Anledning till att de är osäkra är att de är komplexa. Nationalekono-
men Richard Knight gjorde en distinktion mellan risk och osäkerhet 
där risk var något som kunde beräknas i termer av sannolikhet medan 
en ”knightian uncertainty” är de förhållande vi inte kan föreställa oss 
(Dizikes, 2010). Salet et al. (2013, s. 1986) skriver om relationen mellan 
komplexitet och osäkerhet:

We consider complexity as the number and type of  components and 
the number and type of  relationships between these. Thus, an increase 
in complexity often means that it is more difficult to comprehend the 
effect of  influencing one element; hence there is increased uncertainty. 
Put differently, uncertainty refers to the components, relationships and 
interactions we do not fully comprehend or of  which we may not even 
be aware. Complexity and uncertainty are thus strongly related.

Hantering av osäkerhet har också varit ett viktigt tema inom planerings-
teorin. Planering har till exempel beskrivits som en navigation genom 
en osäker verklighet (Hillier, 2011). 

Trots att risker är en inneboende konsekvens av planering har studier 
kring risk varit relativt lite förekommande i studier av stadsutveckling. 
Särskilt jämfört med hur stor plats osäkerhet och risk tar i verkligheten 
(Savini, 2017). Forskningen kring risk inom stadsutvecklingsstudier har 
i huvudsak fokuserat på infrastruktursatsning (se exempelvis Flyvbjerg 
et al., 2013). Även inom filosofin är till exempel frågor kring beräknad 
risk viktiga (Hanson, 2012). En grundläggande regel inom ekonomisk 
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teori är att desto större risk desto högre avkastningskrav, avkastningskra-
vet representeras då av den förräntning på eget kapital som krävs för att 
genomföra investeringen. Det som kännetecknar både den filosofiska 
och ekonomiska synen på risk är att de inte är dynamiska utan beräk-
nas utifrån ett matematiskt statiskt värde, det är sannolikheter. Savini 
(2017, s. 861) lyfter perspektivet och skriver:  “[f]or urban policies, it is 
thus important to understand how specific interventions both deal with 
known risks and simultaneously generate new unknown risks that have 
to be dealt in other moments and levels of  scale.” Stadsutveckling sker 
alltså i hög grad i ett tillstånd av ”knigthian uncertanty”. En risk blir i 
detta sammanhang något som produceras, Savini (2017, s. 859) definie-
rar en risk som: “the product of  agency in conditions of  uncertainty.” 
Det innebär att lägre upplevd osäkerhet istället kan leda till att större 
risker tas.

Risker skapas alltså av handlingar, samtidigt som en central del av pla-
nering är att hantera kända risker. Olika planeringspraktiker fördelar 
risker olika både vad gäller aktörer och vad gäller tidsperspektiv. Risker 
kan kollektiviseras eller så kan de privatiseras. Tidsperspektiven (främst 
på investeringar) kan dras ut eller tryckas ihop. Under de senaste åren 
har risker primärt privatiserats och deras tidsperspektiv har minskat 
(Savini, 2017). Risk och osäkerhet kan sägas vara bärande för att alla 
de tre tidigare presenterade dilemmana, men är särskilt relevant för in-
vesteringsdilemmat där dilemmat i hög grad står mellan beräknad och 
förutsägbar risk och högre osäkerhet och då högre uppfattad risk.

3.4 Ett ramverk för studierna
I den ovanstående delen har det teoretiska ramverket utvecklats utifrån 
nyinstitutionell teori och en beskrivning av planering som en navigering 
av fyra dilemman. I följande avsnitt kommer den teoretiska bakgrunden 
“operationaliseras” utifrån forskningsfrågorna. Resultatet och analysde-
len presenteras i relation till det teoretiska ramverket. Utgångspunkten 
för denna studie är att institutionaliseringar av nya planeringspraktiker 
och nya planeringsverktyg sker i en växelverkan med hur planeringens 
dilemman hanteras, nya praktiker kan innebära en ny avvägning och 
nya avvägningar mellan dilemman kan skapa nya planeringspraktiker. 

Utifrån inledningens tre forskningsfrågor – som förenklat kan delas upp 
i motiv och mål, strategier samt konsekvenser – kommer de två första 
frågorna att primärt behandlas inom ramen för planeringens dilemman 
och den avslutande frågan kommer behandlas genom vilka institutio-
nella normer som verkar och vilka konsekvenser detta får på planering-
ens praktik. Nedan följer ett något förenklat schema över hur det teore-
tiska ramverket avser att svara på forskningsfrågorna. Detta är inte en 
strikt uppdelning, till exempel kan motiven att ingå dessa samarbeten 
behandlas utifrån en rumsuppfattning. Det är också delvis så att motiv 
och mål är samma sak, ett mål kan ju också vara ett motiv för att ingå 
ett samarbete.

3.4.1 Vad motiverar kommuner och fastighetsbolag att 
ingå långsiktiga samarbeten?

Utbuds- eller efterfrågestyrd planering: en av grundbultarna för 
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varje planeringsbeslut inom både företag och kommuner är beslutens 
ekonomiska och samhällsekonomiska konsekvenser. En kommun base-
rar beslut för stadsutveckling på till exempel behovet av bostäder och på 
samma sätt investerar fastighetsbolag för att öka sin avkastning. Ekono-
mi är ett grundläggande beslutskriterium för all stadsutveckling.

Risk och osäkerhet: dessa är grundläggande villkor för all stads-
utveckling. Innan planeringsbeslut tas kommer alltid en explicit eller 
implicit värdering av risker att göras. Utgångspunkten här är att ett 
grundläggande motiv för alla typer av planeringsbeslut, särskilt sådana 
som rör investeringar, är vilka risker som anses behöver adresseras och 
reduceras. 

3.4.2. Vilka strategier använder kommunerna och fast-
ighetsbolagen för att uppnå sina mål?

Interventionsdilemmat: för att uppnå sina mål kommer både kom-
muner och bolag att applicera en tids- och rumsuppfattning på stads-
planeringen. De kommer vilja placera sina handlingar inom ett tid- och 
rumsspann. Hur detta definieras och används blir då en strategisk fråga 
för att uppnå sina mål. Målen i sig kan också utgå från en specifik tid- 
och rumsuppfattning.

Regulativa dilemmat: behovet av precisa eller generella reglerings-
praktiker, alltså hur mycket som ska styras och hur mycket som ska vara 
öppet för innovation. 

3.4.3. Vilka konsekvenser får dessa samarbeten för hur 
planering och stadsutveckling bedrivs? 

I denna uppsats studeras detta alltså utifrån vilka institutionella föränd-
ringar som skapar dessa samarbeten och hur dessa samarbeten i sin tur 
påverkar planeringens institutioner 

Operationella normer: hur bolag och kommuner hanterar plane-
ringens olika dilemman kommer få konsekvenser för hur ansvar förde-
las. Genom de strategier som används formeras operationella normer. 
Existerande operationella normer kan också begränsa handlingsutrym-
met i hur olika dilemman kan hanteras. Vilka operationella normer är 
mest framgångsrika och efterfrågade?

Kollektiva normer: finns det kollektiva normer i form av planerings-
verktyg, lagar och så vidare, som gör att kommuner och bolag väljer 
att genomföra sin planering som de gör och finns det begränsningar 
inom de kollektiva normerna som försvårar planeringen? Vilka kollek-
tiva normer, alltså vilka institutionella förutsättningar är det som gör att 
kommuner och bolag väljer detta förfarande för att nå sina mål?

Konstitutionella normer: konstitutionella normer befinner sig på en 
sådan abstraktionsnivå att det är svårt att observera förändringar uti-
från ett ändå begränsat empiriskt material. Därför kommer endast de 
konstitutionella normerna som verkar beskrivas kort.
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Vetenskap är att representera världen. Vad detta påstående i grunden 
innebär är att all vetenskap utsätter ett material för ett urval och en tolk-
ning. Detta är i sig inget märkligt utan ligger i vetenskapens natur. Även 
naturvetenskapen bygger på modeller som utgör en representation av 
verkligheten. Åtminstone sedan Thomas Kuhns “The structure och sci-
entific revolution” har idén om en värdefri och ständigt framåtskridan-
de vetenskap ifrågasatts (Sismondo, 2011). Utifrån detta har också den 
av Comté formulerade positivistiska vetenskapssynen eroderat.*  Idéen 
om en slags idealvetenskap baserad på en värdefri matematisk verk-
lighet utgör åtminstone inte i samhällsvetenskapliga kretsar en särskilt 
vanlig vetenskapssyn. Istället finns idag flera olika epistemologiska och i 
ontologiska föresatser inom samhällsvetenskapen. 

Mitt ontologiska grundantagande är att det finns en verklighet utanför 
vår uppfattning om den men att vårt förhållande till den filtreras genom 
“konstruktioner” och “sociala relationer”. Vår relation till världen är 
inte objektiva i den meningen. Epistemologisk och ontologiskt ansluter 
jag därför till det som Grix (2004) beskriver som den kritiska-realismens 
perspektiv på samhällsvetenskap, nämligen att samhällsvetenskapen roll 
är att både tolka och förklara världen men att detta inte kan ske genom 
en slags objektiv observation av den. För att studera samhälle och orga-
nisationer krävs därför teoretiska abstraktioner och tolkningar. 

4.1	Etnografiska	studier:	meningsskapandet
Metodologiskt är studien i huvudsak inspirerad av den etnografiska tra-
ditionen av fältstudier. Anledningen till att studien tagit sin inspiration 
från det etnografiska förfarandet är att jag i studien primärt intresserat 
mig för beslut, mål, strategier och handlade i och mellan organisatio-
ner. Studien är dock ingen renodlad etnografi utan är inspirerad av den 
etnografiska metodologins praktik och teori. För att teoretisera kring 
mänskligt handlade, mänsklig förståelse och mänskliga beslut och för 
att förstå kulturella fenomen krävs i princip en kvalitativ ansats (Van 
den Broeck, 2015).  Den etnografiska traditionen utgår i huvudsak från 
en uppfattning om världen som konstruerad. Att möta ett fält genom 
etnografiska metoder innebär alltså att studera hur dess invånare tolkar 
och konstruerar världen. Min huvudsakliga inspiration är Aspers (2011) 

* Positivismen formulerades först av Comté under 1800-talet. Den byggde på en slags 
vetenskaplig värdetrappa där matematiken var att betrakta som det mest “sanna” 
och vetenskapernas sanningshalt kunde orienteras i enlighet med dess närhet till 
matematiken. Innan Comté var den vetenskapliga teorin mycket tydligare knuten till 
metafysiken. Francis Bacon, som kanske utgör en av de första att teoretisera kring 
kunskap formulerade en idé om vetenskaplig progression formulerat i uttrycket 
“standing on the shoulders of  giants” och 1700-talets filosofer var intresserade av vad 
som kunde sägas om verkligheten. Hume dissekerade exempelvis induktionen som 
kunskapskälla och Kant formulerade det som får sägas utgöra grunden till fenome-
nologin och idéer kring sociala konstruktioner.
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och Czarniawska (2014). 

Det som särskiljer etnografin är att det är genom hur de som agerar i 
fältet tolkar sina handlingar som mening och förklaringar kan skapas. 
I denna studie studeras en praktik.  Praktiken existerar inte frikopp-
lad från dessa aktörer. Aktörerna är alla medskapare av praktiken, utan 
dem är praktiken meningslös. Samtidigt existerar inte heller aktörer-
na i ett vakuum: vad aktörerna gör från materiella konsekvenser i den 
meningen att nya artefakter* skapas. Det är heller inte så att aktörer-
na själva producerar praktiken, den påverkas av andra materiella och 
icke-materiella utomstående faktorer. 

Utgångspunkten för denna studie är det som Aspers (2011) beskriver 
som en teoridriven forskningspraktik: utan teori går det inte att förstå 
verkligheten annat än som vardagens erfarenhet. Aspers använder sig 
av begreppen den första och den andra ordningens konstruktioner för 
att beskriva samhällsvetenskapens möjlighet att skapa förklaringar. Den 
första ordningens konstruktioner är de observationer som görs i fältet. 
Aspers (2011, s. 47-48) beskriver relationen mellan den först ordningens 
konstruktioner och den andra ordningen som: 

första ordningens konstruktioner är utgångspunkten för forskaren. [...] 
Genom teorierna och vad som kallas andra ordningens konstruktioner 
abstraherar forskaren från fältet och kan presentera förklaringen som 
likväl är baserade på den första ordningen konstruktioner. [...] Andra 
ordningens konstruktioner är i sig inte empiriska, ehuru själva poängen 
är att det är kopplade till empirin. 

Det vill säga när teorin appliceras på första ordningens konstruktioner 
skapas andra ordningen konstruktioner. Det utgör alltså de förklaringar 
som kan svara på forskarens fråga.

Utifrån den klassiska uppdelningen mellan induktion, deduktion och 
abduktion närmar sig ansatsen i denna studie abduktionen. Närmast 
ligger den grundade teorins metod där det empiriska materialet och 
teorin utvecklas parallellt (Grix, 2004) Idéen har inte varit att falsifiera 
en existerande teori och heller inte bygga en teori från materialet. Sna-
rare har ambitionen varit att utveckla teori utifrån existerande teori och 
det empiriska materialet.

Studiens fokus är att studera ett fenomen inom ramen för ett fält vilket 
innebär att valet har blivit att göra en fallstudie. Czarniawska (2014) 
menar att alltför många ser sitt fält som sitt fall. Det är därför rimligt att 
klargöra att i denna studie kan fältet ses som stadsutvecklingsprocessen 
med dess aktörer, och detta fält studeras genom en specifik praktik inom 
detta fält – alltså ett fall. Att denna studie görs som en fallstudie beror 
har tre huvudsakliga skäl: 

1. Att studera stadsutvecklingsprocessen innebär att studera nå-
got som antingen hänt eller något som pågår. Forskaren har i 
sig väldigt liten möjlighet att påverka utfallet, det går inte att 
manipulera verkligheten för att testa sin hypotes. I dessa fall 

* Enligt Nationalencyklopedin är en artefakt ett av “människohand fabricerat före-
mål, produkt eller effekt.” (Nationalencyklopedin, 2019). Utkomsten av en stadsut-
vecklingsprocess är alltid artefakter.
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argumenterar Yin (2009) för att fallstudie är mest lämpligt. I 
detta fall finns inga möjligheter att påverka utkomsten under 
processen.

2. Det andra argumentet tagit från Flyvbjerg (2006) är att sam-
hällsvetenskapen, åtminstone hittills inte lyckats producera 
“prediktiva teorier” och allmänna kontextfria teorier. Sam-
hällsvetenskapen har “in the final instance nothing else to of-
fer than concrete, context-dependent knowledge. And the case 
study is especially well suited to produce this knowledge.” (s. 
223). Det ligger nära den argumentation som Healey (1992b) 
gör att ingen stadsutvecklingsprocess är identisk med någon an-
nan. Det innebär att även om när man vill abstrahera kunskap 
ur processen, är ändå varje stadsutveckling kontextspecifik. Det 
studerade fenomenet är i högsta grad specifikt och präglade av 
sin kontext.

3. Det tredje argumentet från Yin (2009) är att fallstudier ger till-
gång till en större bredd av empiriskt underlag. Det är lättare i 
studiet av fall att använda triangulering, alltså att flera olika da-
takällor används för att studera samma fenomen (Grix, 2004).

4.2 Fallen
Utgångspunkten för denna studie är att studera ett nytt fenomen inom 
svensk stadsutveckling som hitintills inte varit särskilt vanligt, men som 
ser ut att under några få års tid ha ökat kraftigt. Idén till studien kom av 
att ett antal fall med stora likheter kunde observeras. Trots att fenome-
net ökat finns ett begränsat antal fall att studera, sammanlagt inte mer 
än fem-sex stycken. Det möjliga urvalet var alltså från början relativt 
litet. Utifrån detta har jag valt att i huvudsak studera ett fall: Slakthus-
området i Stockholm och informerat mig om ett annat fall också detta i 
Stockholmsområdet: Flemingsberg. Slakthusområdet valdes i huvudsak 
av två anledningar: det ena är att det utgör ett vad Flyvbjerg (2006) 
kallar atypiskt fall. Det innebär att det skiljer sig i hög grad både från 
hur Stockholm stad tidigare arbetet med stadsutveckling och hur andra 
kommuner bedrivit stadsutveckling. Flyvbjerg (2006, s. 229) menar att 
atypiska fall oftast kan tillföra en större mängd information: “[t]his is be-
cause the typical or average case is often not the richest in information. 
Atypical or extreme cases often reveal more information because they 
activate more actors and more basic mechanisms in the situation stu-
died”. En utgångspunkt för denna studie är också att de studerade fallen 
skulle kunna vara början på en “trend” som kommer få genomslag över 
tid. Genom att studera vad som driver fram de studerade fallen och vil-
ka konsekvenser de får är ambitionen i denna uppsats att uttala sig om 
förändrade förutsättningar och normer för stadsutveckling i Sverige. I 
den meningen har fallen också potential att bli det som Flyvbjerg (2006) 
kallar paradigmatic-cases (Paradigmfall). Flemingsberg valdes därför att 
det utgör ett tydligt fall av det studerade fenomenet och att särskilt mo-
tiven och strategierna beskrevs väldigt tydligt i dokumenten och senare 
även intervjuerna.

Även Flemingsberg och Arenastaden, beskriven i kapitel 1, kan sägas 
utgöra extrema fall i relation till annan planering i Sverige. Den andra 
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anledningen att Slakthusområdet blev huvudfallet i relation till andra 
möjliga falla är primärt på grund av min förförståelse och de kontaktnät 
jag utvecklat i relation till detta fall under den tid jag arbetat i Stock-
holms stad. Min förförståelse och relation till fallet är självklart något 
som påverkar mina tolkningar. Samtidigt har det faktum att jag arbetat 
med fallet inneburit en nästan unik inblick i processen och tillgång till de 
involverade aktörerna. Det har också väsentligt förenklat min tillgång 
till fältet. De etiska övervägandena jag gjort i relation till val av fall ut-
vecklas i den avslutande delen av metodavsnittet. 

4.3 Material: intervjuer och dokumentstudier
Studien vilar i huvudsak på två datakällor: intervjuer och dokument-
studier. I ett tidigt skede var ambitionen att även göra deltagande ob-
servationer av möten eller andra interaktioner relaterat till fallet. I ett 
skede såg det också ut som att detta skulle vara möjligt men på grund av 
mötenas natur var det för känsligt med utomstående observatörer. Det 
innebar att dokumentstudier och intervjuer blev de två datakällor som 
studien vilar på.

Dokumentstudier har primärt används för att skapa en tidslinje över 
utvecklingen av Slakthusområdet och för att konstruera vad som är att 
betrakta som den offentliga beskrivningen av de beslut som fattats. Det 
är också i relation till dokumentstudier som frågor kring vad det här är 
för fenomen och vad som kännetecknar det har kunnat besvaras. Doku-
mentstudierna utgör i huvudsak en beskrivning av fallet.

Intervjuerna utgör den viktigaste datakällan. Czarniawska (2014, s. 60) 
skriver om intervjun som material att de inte får missförstås som ett 
fönster mot verkligheten:

Missförståendet består i att intervjumaterial betraktas som transparent, 
som ett fönster mot något annat: “nu har jag fått veta hur de fattar stra-
tegiska beslut här!’ Fel! ‘nu har du fått veta hur de beskriver sitt strategis-
ka beslutsfattande.’ Även om det mesta pratet handlar om något annat 
än sig själv representerar det inget annat än sig självt. Men - och det är 
det mest relevanta försvaret för intervjutekniken - denna presentation 
är viktig.

Detta är i grunden samma observation som Aspers (2011) gör kring för-
sta och andra ordningens konstruktioner. En intervju är alltid en första 
ordningens konstruktion och det utgör forskarens uppgift att tolka den 
utifrån teorier och de observationer som görs i andra intervjuer. Sam-
tidigt måste vi ändå kunna betrakta det som den intervjuade säger som 
sant i den meningen att det är så de själva tolkar situationen och att det 
är dessa uppfattningar som informerar deras beslut. Med tanke på att 
en viktig poäng med denna studie är just att studera vad som motiverar 
beslut och vilka strategier som används för uppfylla de motiven är ratio-
naliteten hos de involverade aktörerna central.

4.4 Urval, avgränsning, reliabilitet och validitet
Urvalet av dokument har gjorts utifrån fallets avgränsning. Den vikti-
gaste aspekten har varit att studera stadsutvecklingsprocessen och de 
beslut som fattats i relation till denna. Detta innebär att primärt kom-



41

4. Metod

munala handlingar har studerats. Fokus har legat på tjänsteutlåtanden, 
protokollsutdrag och planeringsdokument. I ett tidigt skede gjordes en 
sökning av på retriever , men jag konstaterade att detta i huvudsak inte 
tillförde mer information till studien. Här stöttes det på som inom den 
grundade teorin beskrivs som teoretisk mättnad (Czarniawska, 2014).

Urvalet av intervjupersoner har i huvudsak skett på två sätt. Dels genom 
den förförståelse jag har haft kring fallet och de upparbetade kontak-
ter jag har haft i relation till detta och genom det som kallas snow-
ball-sampling; att tillfrågade personer hänvisat vidare (Bryman, 2012). 
De personer som jag känt till sedan tidigare har selekterats utifrån det 
Aspers (2011) kallar rollselektion. Det har alltså valts på grund av den 
funktion de har i relation till fallet. Totalt har 15 intervjuer genomförts, 
elva intervjuer om Slakthusområdet och fyra intervjuer om de andra 
fallen. Sammanlagt har fyra representanter för bolag och elva represen-
tanter för kommuner intervjuats. Under några intervjuer frågade jag 
också de intervjuade vilka jag borde intervjua och fick på så sätt be-
kräftat att jag intervjuat alla de viktigaste personerna. Endast en sådan 
vidare hänvisning kunde av tidsskäl inte följas upp. De intervjuade har 
i de flesta fall kontaktats via e-post och i de fall de inte återkommit har 
e-postmeddelandet följts upp via telefon. Tre personer har kontaktats 
via SMS. I appendix 1 finns en genomgång av de intervjuade.

För forskning är begreppen reliabilitet och validitet centrala. Samtidigt 
är de svåra att använda i relation till kvalitativ forskning. Det är tvek-
samt om ett kvalitativt resultat är reliabelt i den meningen att det kan 
upprepas. Validiteten är också ett begrepp som är svårt att applicera på 
kvalitativa data. Inom den etnologiska forskningstraditionen betonas att 
intervjun i sig är en situation där fakta skapas. Det innebär att forskaren 
producerar sin data i intervjun, det utgör inte en passiv observation av 
redan existerande data. Det blir då omöjligt att säga om datan är valid i 
och med att det är omöjligt att säga att någon annan data skulle kunna 
observeras då den aldrig fanns. Groat och Wang (2002) ersätter därför 
dessa begrepp med kredibilitet och pålitlighet (dependability). Kredibi-
litet uppnås genom att använda flera olika källor och genom att återföra 
resultatet till de intervjuade. Pålitlighet uppnås genom att dokumentera 
det empiriska materialet. Triangulering har skett på i huvudsak två sätt: 
dels har flera olika former av information använts. Urvalet av intervjua-
de har också gjorts på ett sådant sätt att det ger en bred bild av det stu-
derade fenomenet. Alla intervjuade har också haft möjlighet att se och 
kommentera de citat som använts i texten. Depandabilitet har uppnåtts 
genom att intervjuer, intervjuförfrågningar och frågor har sparats, mer 
om detta i nästa stycke.

4.5 intervjuerna
Intervjuerna varade från mellan 17 minuter och 1 timme och 8 minuter 
och gjordes primärt på de intervjuades kontor. Två intervjuer gjordes 
via telefon. Alla intervjuer utom en har transkriberats i sin helhet. I ap-
pendix 1 finns alla intervjuer listade. Som tidigare citerats i denna text 
framhåller Czarniawska (2014) att intervjuer alltid måste betraktas som 
en berättelse av många, men att detta inte förtar deras värde. I organi-
sationer utgör berättelsen om vilka mål man har, vilka beslut man fattar, 
hur dessa fattas och med vilka verktyg central information. Organisa-
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tioner består av människor. Uppgiften blir sedan att sammanföra dessa 
narrativ till en helhet. 

Att berättelsen är viktigare än en uppräknad lista med faktorer innebär 
också ett krav på att intervjuerna ska ge utrymme för denna berättelse. 
För mig har det inneburit att intervjuerna har gjorts enligt en semi-struk-
turerad form med på förhand formulerade frågor, men med stor frihet 
att lämna dessa för att följa andra resonemang eller föra in nya fråge-
ställningar. Semi-strukturerade intervjuer tillåter en mer fri intervjutek-
nik vilket varit nödvändigt för att kunna låta de intervjuade fullfölja 
sina berättelser (Silverman, 2017). Intervjutekniken har närmat sig de 
som Aspers (2011) kallar den tematiskt öppna intervjun. Den tematiskt 
öppna intervjun innebär att intervjun ses som ett tillfälle för kunskaps-
produktion, inte en extraherande av information från den intervjuade. 
Det innebär att i den mån det går har intervjuerna närmat sig samtalet. 
Samtidigt har ett antal frågor ställts i varje intervju. I appendix 2 finns 
exempel på det intervjuscheman som jag har använt.

4.6 Analys
Utgångspunkt för denna studie har varit ett teoribaserat angreppssätt 
där den första ordningens konstruktioner – alltså de utsagor som görs i 
det empiriska materialet – tolkas genom teorin till den andra ordning-
ens konstruktioner. Det innebär att teorin har varit den lins genom vilka 
dokumenten och de intervjuades berättelse har tolkats. Jag har kodat de 
transkriberade intervjuerna med utgångspunkt i det teoretiska ramverk 
som presenterades i avsnitt 3. Materialet har således behandlas tema-
tiskt. Utifrån en inledande kodning enligt det schema som återfinns i 
avsnitt 3.5 har underkategorier inom varje tema skapats. Vilka under-
kategorier som har konstruerats har styrts av det empiriska materialet. 
Dessa underkategorier utgör alltså den andra ordningens konstruktio-
ner som genom teorin har kunnat skapas ur det empiriska materialet. 
Kodningen har alltså skett iterativt genom att teorin och resultatet i väx-
elverkan har fått forma studiens slutsatser.

4.7 Etik och relation till fältet
Jag har en relation till mitt forskningsämne och har direkt varit invol-
verad i beslutsfattandet kring mitt fall. I min tidigare roll som borgar-
rådssekreterare i Stockholms stadshus har jag haft en rådgivande roll till 
de politiker och även högre tjänstemän som har fattat beslut i ärendet 
Slakthusområdet. Det innebär ur ett perspektiv att den distans som an-
ses vara en dygd i fältarbete saknas (se Aspers 2011). För mig har det 
dock skapat en unik inblick både i hur och med vilka motiv som beslut 
har fattats och det har inneburit tillgång till ett kontaktnät i de medver-
kande organisationerna som annars hade varit svårt att få. Samtidigt 
innebär det att jag tagit mig an arbetet med vissa förutfattade meningar. 
Jag har medverkat i den beslutsprocess som ledde fram till att Stock-
holms stad valde den studerade modellen och jag har tyckt att det varit 
rätt beslut. Detta påverkar såklart mina bedömningar. Studien har dock 
genomförts i sin helhet efter det att jag slutat arbeta inom Stockholm 
stad. Jag anser ändå att dessa insikter utgör en ingång till projektet som 
inneburit att detta har kunnat analyseras på ett djupare sätt.
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Uppsatsen har följ de forskningsetiska råd Vetenskapsrådets (2002) tagit 
fram för samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning. Alla intervju-
ade har erbjudits möjligheten att vara anonyma. Men det har också tyd-
liggjorts att detta sker i den mån det går. Namn har kunnat anonymise-
ras men inte arbetsplatser och roller eftersom studien då blivit i princip 
omöjlig att förstå. De intervjuade har erbjudits möjlighet att kontrollera 
sina citat. De intervjuade har informerats om uppsatsens huvudsakliga 
fokus och i den mån det varit relevant vilka andra som har intervjuats. 
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Huvudfallet i denna studie utgörs av Slakthusområdet i Stockholm stad 
och den affär som Stockholm stad där genomfört med fastighetsbolaget 
Atrium Ljungberg. Slakthusområdet ligger i området Enskede strax sö-
der om Stockholms innerstad. I denna del kommer en kronologi över 
Slakthusområdet att presenteras. Avsnittet baseras i huvudsak på doku-
mentstudier.  

5.1 Slakthusområdet: begynnelsen och starten 
på en omvandling 
Slakthusområdet byggdes som en kommunal anläggning för att hante-
ra de svåra hygienförhållandena inom Stockholms matförsörjning. Det 
innebar att området haft en särställning bland Stockholms industriom-
råden vilket också gjort det till ett av de sista att omvandlas. Den starka 
relationen till matproduktionen har också skapat en inneboende kon-
flikt mellan befintlig verksamhet och en framtida omvandling. Vilket 
påverkar hur området utvecklats och processen.

Slakthusområdet började byggas under ledning av arkitekten Gustaf  
Wickman 1907, figur 6 visar orginalskissen (Brundin et al., 2012). 1991 
slaktades de sista djuren i området efter en lång tid av minskad lönsam-
het.  Under 1990-talet byggdes de gamla Slakterierna om för att kunna 
inhysa andra verksamheter (Saluhallsförvaltningen, 2002) och under 
2000-talet fortsatte i hög grad renoveringarna av befintlig bebyggelse. 
Vid sitt 100-årsjubileum var Slakthusområdet fortfarande norra Euro-
pas största område för processning av matvaror. Då jobbade 3900 per-
soner i området på ungefär 250 företag, 100 av dessa var involverade i 
livsmedelsproduktion och totalt sysselsatte livsmedelsbranschen ungefär 
1400 personer (Brundin et al., 2012). 

I början av 1990-talet bytte Stockholm utbyggnadsstrategi från att ad-
dera nya samhällen vid tunnelbanelinjen till att istället förtäta staden 
främst genom bebygga gamla stadsnära industriområden eller genom 
förändringar av trafikområden (Stadsbyggnadskontoret, 2000). Slakthu-
sområdet ansågs dock fortfarande vara en vital del av Stockholms mat-
försörjning. Under det sena 2000-talet ändras detta och det påbörjades 
en planeringen för en omvandling av området kring Slakthusområdet. 
Under 2009 skickas vision för Söderstaden ut till 4000 hushåll, i visio-
nen öppnas för en omvandling av Slakthusområdet (Stockholms stad, 
2009) Året innan visionen för Söderstaden togs fram hade fastighets-
nämnden fattat beslut att utreda en utveckling av de nordöstra delarna 
av Slakthusområdet till en så kallad matstad. Idén var att skapa ett klus-
ter för restauranger, show-rooms och mindre industriell matverksam-
het, till exempel bryggerier. I övrigt var dock tanken att verksamheten 
i Slakthusområdet skulle kunna fortsätta som vanligt. Figur 7 visar en 
inspirationsbild från utredningsbeslutet (Stockholms stad, 2008).

Figur 6 perspektivskiss över Slakthus-
området 1912 (Brundin et. al. 2012).

Figur 7 inspirationsbild över “matsta-
den” från 2008  (Stockholms stad, 
2008).
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På kommunfullmäktige den 21 juni 2010 godkänns visionen för Sö-
derstaden och Stockholms stads tekniska förvaltningar och bolag ges 
i uppdrag att inleda utrednings- och programarbete för Söderstaden 
(Stockholms stad, 2010). I start-PM för programarbete är inriktningen 
2500-3000 bostäder (Stockholms stad, 2011a). I detta konstateras att 
upp till en sjättedel av de verksamheter som idag finns i området inte 
längre kan stanna kvar. Området ska utvecklas till “en central stadsdel, 
med god tillgänglighet, som både till innehåll och utformning blir unik i 
Stockholm. En levande, kreativ och mänsklig stadsdel där verksamheter 
kan samexistera med boende, service och kultur.” I november 2011 tar 
exploateringsnämnden och fastighetsnämnden upp ett reviderat utred-
ningsbeslut.* Fastighetskontoret får i uppdrag att utreda förutsättningar-
na för ett nytt ”livsmedelskluster” i Larsboda i Farsta, fastighetskontoret 
ska även utreda vilka fastigheter staden långsiktigt ska behålla i området 
(Stockholms stad, 2011b).

2013 byter planeringen i Slakthusområdet delvis inriktning. Den 7 fe-
bruari beslutar exploateringsnämnden om en avsiktsförklaring med 
IKEA och IKANO med syftet att IKEA ska bygga ett varuhus i den 
södra delen av området (Stockholms stad, 2013). Motståndet mot 
IKEA-etableringen blir stort. En viktig poäng i planeringsprocessen har 
varit Slakthusområdets underliggande urbana värden. IKEA-projektet 
accentuerade denna kamp. Ett viktigt argument mot planerna var att 
ett varuhus med tillhörande parkeringsplatser inte skulle tillföra de “ur-
bana värden” som uttryckts i tidigare planeringsdokument (Metzger & 
Wiberg, 2018).  Planerna på ett IKEA-varuhus nådde vägs ände i juni 
2015 (Fastighetsvärlden, 2015).

Den 11 november 2013 presenteras den så kallade Stockholmsöverens-
kommelsen och för Slakthusområdets del innebar detta att de tidigare 
tunnelbanestationerna Globen och Enskedegård försvinner och en ny 
tunnelbanestation etableras i Slakthusområdet. I samband med utbygg-
naden åtar sig Stockholm att medfinansiera den nya tunnelbanelinjen 
med 2350 miljoner kronor och att uppföra 42 900 bostäder inom den 
nya tunnelbanans influensområdet (2013 års Stockholmsförhandling, 
2014).

5.2 Programmet och samrådet
Fram till 2015 finns en konflikt kring vilken typ av urbanitet som Slakt-
husområdet ska stå för och vilken typ av verksamheter som inkluderas 
i detta. När programmet i december 2015 går ut på samråd har dessa 
konflikter i hög grad löst. Inriktningen för stadsdelen har nu materia-
liseras i en vision om en stadsdel som “ska vara tät och tydligt urban 
med stora variationer i skala, volym och material.” Slakthusområdets 
historia som industriell miljö ska bytas ut men “den industriella miljön, 
ursprungligen byggd för storskalig köttproduktion, har visat sig passa en 
brokig skara småskaliga verksamheter. Det är på denna grund det fram-
tida Slakthusområdet ska vila.” (Stockholms stad 2015, s. 3)

Exploateringsgraden i projektet har stigit från det initiala målet om 2500-
3000 bostäder. Det nuvarande programmet innehåller totalt 3900-4200 

* I den beslutskedja som Stockholm stad har tas större investeringsprojekt upp som 
utredningsbeslut, inriktningsbeslut och genomförandebeslut.
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bostäder, 90 000 kvm verksamheter i bevarade byggnader, 90 000 kvm 
nya kontor, 40 000 kvm nya lokaler för service och handel och 26 000 
kvm service och handel i befintlig bebyggelse. I den befintliga bebyggel-
sen bevaras alla blå- och grönklassade byggnader och vissa gulklassade 

byggnader.*  Figur 8 visar programmets föreslagna stadsplan och figur 9 
fördelningen av verksamheter (Stockholms stad, 2015a). 

Samrådet för programmet pågår 2015-12-08 till 2016-02-01. Sam-
manlagt inkommer 100 skrivelser. Jämfört med den tidigare kraftiga 
kritiken mot planerna på IKEA är nu mottagandet betydligt bättre. 
Stadsbyggnadskontoret sammanfattar själva resultatet som att: “Både 
remissinstanser och allmänhet var överlag mycket positiva till förslaget.” 
(Stockholms stad 2016, s. 2). Ett i delar reviderat program, framför allt 
avseende vissa fastigheter som nu föreslås tillåtas rivas och en mindre 
utvidgning av offentlig plats, godkänns i februari 2017 (Stockholms stad, 
2017a)

5.3 inriktningsbeslut och nästa steg
Även om programmet i huvudsak löst frågan kring vilka värden Slakt-
husområdet representerar kvarstår dock frågor kring genomförandet. 
Vilket också lyfts i samrådet (Stockholm stad 2016). I exploateringskon-
torets inriktningsbeslutet  lyfts frågan om att ta ett större grepp: “[k]
ontoret tror att utvecklingen av lokaler med fördel skulle kunna göras i 
ett större grepp och också omfatta befintliga lokaler” (Stockholms stad 
2017b, s. 13). Det förs en diskussion inom exploateringskontoret om att 
sälja de befintliga lokalerna i ett större paket och planen är då att gå ut 
med en tävling (Exploateringskontoret 1). 

* Färgklassningen avser det system för kulturmiljöklassning som används av Stock-
holms stadsmuseum i deras inventeringar av kulturmiljöer: “Blått är den högsta 
klassen och omfattar bebyggelse av synnerligen högt kulturhistoriskt värde. Grön 
klassning innebär också ett högt kulturhistoriskt värde och betyder att bebyggelsen är 
särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig syn-
punkt. Gult är den tredje nivån som används vid klassificering. En gulklassning på 
Stadsmuseets kulturhistoriska klassificeringskarta innebär att fastigheten har bebyg-
gelse av positiv betydelse för stadsbilden och/eller av visst kulturhistoriskt värde.” 
(Stockholms stadsmuseum, 2016)

Figur 9 fördelning av verksamheter i Slakthusområdet (Stockholm stad, 2015a).

Figur 8 stadsplan för slakthusområdet, 
mörkt gråa byggnader är bevarade 
(Stockholm stad, 2015a).
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5.4 Larsboda
En förutsättning för att kunna komma vidare med utvecklingen av 
Slakthusområdet är att livsmedelsföretagen kan relokaliseras. Under ti-
den för planeringen av Slakthusområdet har därför fastighetskontoret 
utrett förutsättningarna för en utveckling av ett nytt så kallat livsmed-
elskluster i Larsboda i Farsta. I oktober 2015 fattas ett inriktningsbeslut 
för utvecklingen av Larsboda. Inriktningsbeslutet avser en framtida in-
vestering om 1900 miljoner kronor i totalt 55 000 kvm BTA (byggnads-
tekniskarea), till detta skulle även byggas bränsleanläggningar och en 
lastbilstvätt, motsvarande lokaler i Slakthusområdet var 65 000 Kvm. 
Intresset för att flytta till Larsboda var stort bland livsmedelsföretagen i 
Slakthusområdet. I inriktningsbeslutet lyfts projektets vikt för livsmed-
elsförsörjningen om Larsboda inte genomförs: “[r]isken är därmed stor 
att Stockholm tappar livsmedelsförsörjningen som klustret garanterar 
samt att lokalfrågan blir affärskritisk för enskilda företagare.” (Stock-
holm stads 2015b, s. 8) 

På fastighetsnämnden den 31 januari tas genomförandebeslutet för 
Larsboda. Projektet har nu krympt. Inom genomförandebeslutet ryms 
en investering om 1239 miljoner kronor och ytan har minskat till att 
omfatta 28 500 kvm BTA, fastighetsnämnden avser heller inte läng-
re att bygga en bränslestation och en lastbilstvätt. Totalt har projektet 
alltså nästan halverats. Samtidigt har hyrorna stigit. Från i inriktnings-
beslutet 2200 kr/kvm/år i inriktningsbeslutet till 2950 kr/kvm/år i ge-
nomförandebeslutet.. Projektets genomförande villkoras också med att 
65 procent av lokalytan ska vara uthyrd innan byggnation kan starta 
(Stockholm stad, 2017d) Enligt tidsplanen skulle byggnation av livsmed-
elsklustret kunna starta 2019, jämfört med inriktningsbeslutet var det en 
försening om två år.

5.5 Affären
För att klara genomförandet av projektet – och för att möjliggöra ut-
byggnaden av kommersiella lokaler, kultur och kontor – har en större 
affär diskuterats under en längre tid. Redan i planeringens inledning 
har fastighetsbolag som Atrium Ljungberg intresserat sig för Slakthus-
området (Atrium Ljungberg 2). Även ett konsortium bestående av bo-
lagen Fabege, Einar Mattson, Riksbyggen och Unabail Rodemco har 
intresserat sig för området och ville utveckla en större del. Exakt när 
Fastighetskontoret blev av med uppdraget att utveckla fastigheterna i 
Slakthusområdet framgår inte i dokumentet eller i intervjuerna. Idén 
om en större markanvisning och försäljning aktualiserades både av ovan 
nämnda fastighetsbolag och inom Stockholm stad under tiden 2015-
2018. Även andra fastighetsbolag som Castellum och Klövern var in-
tresserade av området. Under denna period togs dock inga beslut.

Under våren 2018 får exploateringskontoret av i uppdrag av Stads-
ledningskontoret att inleda diskussioner med fastighetsbolaget Atrium 
Ljungberg kring en större affär i Slakthusområdet (Fastighetskontoret 
1). Huvuddragen i affären färdigställs innan sommaren och den 30 au-
gusti 2018 hålls en pressträff och ett pressmeddelande skickas ut att sta-
den slutit en avsiktsförklaring med Atrium Ljungberg kring utveckling-
en av Slakthusområdet. I pressmeddelandet går att läsa:
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Vi är mycket glada över att nu kunna ta nästa steg i utvecklingen av 
Söderstaden. Avsiktsförklaringen innebär att vi inleder ett partnerskap 
med Atrium Ljungberg för att tillsammans förverkliga visionerna om en 
ny komplett stadsdel i söderort med attraktiva bostäder och arbetsplat-
ser. Slakthusområdet har alla förutsättningar att bli en mötesplats för 
stockholmarna med moderna arbetsplatser, kulturer, evenemang och 
matupplevelser, säger Karin Wanngård, finansborgarråd i Stockholms 
stad. (Via TT, 2018)

Totalt omfattar avsiktsförklaringen förvärv och markanvisningar om to-
talt cirka 200 000 kvadratmeter BTA. Den 16 oktober 2018 godkänns 
avsiktsförklaringen i fastighetsnämnden och 18 oktober 2018 godkänns 
den i exploateringsnämnden, enbart Vänsterpartiet röstar emot delar 
av försäljningen (Stockholm stad 2018).  Avtalen för försäljning och för 
optioner och markanvisningar färdigställs den 25 januari 2019 (Atrium 
Ljungberg, 2019), och tas upp för beslut i fastighetsnämnden den 19 
februari 2019, exploateringsnämnden den 14 februari 2019. I nämnden 
röstar alla partier utom Vänsterpartiet för avtalet. Vänsterpartiet invän-
der att den planerade gymnasieskolan i området fortsatt borde utvecklas 
av SISAB (Stockholm stad, 2019a)

Avtalet innebär en försäljning av 13 fastigheter i form av aktieöverlåtel-
ser, totalt omfattar dessa 51 000 kvm och tillträde till dessa ska ske under 
andra kvartalet 2019. Bolaget markanvisas också drygt 500 lägenheter 
och 5900 kvm bottenvåningslokaler (figur 10 visar vilka kvarter som 
avses). 

Kopplat till dessa aktieöverlåtelser finna ett antal optioner på försälj-
ningar och markanvisningar. Totalt utgörs dessa av:

• Option att erhålla ytterligare markanvisning för ca 297 lägen-
heter och ca 11.900 kvm bottenvåningslokaler i kvarteren ÖI, 
ÖK, ÖP, ÖQ i situationsplanen nedan.

• Option att erhålla ytterligare markanvisning för ca 10.000 kvm 
kontor vid Sofielundsplan i kvarter SN

• Option att erhålla upplåtelse av industritomträtt i Larsboda, 
om det behövs för att omlokalisera livsmedelsindustrin i Slakt-
husområdet. 

• Option att erhålla ytterligare markanvisning för gymnasieskola 
om ca 4.000 kvm i kvarter VE i situationsplanen nedan

• Option att förvärva samtliga aktier i Fastighets AB Palmfelt 
Center ca 32.000 kvm LOA, kvarter ÖC senast om tre år.

Avtalet är alltså utformat som en “flerstegsraket” där Atrium Ljungberg 
får möjlighet att förvärva och markanvisas fler delar av området om 
vissa villkor är uppfyllda i de delar som de tidigare fått köpa eller fått 
markanvisade. Förutsättningen för detta är att de i aktieöverlåtelseavtal 
går att ställa mer långtgående och tidssatta åtagandet. Åtagandet i detta 
fall rör utifrån intervjusvaren framför allt att bolaget förväntas påbörja 
sina projekt inom vissa tidsintervall (Stockholm stad 2019b, Stadsled-
ningskontoret 1)

Affären motiveras med att en stor aktör både har möjlighet att utveckla 



49

5. slAkthusoMrådet I stockholM

destinationen och får mer utvecklingskraft. I tjänsteutlåtandet står det: 

Den avsiktsförklaring som tecknades med Bolaget i oktober var ett re-
sultat av Stadens vilja att inleda ett samarbete med en stark, engage-
rad, erfaren fastighetsägare för att utveckla Slakthusområdet som de-
stination. En stark kommersiell aktör ger bättre förutsättningar för att 
Slakthusområdet ska kunna erbjuda ett blandat innehåll av kommersiell 
och offentlig service, kultur, nöjen och evenemang i områdets framtida 
kommersiella kärna. På det sättet kan också de gamla byggnaderna tas 
om hand och bidra till helhetsmiljön. Samtidigt har staden behövt hitta 
en lösning för hela eller delar av Stockholms livsmedelscentrum och för 
att genomföra flytten av de företag som inte ska stanna kvar i området. 
(Stockholms stad 2019b, s. 5)

Det betonas också att avtalet utgör början på ett samarbete: “De båda 
avtalen innebär ett långsiktigt samarbete för Slakthusområdets utveck-
ling och kombinerar förvärv av befintliga byggnader, tomträttsupplå-
telser, markanvisningar och optioner på ytterligare förvärv av befintliga 
byggnader och markanvisningar.”  (Stockholm stad, 2019b, s. 7). Den 6 
maj 2019 godkänner kommunfullmäktige i Stockholm avtalet.

5.6 Framtiden
Redan några dagar efter att Atrium Ljungberg tillträtt annonseras ett 
nytt samarbete med Parkteatern i Stockholm kring ett antal scenföre-
ställningar i Slakthusområdet. I beslutet i exploateringsnämnden den 
14 februari 2019 ber exploateringsnämnden stadsbyggnadsnämnden 
om planändring i de delar som omfattas av försäljning och markanvis-
ningar. Detaljplanearbetet avses  påbörjas under hösten 2019. Under 
våren organiserar också Atrium Ljungberg en workshopserie kring om-
rådet med berörda förvaltningar och andra fastighetsägare i området 
och i augusti genomförs en studieresa

Figur 10 fastigheter som ingår i affären mellan Atrium Ljungberg och Stockholm 
stad. Rött markerade bokstäver ingår i affären. Ö i punktlistan står för östra på kar-
tan. (Stockholm Stad, 2019b).
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Flemingsberg är en tätort i Huddinge kommun som ligger söder om 
Stockholms stad längs med södra stambanan. Fram till 1960-talet bod-
de inte mer än drygt 200 personer i Flemingsberg. Områdets placering 
centralt på Södertörn gjorde området idealt för ett antal viktiga sam-
hällsfunktioner och mellan 1968-1972 uppfördes här Huddinge sjukhus 
och samtidigt byggdes 18 stora miljonprogramshus i Västra Flemings-
berg. I början av 1980-talet fick området sin första institution inom hö-
gre utbildning och 1996 inrättades Södertörns högskola. I början av 
1980-talet kom också pendeltågsstationen och under 1990-2000-talet 
byggdes ett rättscentrum upp med tingsrätt, häkte och polis (Campus 
Flemingsberg, 2018).

Flemingsberg pekades i den regionala utvecklingsplanen (RUFS) 2010 
ut som regional stadskärna med målet om att 2030 ska: “[ö]ver 20 000 
personer […] komma att bo i området och 35 000 arbetsplatser finnas 
här år 2030” (Botkyrka, 2009, s. 4). Huddinge kommun och Botkyrka 
kommun tog under denna period fram en fördjupad översiktsplan över 
området (2009). I den senaste RUFS (2050) pekas Flemingsberg fortsatt 
ut som regional kärna och som en del i arbetet med detta tog Stock-
holm läns landsting, Huddinge kommun och Botkyrka kommun fram 
en vision för området med ambitionen att “utveckla cirka 25 000 nya 
bostäder och 50 000 nya arbetstillfällen. I kärnans kärna finns möjlighet 
att utveckla ett nytt stadscentrum med service för mer är än 100 000 
invånare.” (Huddinge 2018a, s.7).

Intresset för att utveckla framför allt arbetsplatser var lågt vilket mo-
tiverade Huddinge att den 13 augusti 2018 sluta en avsiktsförklaring 
med fastighetsbolaget Fabege och WA fastigheter AB om utvecklingen 
av området. Motivet var att “[i]ntresset av att etablera lokaler för kon-
tor, som skapar arbetstillfällen, är mycket lågt, i vart fall på kort och 
medellång sikt. Utvecklingen av de olika verksamhetsdelarna i den nya 
stadsdelen torde därför behöva ske samordnat av en aktör eller grupp 
av aktörer som kan se till helheten.” (Huddinge, 2018b, s. 2) Beslutet 
baserar sig på en konsultrapport och kommunen har varit i kontakt med 
två aktörer innan beslutet att skriva avtal med Fabege sker.  Avsiktsför-
klaringen innebär att området ska utvecklas i enlighet med den bilagda 
visionen om ett South Business district med 50 000 boende, 50 000 ar-
betsplatser och 50 000 besökare. Fabege får då ensamrätt att förhandla 
om markanvisningar i ett antal område, se figur 11 (2018b). Samtidigt 
påbörjas också programarbetet för området i samverkan mellan Fabege 
och Huddinge kommun (Fabege 1). 

Figur 11 områden som avses i avsiktsför-
klaring mellan Huddinge kommun och 
Stockholm Syd SBD Utvecklings AB 
och Fabege AB (Huddinge, 2018b)
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7. resultAt och AnAlys

I följande del presenteras resultatet och analysen av fallstudien. Fokus 
kommer ligga på Slakthusområdet men resultatet kommer också infor-
meras av övriga fall, till exempel när det finns tydliga kontraster eller 
när de andra fallet belyser resultatet eller ger ytterligare information. 
I avsnitt ”3.4 ramverket för studierna” utvecklades utgångspunkt för 
resultatdelen. Teorin operationaliserades där i relation till forskningsfrå-
gorna. Resultatdelen följer samma disposition som presenterades i den-
na del med början i motiv och mål utvecklade genom det tillhörande 
identifierade dilemmana, sedan kommer strategier i relation till identi-
fierade dilemman att behandlas, avslutningsvis behandlas de institutio-
nella normer som verkat och hur det förändras. Resultatet presenteras 
alltså utifrån en analys av planeringsdokumenten och intervjuerna som 
helhet med teorin som den lins genom vilken det empiriska materialet 
filtrerats. 

7.1 Utbuds- eller efterfrågestyrd stadsplane-
ring?
I avsnitt 7.1 och 7.2 kommer forskningsfråga 1 ”vad motiverar kom-
muner och fastighetsbolag att ingå långsiktiga samarbeten?” besvaras 
utifrån de två identifierade dilemmana i avsnitt 3.4.

Slakthusområdet är ett omvandlingsprojekt. Ett industriområde ska bli 
något annat, högre värderat. Stadsutveckling är en investering i framti-
den, det är bilden och idén kring vad ett område kan bli som gör att det 
är rimligt att omvandla. Alla studerade fall är tydliga exempel på detta. 
Om inte Slakthusområdet hade just potentialen att bli något annat, i det 
här fallet ett område dit folk vill ta sig, skulle det inte vara intressant att 
omvandla. En intervjuad beskriver denna framtidsbild som:

Man, kan ha lite olika perspektiv, ser man ur ett sattelitperspektiv vad 
Slakthusområdet är så tror jag att det redan 2030 är ett av Europas he-
taste områden att både besöka och bo och sätta sitt företag i. Och ännu 
mer så 2050 och att det konkurrerar med de mest kreativa, härliga, 
bubblande, vitala stadsdelarna i städer som Amsterdam, London och 
Berlin. (Atrium Ljungberg 3)

7.1.1 Framtidens “blandstad”

Slakthusområdet är redan idag ett område i den meningen att det re-
dan finns fungerande verksamheter och lokaler. Investeringar och för-
ändringar av området bygger på vad området kan bli. I intervjuerna 
lyfter alla att framtidens Slakthusområde är en stadsdel med en alldeles 
egen identitet. Det är en blandstad i termer av att den innehåller både 
bostäder, lokaler för verksamheter, handel, men inte minst lyfts att om-
rådet kommer vara en destination dit människor kommer vilja ta sig. 
Många lyfter också att området är unikt i just sin potential att bli så 
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kallad blandstad:

Men ju mer jag jobbar med det känner jag att projektet faktiskt är unikt 
på det sättet att dom här olika inslagen är så pass jämntunga och att 
det verkligen finns ett marknadsvärde i kultur och nöje och det kom-
mersiella som går att jobba med. Det finns ju nästan inte ett stadsut-
vecklingsprojekt som inte pratar om 24/7 och lokaler i bottenvåningar 
kommersiellt och kultur, men jag tror på samma sätt inte att det finns 
något annat stadsutvecklingsprojekt som har lika goda förutsättningar 
att kunna verkligen göra något av det. (Exploateringskontoret 1)

Stockholms stads och Atrium Ljungbergs bild av det framtida Slakt-
husområdet är i huvudsak liktydig. Det är också en anledning för båda 
parter att vilja utveckla området. Slakthusområdet är på väg att bli en 
del av innerstaden och det gör att både kommunen och bolaget ser en 
möjlighet att utveckla området i denna inriktning: 

Samtidigt ligger området nära staden, det är på väg att bli innerstad. 
[…] Området har även stora historiska värden att bygga vidare på och 
har potentialen att utvecklas till en blandstad samt att bli södra Stock-
holms nya kontors- och arbetsplatshubb. Vi ser det nästan som oansva-
rigt om det inte blir det. Området har alla förutsättningar och är det 
någonting som saknas söder om staden så är det arbetsplatser. (Atrium 
Ljungberg 1)

I den meningen är utvecklingen av Slakthusområdet ett typexempel på 
en utbudsstyrd stadsutveckling. Det är en investering i en framtida an-
vändning och en bild av vad områdets ska bli. Detta motiverar framför 
allt bolaget att investera i området. Visserligen kommer Slakthusområdet 
bli föremål för viktiga infrastrukturinvesteringar i form av tunnelbanan. 
Men som katalysator för en utveckling av området är detta sekundärt. 
Det är den potential som ligger i områdets geografiska position precis i 
närheten av innerstaden i kombination med vad som anses vara en sär-
skild potential utifrån områdets kulturhistoria och struktur som främst 
driver utvecklingen. Det finns i beskrivningen Slakthusområdet, både i 
dokument och intervjuer, hela tiden en slags spänning mellan det nuva-
rande och det framtida, något som präglar hela dess moderna historia. 
En av de kvaliteter som Slakthusområdet anses ha är just den historiska 
miljön, satt i ett nytt sammanhang får den ett stort värde. Det är också 
viktigt att påpeka i detta sammanhang att drivkraften bakom förfaran-
det är att säkra utvecklingen av de kommersiella lokalerna och kontor, 
detta gäller både utvecklingen av Slakthusområdet och Flemingsberg. 
Bostadsproduktion utgör inte ett motiv bakom att förfarandet har valts. 

Att dessa projekt och samarbeten utgår från en utbudsstyrd logik är 
även konsistent med utvecklingen i både Flemingsberg och Haninge. 
Särskilt Flemingsberg är ett typexempel på en utbudsstyrd planering. 
Grundläggande faktorer är ett upplevt behov och en vilja att få till fler 
arbetsplatser söder om Stockholm (denna vilja finns också för Slakthus-
området) och en idé att Flemingsberg erbjuder framtida möjligheter att 
få till just detta. Särskilt är det de trafikalmässiga förutsättningarna som 
gör detta möjligt: 

I och med att du har tåget som går direktlinje på Flemingsberg eller 
längre söderöver i Södertälje och Arlanda och Uppsala så var det för oss 
ett sätt att hitta, vilket område är det mest naturliga att sätta tänderna 
i när du ska söder om staden. Vi passerade Älvsjö, det var ointressant, 
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inte stort nog för det vi ville och då kom vi till Flemingsberg. (Fabege 1)

Även i Flemingsberg är det möjligheten att skapa blandstad som lockar: 
“Det betydde att vi kom på namnet Stockholm South Business District 
som skulle vara en stor koncentration av 50 000 boende, 50 000 arbe-
tande och 50 000 besökare, så vi verkligen får den här kraftsamling-
en.” (Fabege 1) Värdet i en förändring av dessa platser ligger alltså i 
en utveckling av markvärdet. När markanvändningen förändras skapas 
värden som både kommunen och bolagen kan utnyttja, dessa har därför 
ett gemensamt intresse att påbörja en förändring av platsen, få något 
att hända. Både kommunen och bolagets mål är en värdeutveckling ba-
serad på den framtid som området har. Från Huddinges sida är man 
mycket tydliga med detta:  

Vi behöver värdeutveckla vår mark. Både vi och Fabege behöver det. 
Stadscentrum är tänkt att vara nyckeln till att det faktiskt blir en föränd-
ring i hur man ser på Flemingsberg och som förhoppningsvis kommer 
påverka marknadspriserna. Fabege behöver det för de har mycket mark 
som de ska bygga bostäder på, och vi behöver det för att vi äger också 
mycket mark i övriga Flemingsberg. Det är vad jag förväntar mig. Lyck-
as detta projekt och vi får en värdeutveckling av våra fastigheter kan vi 
få en bättre ekonomi och genomföra alla de saker i Flemingsberg som 
kommunen vill uppnå. (Huddinge 1)

7.1.2 Områdesutveckling som framtidsinvestering

En viktig fråga i denna studie har varit de privata aktörernas motivation 
att utveckla så stora områden. Från intervjuerna framkommer att uti-
från det som här kallas ett utbudsperspektiv är det extra viktigt för bo-
lagen att få vara vad som i denna studie kallas “områdesutvecklare”. En 
områdesutvecklare är, till skillnad från en fastighetsutvecklare, en aktör 
som utvecklar hela området och bygger en blandning av funktioner över 
ett större område. De skapar stadsdelar. Genom att de får möjlighet att 
utveckla ett stort område kan de också enklare kontrollera områdets 
framtida attraktivitet. Det begrepp som används av flera intervjuade 
och som dyker upp igen i ett stort antal sammanhang är “gungor och 
karuseller”. Genom att ha möjlighet att fördela verksamheter med både 
hög och låg lönsamhet i området ser bolagen en möjlighet att över tid 
utveckla värdet av hela området.

Men för att svara på frågan: ja, vi har alltid velat ha en stor kaka. Dels 
är det Atrium Ljungbergs affärsidé att jobba med stora kakor, av två 
skäl skulle jag säga. För att kunna vara den som driver utvecklingen – vi 
har ju ändå en ambition att utveckla stad – behöver man mer för att 
ha rådighet eller ens möjlighet att driva utvecklingen. Det andra är det 
ekonomiska hänsynstagandet och framför allt för att vi jobbar så myck-
et med kultur och innehåll, att kunna tänka lite gungor och karuseller 
(Atrium Ljungberg 2)

Områdesutveckling ses här som en framtidsinvestering. För bolagen blir 
detta också en fråga om kontroll. Utan kontroll över en stor del av lo-
kalerna i ett område är det svårare att kontrollera att de kvaliteter som 
efterfrågas av hyresgästerna uppstår. Det går att sammanfatta den som 
styr områdesutvecklingen har större möjligheter att skapa den framtida 
efterfrågan på stadsdelen:
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[F]ör att, ska du göra en så stor satsning, vi talar om en satsning samlat 
om 50 miljarder, så ska du ha kontroll, och äger du allting så har du den 
kontrollen. Annars kan du inte leverera det som din vision visar, det du 
lovar. Då står alltid en fastighetsägare i vägen som vill något annat, så 
blir det inte det vi har tänkt. Vi kunde ha sådana områden med en tre 
fyra solitärer som ett gammaldags industriområde. Det drar ju inte med 
något. (Fabege 1)

Bolaget blir områdesutvecklare för att det vill kunna ha kontroll över 
kvaliteter och detta har i sin tur att göra med att ett områdes värde inte 
bara bestäms av var det ligger eller hur husen ser ut. För bolagen avgörs 
värdet på deras fastigheter av den omgivning fastigheterna befinner sig 
i. Området blir viktigare än fastigheten:

Men något som jag pratar mycket om nu för tiden, det är att om vi ska-
par det här innehållet, det här stadslivet, den här maten och kulturen, 
så lockar det en massa människor till platsen. Det lockar ung talang till 
platsen och om en stadsdel lockar ung talang så är det bara en tidsfråga 
innan bolagen som vill anställa den här unga talangen också vill vara på 
platsen. Det vill säga det blir en magnet, en unicorn-magnet. Det blir 
honungsburken som gör att rätt företag, att starka varumärken inom 
rätt branscher, vill finnas där. (Atrium Ljungberg 2)

7.1.3 Begränsat kommunalt handlingsutrymme

Från kommunalt håll efterfrågas en omvandling av området som kom-
munen upplever att den själv inte har möjlighet att genomföra. Det 
finns ett begränsat kommunalt handlingsutrymme för att uppnå de kva-
liteter som anses behövas för områdets utveckling. Kommunen ser helt 
enkelt ett behov av en stor aktör för att genomföra projekten. Det som 
efterfrågas är både kompetens och ekonomiska möjligheter. Det går att 
sammanfatta vad kommunen söker i begreppet ”genomförandekraft”. 
Den typ av områdesutveckling som bolagen ser framför sig som en för-
utsättning för att kunna värdeutveckla området anser kommunen sig 
inte ha möjlighet att genomföra. I intervjuerna är det tydligt att man 
inom Stockholms stad uppfattar att de inte kan utnyttja gungor och 
karuseller på samma sätt:

De största lärdomarna är att det kostar otroligt mycket och det är svårt 
att skapa en stadsutveckling utan att ta ett större grepp. Man brukar 
ofta prata om gungor och karuseller, att hitta saker som bidrar till upp-
levelsen men som kanske inte är inkomstgenererande, eller intäktsgene-
rerande. Och samtidigt skapa möjligheter att få ekonomi att renovera 
byggnader, levandegöra området. Men också tillföra funktioner som 
gör att området fungerar över dygnets alla timmar. [...] Där kan man 
säga att staden varken har gungor eller karuseller, man har inga riktiga 
dragare som får resten av området att leva upp i dagsläget. Det kanske 
kommer, men det är förknippat med så höga kostnader att staden har 
svårt att täcka dessa kostnader genom exploateringsintäkterna. (Stads-
ledningskontoret 1)

För Stockholm uppstår här ett dilemma: det finns en ambition att för-
ändra markanvändningen i ett område men det går inte av att göra det 
med de befintliga resurserna. Det går att diskutera varför även kommu-
ner som kan sälja mark till höga markpriser anser sig ha svårt att själva 
genomföra områdesutveckling. Anledning till detta är troligen att även 
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om kommunen rent teoretiskt, likt bolaget, investerar i den framtida 
stadsdelen har kommunen inte samma möjlighet att tillgodogöra sig de 
långsiktiga värdena. För bolaget finns en ständig intäkt, en hyra. För 
kommunen finns inte denna intäkt. Den initiala investeringen kan vägas 
upp av den långsiktiga intäkten. Det går att sammanfatta i nedanståen-
de citat: 

Man kunde se att affären skulle blir dyr för stan som helhet även om 
det för exploateringskontoret enskilt troligen skulle bli ett ekonomiskt 
bra projekt. Till exempel skulle många av fastighetskontorets byggnader 
bevaras och rustas till höga kostnader, kostnader som inte skulle motsva-
ras av möjliga intäkter i form av kommande hyror. Fastighetskontorets 
kostnader för evakuering av pågående verksamheter till Larsboda skulle 
också bli näst intill omöjlig att få ihop ekonomiskt. Ambitionen från 
stadens sida var dessutom att skapa ett område med både arbetsplatser 
och bostäder. Det är inte något som staden tidigare lyckats med fullt ut.  
Då tittade vi: hur utvecklar man den här typen av områden på andra 
ställen, Arenastaden är en variant, Sickla en annan, och landade i att 
här behövde vi inledningsvis liera oss med åtminstone en stark aktör 
som är kunnig inom stadsutveckling och med en hög ambition avseende 
kvalité. Tanken var inte att ge hela området till denna aktör utan att ta 
in någon för att starta upp det här området och för att lyfta ett antal 
riktigt dyra kostsamma projekt från stan. Nämligen Larsboda och de 
blåklassade byggnaderna och överlåta detta till någon som skulle kunna 
hantera de frågorna på ett annat sätt än vad vi kan göra och till för dem 
en lägre kostnad. (Stadsledningskontoret 2)

Kommunen vill alltså utveckla området och har en bild av vilka fram-
tida värden de vill tillföra. De har dock inte resurserna att genomföra 
detta eftersom det långsiktigt inte kommer vara kommunen som hämtar 
hem de monetära vinsterna (det går ju såklart att se vidare samhällseko-
nomiska vinster i utvecklingen men som beskrivits i avsnitt 2 upplever 
kommunerna en ansträngd investeringsbudget). Ett utbudsstyrt förhåll-
ningssätt innebär att kommunen behöver någon som är villig att inves-
tera i områdets framtid. 

7.1.4 Att hantera resurssvag efterfrågan

Utvecklingen som sker i dessa områden styrs av en utbudslogik; en in-
vestering i framtida förhållanden. Samtidigt finns en paradox både ut-
ifrån kommunens och fastighetsägarens perspektiv. Det finns nämligen 
även ett behov av att kunna möta en mer efterfrågestyrd stadsutveck-
ling. Från Stockholms stads sida har det under hela processen funnits en 
spänningsförhållande mellan existerande verksamheter, de verksamhe-
ter som under tiden kommit in i området (främst kulturaktörer) och den 
framtida användningen av området. Kommunen, särskilt fastighetskon-
toret och stadsbyggnadskontoret, har i olika skeden både velat värna 
och utveckla existerande verksamheter och nya kulturverksamheter för 
att sedan landa i att det inte varit möjligt, primärt av ekonomiska skäl. 
Samtidigt är troligen den spontana utveckling som har skett i området 
en förutsättning för att en omvandling ska ske:

Det började som en spontan omvandling av Slakthusområdet. Jag tror 
det var Puma eller Nike som flyttade in där och det blev mindre och 
mindre [matproduktion], det var ingen slakt nu på slutet utan mer 
annan typ av livsmedelshantering. Så man kan säga att det skedde en 
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spontan förändring. (Stadsledningskontoret 2)

En motivation för kommunen, primärt uttryckt inom stadsledningskon-
toret och exploateringskontoret, för att göra en större affär är också 
att en större aktör har möjlighet att fånga upp det som här beskrivs 
som lokal efterfrågan, alltså den mer spontana formen av förändringar 
baserade på lokala mindre initiativ. Dessa aktörer har kanske inte hel-
ler möjlighet att klara marknadshyror, men genom att denna tillför ett 
sådant värde till området är det värt att ha dem kvar. Det beskrivs som 
att försöka kortsluta “gentifieringsprocessen”. Detta genom att kunna 
skapa utrymme för det som annars slås ut att kunna vara kvar när vär-
det av ett område ökar:

Knepet är egentligen att kortsluta gentrifieringsprocessen eller artifi-
ciellt skapa ett läge i gentrifieringsprocessen som möjliggör av den här 
sortens upplägg. Att sådana som bidrar till områdets upplevelse ska ha 
möjlighet att finnas kvar. (Stadsledningskontoret 1)

Det är detta dilemma kommunen har att hantera: man har ett behov 
av intäkter för att finansiera stadsutvecklingen och samtidigt vill man att 
den mer spontana utvecklingen som sker nu, som alltså ses som ett vär-
de för området, ska kunna finnas kvar och utvecklas vidare. Dilemmat 
löses genom att kommunens tänker sig att de utbudsstyrda framtidsin-
vesteringarna ska ge plats för de efterfrågestyrda innovationerna:

Med den här stora aktören som tar ett större grepp kan man förhopp-
ningsvis laborera lite med hyror. ”Betalningssvaga” hyresgäster kan 
också vara en dragningskraft för de som har möjlighet att betala mer, 
blandningen är en fördel för helheten. Atrium Ljungberg har erfaren-
het från liknande upplägg i Sickla och detta har varit viktigt för staden. 
(Stadsbyggnadskontoret 1)

Även för bolaget är den underliggande efterfrågan och den mångfald av 
aktörer som anses finnas i området, inte minst kulturaktörer, en viktig 
utgångspunkt för den vidare utvecklingen. Även de ser ett värde i att 
kunna behålla verksamheter som är efterfrågade men som saknar eko-
nomiskt utrymme att betala marknadshyror. För bolaget är detta en del 
av affärsmodellen, att arbeta med det man kallar “tidiga aktiveringar”.* 
Samtidigt finns en vilja att detta inte ska vara tillfälligt: ”det ska även 
långsiktigt finnas en viss procent ytor för kultur med en annan betal-
ningsförmåga. Annars blir det ett härligt meatpacking district i tio år 
och sen så är det inte det och då skjuter vi oss själva i foten..” (Atrium 
Ljungberg 2)

Kommunen löser det dilemma som finns mellan utbudsstyrd utveckling 
genom att överlämna åt någon annan att hitta en affärsmodell där dessa 
verksamheter ska kunna vara kvar: 

Men hade staden valt att dela upp det i mindre etapper för en mer traditio-
nell stadsutveckling med frimärken till mindre aktörer, då hade varje aktör 
behövt inkomstmaximera de små delarna, och det hade inte gett något 
utrymme för att ha billigare lokaler för kulturändamål i samma utsträckning 
som affären med Atrium nu kan innebära. (Stadsledningskontoret 2)

* Tidiga aktiveringar innebär att fastigheterna innan eventuella förändringar används 
för verksamheter. Ett exempel i Slakthusområdet är att Stockholm stadsteaters park-
teater använt Förbindelsehallen som scen i augusti.



57

7. resultAt och AnAlys

Det går att konstatera att det som driver fram en omvandling av ett om-
råde, nämligen investeringen i ett framtida område kan omöjliggöra det 
som från början var en av anledningarna till att denna framtidsbild kun-
de skapas. Genom en stor affär anser både kommun och fastighetsbolag 
att denna utveckling kan “kortslutas” genom att nyttorna från att be-
hålla det som gjort området attraktivt kan stanna inom en organisation.

7.1.5 Sammanfattning

Sammanfattningsvis är ett av huvudmotiven för samarbetet att skapa 
utrymme för en omvandling av området i enlighet med framtidsvisio-
nen. För bolagen innebär storleken på affären att man anser sig ha kon-
troll nog att driva områdesutvecklingen mot denna framtidsbild. För 
kommunerna innebär det att de resurser man annars saknar tillförs. För 
bolagen är motivet helt enkelt kontroll över utvecklingen i ett område 
och för kommunen är det huvudsakliga motivet att hitta någon med ut-
vecklingskraft som också har råd att ta hand om det mindre lönsamma 
aspekterna av stadsutvecklingen. Se figur 12 för en grafisk representa-
tion.

Utbudsstyrd Efterfrågansstyrd

Investeringsdilemmat

Projekten representerar i huvudsak 
en utbudsstyrd stadsuveckling En utbudsstyrdmodell används för 

att möjliggöra betalsvag efterfrågan, 
primärt kultur.

Figur 12 illustrerar var inom investeringsdilemmat fallen befinner sig (egen figur).

7.2 Ett sätt att hantera risk 
Om ett av huvudmotiven för att ingå dessa samarbeten från kommu-
nens sida är att få någon med utvecklingskraft som även kan hantera 
de mindre lönsamma aspekterna tycks det andra motivet vara riskhan-
tering. För kommunen är detta inte väsensskilt från behovet av att välja 
en aktör som har genomförande kraft. Men risk och osäkerhet skiljer sig 
ändå i den mån att det också bli avgörande för 1) vilken aktör som kan 
väljas 2) vilken typ av aktör.

7.2.1 Utvecklingskraft, soliditet och långsiktighet

För kommunen är stadsutveckling förknippat med risker i den mening-
en att kommunen gör investeringar som i sin tur förutsätter ett framtida 
urbant tillstånd som skiljer sig från de nuvarande. Kommunens investe-
ringar bygger på intäkter som baserar sig på områdets framtid, inte nu-
tid. Det går att argumentera för att det idag inte främst är kommunerna 
som gör dessa stora investeringar. De görs i huvudsak av aktörer på den 
privata marknaden och kommunen agerar exploatör genom att sälja 
mark. Samtidigt har kommunen ett intresse att den markexploatering 
som den planerar för också sker. En av de huvudsakliga riskerna kom-
munen har att hantera är alltså risken att det som avses göras inte görs. 
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Det blir då också ett av huvudargumentet för att samarbeta långsiktigt 
med en aktör:

Jag tycker alltså att syftet med det här det är att skydda Stockholm stad 
och då väljer man till exempel i Slakthusområdet att gå ihop med Atri-
um Ljungberg som i sig hade en väldigt god idé som stämde överens 
med den vision som Stockholms stad också hade. (Fastighetskontoret 1)

Man kan säga att detta står i kontrast till den praktik som har funnits 
tidigare i både Stockholm och andra kommuner där en större mångfald 
bland aktörerna genom, relativt sett, små markanvisningar eftersträvats. 
Eller som samma chef  uttrycker det: “Men då uppstod den här mång-
falden. Det blev fulländat här vid 2016-2017 med alla dessa aktörer som 
kom in, och sedan började det knaka lite i ekonomin och vad händer 
då. Jo, många av de här är ju lycksökare som har kommit in. Frågan är 
liksom klarar dom av de här? Att genomföra projekten.” (Fastighetskon-
toret 1)

Att hitta en aktör med god soliditet blir alltså ett sätt att skydda sig mot 
flera risker. Den ena att projektet inte alls genomförs, den andra att stän-
digt behöva förhandla om projekten. En aktör med låg soliditet innebär 
på så sätt en osäkerhet för kommunen och ett större risktagande. Fler av 
tjänstemännen i Stockholm stad lyfter Gasverksområdet – där det bland 
annat varit problem med ständiga omförhandlingar – i Stockholm som 
ett exempel där valet av en svag aktör varit ett problem.

Den andra riskreducerande åtgärden för kommunen blir att hitta en 
aktör som bedöms som långsiktig, alltså som avser att äga fastigheterna 
under en lång tid. I Flemingsberg baserar sig valet att samarbeta med 
en aktör på en konsultrapport som lyfter vikten av långsiktighet: “Den 
rekommendation kommunen fick var att ta ett helhetsgrepp kring ut-
vecklingen och att vi skulle samarbeta med en eller några enstaka aktö-
rer som var långsiktiga i sitt engagemang och ägarskap.” (Huddinge 1)

En annan identifierad risk är kommunens egen möjlighet att genom-
föra delar av projektet som är nödvändigt för att komma igång med 
stadsutvecklingen. Evakueringen av befintliga företag till Larsboda blir 
i det perspektivet ett viktigt argument för att ta in en stor aktör: ”en av 
anledningarna till att staden har ingått i den här affären är för projektets 
framdrift.” (Stadsbyggnadskontoret 1)

7.2.2 Avtalslösningar och genomförande

För att minska riskerna för att de olika etapperna inte ska starta, eller 
alls genomföras, använder sig Stockholm stad av en flerstegsmodell i 
avtalen med optioner knutna till att vissa delar av projektet måste på-
börjas innan nästa option faller ut. På så sätt reduceras riskerna för att 
delar av projekten inte ska genomföras. Avtalen innebär helt enkelt en 
modell där fastighetsbolagets framtida affärsmöjligheter är avhängigt 
ett genomförande från deras sida. I Flemingsbergsprojekt har projektet 
kommit kortare, där produceras nu ett program, men samma tankar på 
ett sekventiellt avtal finns även där.  För kommunerna är detta alltså ett 
sätt att reducera riskerna för att det man vill ska hända inte ska hända. 
Genom att tidsätta genomförandet minskar osäkerheten och därmed, 
anser man, även riskerna. Även från bolaget sida tycks detta ses som en 
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rimlig hantering: 

Men för i övrigt så är avtalet en trappstegsavtalsmodell, som känns helt 
rimlig. Egentligen inga konstigheter. Över huvudtaget är hela avtalet 
väldigt fokuserat på marknadsmässiga villkor och genomförandekraft 
och att idévisionen ligger till grund för det vi gör. (Atrium Ljungberg 3)

Samtidigt minskar flexibiliteten i och med den tidsbestämda genomför-
andeplanen, vilket till exempel ökar risken att konjunkturen viker när 
projektet ska genomföras. Detta innebär särskilt en risk för fastighetsä-
garna.

7.2.3 En balansakt för fastighetsägarna

Genom de avtal som kommunen tecknat förs en del av genomföran-
derisken i projektet över från kommunen till bolagen. Detta skapar ett 
dilemma för fastighetsbolagen. Deras framtida affärer är avgörande att 
genomförandet påbörjas, men samtidigt innebär det tidsbestämda avta-
let att de inte kan tajma produktion i förhållande till rådande konjunk-
tur. En representant för bolagen uttrycker det som följande: 

Men i det här projektet är det lite annorlunda, här finns en stor risk 
inte minst förknippat med tidsplanen. Eftersom vi behöver hålla en viss 
utbyggnadstakt enligt stadens exploateringsprocess, oavsett marknad. 
Det är jättelätt att planera ett område om man slipper att fundera på 
marknaden och tidsaspekten i det hela, men så ser inte verkligenheten 
ut och då blir det mer komplext. [...] Jag menar det är inte meningen att 
man ska sitta och hålla på marken heller, men det skulle behöva finnas 
en viss flexibilitet och öppenhet för samverkan i frågan. Det tror jag att 
alla parter skulle vinna på, speciellt i mycket långa projekt som löper 
över flera konjunkturcykler.  (Atrium Ljungberg 1)

Jämfört med små markanvisningar där risken när projektet inte ge-
nomförs är större för exploatören än för kommunen innebär det här 
överförandet av risk paradoxalt nog att vissa andra risker ökar. Det går 
nämligen att argumentera för att de mål kommunen vill uppnå, mång-
fald och liknande, faktiskt kan bli svårare att nå om genomförandet tids-
mässigt regleras. 

7.2.4 Konjunktur och konkurser

Nästan alla tjänstemän i Stockholm stad lyfter risken att en stor aktör 
också innebär större risker vid en konkurs: “en annan risk kan ju vara 
att, om bolaget får problem att finansiera alla sina investeringar kan nå-
gon av investeringarna komma att sättas på vänt. Och en risk för staden 
ligger då i att man lagt alla ägg i samma korg och då är vi beroende av 
deras utvecklingsvilja.” (Stadsledningskontoret 2)

Det går helt enkelt inte att avtala bort risken som konkurser och låg-
konjunktur innebär. Det är en systemrisk som alltid finns där. Det finns 
såklart i viss mån en paradox i detta: genomförandekraften är ett av hu-
vudargumenten för att välja en stor aktör, samtidigt innebär det att ris-
kerna ökar vid en konkurs. Detta är ett dilemma som egentligen inte går 
att lösa: risker är skapade av människor och hantering av risker skapar 
normalt sätt nya. För kommuner är dessa samarbete en riskreducerande 
åtgärd, men det skapar alltså också nya risker.
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7.2.5 Sammanfattning

För kommunerna är det andra motivet för att ingå stora samarbeten 
att reducera risker. I huvudsak vill man reducera två risker: 1) risken att 
projekten inte startar eller blir av 2) risken för att själva behöva bekos-
ta omfattande investeringar, i Stockholms fall i till exempel Larsboda. 
För bolagen är risker en marknadsfråga: är intäkten värd investeringen? 
När bolagen ingår i dessa samarbeten åtar det sig dock en ny risk: näm-
ligen att de förväntas genomföra saker även i sämre marknadslägen. Det 
går att uttrycka det som att de byter ökad kontroll (över områdesutveck-
lingen) mot ökad risk. 

7.3 Interventionsdilemmat
I avsnitten 7.3 och 7.4 kommer forskningsfråga två ”vilka strategier an-
vänder kommunerna och fastighetsbolagen för att uppnå sina mål?” 
besvaras utifrån de två identifierade dilemmana i avsnitt 3.4.

Motivet för den praktik som valts är alltså två: kommunerna vill ha 
utvecklingskraft och minska riskerna för att projekten inte genomförs. 
Kommunen vill försäkra sig om att kunna skapa den “blandstad” som 
finns i visionen för stadsdelen, som man inte anser sig ha möjlighet att 
utveckla på egen hand. Samtidigt vill kommunen hitta en lösning som 
både möjliggör omvandling i enlighet med visionen för vad området 
kan bli i framtiden och som kan plocka upp en lokal efterfrågedriven 
stadsutveckling. För bolagen blir möjligheten att investera i framtiden 
större om de också kan kontrollera att resultatet verkligen blir enlighet 
med visionen.

Det har tidigare konstaterats att dessa projekt i huvudsak sker enligt en 
utbudsstyrd logik. Normalt kännetecknas sådant projekt av att det är 
sekventiella, de olika insatserna är tidsatta och bestämda i rummet. Att 
reducera risken för att dessa insatser inte ska genomföras görs via avtal. 
Projektet baserar sig på en geografisk rum-tidsuppfattning där interven-
tioner är helt bundna till både tiden och rummet. Varje intervention har 
en koordinat som är tidssatt och rumssatt. Men för att uppnå målet för 
Slakthusområdet blir behovet av en flexibel syn på både rummet och 
tiden mer angelägen. 

7.3.1 Platsutveckling och spontanitet

Ett av de viktigaste målen för utvecklingen av Slakthusområdet från så-
väl bolaget som kommunens sida är att platsen ska bli en destination 
med en mångfald av upplevelser och verksamheter. Tanken är att detta, 
vilket beskrivits ovan, skapas genom att bolaget kan ha lönsamma verk-
samheter som möjliggör de mindre lönsamma verksamheterna. Men 
för att denna process ska kunna ske finns ett behov av att tillåta saker 
att ske spontant i tiden och rummet, till exempel i form av tillfälliga 
“happenings” eller genom att utrymme skapas för att inhysa viktiga 
hyresgäster. För kommunen skapar detta svårigheter i relation till de 
modeller för stadsutveckling som tidigare använts, särskilt i relation till 
genomförandeplanen:

Det största bekymret skulle jag säga är tidplanen, utbyggnadsordning, 
genomförandet i relation till önskemålet om att ha tillfälliga aktiviteter i 
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området. Där är staden skitdåliga på att ha tillfälliga användningar, för 
att traditionellt tycker man att det stör entreprenaden och genomföran-
det. Samtidigt vill vi att området ska användas under tiden man bygger. 
(Stadsledningskontoret 1)

Att tid förflyter kan också innebära värderingsförändringar och nya 
trender, vilket skapar ett behov av flexibilitet: “vi kan inte sitta och leka 
simcity i allt. Vi kan ha huvudtemana klara, men vi måste också vara 
väldigt lyhörda kring vad är det som gäller och vad är intressant 2027. 
Det kan vi ha väldigt luddiga uppfattningar om nu”. (Atrium Ljungberg 
3)

I och med att värdet för både bolaget och kommunen finns i kombina-
tionen av stadsutrymmet, alltså utformningen, och dess innehåll (en av 
de primära anledningarna för kommunen att ingå samarbetet är ju att 
lösa innehållet i fastigheterna), finns här ett större behov av en rums-
lig och tidsmässig flexibilitet än i många andra stadsutvecklingsprojekt. 
Detta skapar spänningar i relation till hur stadsutvecklingen ska styras, 
vilket återkommer i nästa del.

7.3.2 Platsen i rummet och rummet i tiden

Varje stadsutvecklingshandling har en rumslighet, den sker på en plats i 
rummet, men dess relation till övriga rummet kan se olika ut. I utveck-
lingen av Slakthusområdet finns en slags paradox som också utgör en 
av de huvudsakliga strategierna för att utveckla området: området ses 
som rumsligt isolerat i termer av att det så att säga har en specifik iden-
titet, men samtidigt är målet och anledningen till hela stadsutvecklingen 
att området ska bli en del av innerstaden (eller redan är på väg att blir 
det). Även här finns alltså en paradox där relationen till rummet både 
är anledning till och mål för stadsutveckling. Det går att beskriva som 
att platsens roll i rummet är knuten till både dess historia och framtid, 
samtidigt:

I hela den här stadsväven så kommer Slakthusområdet vara en del i 
stadsväven, men ha en helt egen identitet. Den identiteten ska bygga 
både på innehåll, men även den historiska bakgrund och visionen. När 
det gäller innehåll är det, om man jämför med andra motsvarande me-
atpacking district så är New York mest verksamheter, Helsingfors är 
mycket mindre och där finns inga bostäder och i Köpenhamn där hand-
lar det huvudsakligen om verksamheter, så vill vi blanda verksamheter, 
arbetsplatser och bostäder. Dessutom ska det här fungera i anslutning 
till en stor Arena. Vad det gäller innehåll så vill vi ha en, en levande 
stadsdel är en sådan klyscha, men vi vill ha 24/7 och vi vill enligt vi-
sionen ha ett kulturinnehåll. Ett kulturinnehåll kan både handla om 
kommersiella aktörer, högskolor, museer. Men också kanske ett inslag 
av något som en sådan aktör som Atrium Ljungberg delvis kan sub-
ventioner, därför att det tillför värden och ökar fastigheternas värden. 
(Stadsbyggnadskontoret 4)

Det blir alltså relevant att definiera dessa platser som något rumsligt 
enskilt, därför att det är så interventionen som sådan kan motiveras. 
Samma tendens finns även i Flemingsberg där området definieras som 
något särskilt som också skiljer sig från andra områden. Innehållet och 
rummet blir sammanlänkade på så sätt att det som sker på platsen är 
något unikt som inte finns någon annanstans. Både bolaget och kom-
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munen använder den här typen av beskrivningar även i fallet med Fle-
mingsberg. 

7.3.3 Platsen som upplevelse

Men platsens roll i rummet och förhållandet till tiden förändras inte 
bara. Rummets funktion blir också annorlunda. När fokus hamnar på 
innehåll blir också platsen en fråga om upplevelser. Det är särskilt i re-
lation till rummet som upplevelse som bolagets förmåga till flexibilitet 
blir viktig:

Jag tror att vi kan ha en förmåga att vara rätt snabbfotade, vi har inga 
långa beslutsprocesser. Ser vi en möjlighet så kan vi greppa den rätt fort 
och stoppa ner den i någon lokal och det enda vi jobbar med hela da-
garna är ju att iscensätta upplevelser i lokaler och i städer, det är liksom 
vår kärnbusiness. (Atrium Ljungberg 3)

Genom rummet iscensätts staden, det är bilden av vilka värden rummet 
innehåller som också avgör dess attraktivitet. I relation till Slakthusom-
rådet blir detta tydligt: det går att beskriva det som att rummet redan 
är laddat med värden, det är ett relationellt rum. Känslor kopplade till 
rummet är ett viktigt verktyg i att utveckla platsen:

Jag tror det är två saker som gör att många redan är jätteintresserade 
av att få vara med här ute. Det ena är visionen och att vi säger att vi vill 
bygga området kring mat och kultur, alltså mycket content. Det andra 
är det historiska arvet och referenserna; jag tror att många får upp lik-
nande bilder av ett meatpacking district. Man får, citattecken, rätt bilder 
väldigt lätt. Många känner: ”men shit ja just det, det här kan bli så här 
jäkla coolt”. (Atrium Ljungberg 2)

Detta är också bolagets huvudsakliga strategi för platsutveckling. Ge-
nom innehållet, det som kallas tidiga aktiveringar, skapas platsen. Idén 
om platsen är i denna process precis lika viktig som platsen i sig. Värdet 
av platsen är kopplat till de känslor den skapar och de aktiviteter som 
finns där. Det är även det här som kommunen inte anser sig ha möjlig-
het att göra, man menar att den här typen av iscensättning är svårare att 
bedriva inom den kommunala stadsutvecklingsmodellen.

7.3.4 Att omvandla rummet till plats och platsen till 
scen

Både kommunen och bolaget har ett mål om att utveckla områdets 
mångfald och attraktivitet. För att göra detta bryter man i någon mening 
med en tidigare syn på rummet och tiden som hårt sammankopplade i 
stadsutvecklingen. Istället omvandlas rummet till en plats där stadsde-
lens innehåll kan iscensättas. Det gör att både rummet som sådant och 
tiden blir mindre viktiga. Kommunen har mindre möjlighet att styra 
när och egentligen inte heller på vilken exakt plats ett innehåll ska möj-
liggöras. För fastighetsbolaget blir det viktigt att båda dessa begrepp 
fortsätter vara flytande: det är viktigt att kunna fånga en möjlighet i 
stunden. 
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7.3.5 Sammanfattning

En strategi som bolaget använder för att uppnå sina mål är att applicera 
en flexibel tidsuppfattning på rummet. Interventioner måste kunna an-
passas till efterfrågan. Samtidigt omvandlas också rummets roll: från att 
betraktas som något fast till att bli en upplevelse. Det är alltså en effekt 
av målen med projekten. För att uppnå målet om en blandstad måste 
staden kunna iscensättas, det är också denna iscensättning som skapar 
attraktiviteten. Kommunen blir därför också tvungen att anpassa sina 
rutiner för att skapa utrymme för detta. Se figur 13 för en grafisk repre-
sentation.

Specifik tids-rums- 
uppfatnning

Öppen tids-rums- 
uppfattning 

Interventionsdilemmat

Projekten innebär ett behov 
av en öppen tids- och rum-

suppfattning

Figur 13 illustrerar var inom interventionsdilemmat fallen befinner sig (egen figur).

7.4 Regulativa dilemman
Grunden för all planering är regleringar. Anledningen till att planering 
finns är för att reglera markanvändning: planering handlar om att be-
stämma hur och när någonting får ske. Dilemmat är då i vilken grad 
stadsutvecklingen bör styras, desto kraftigare styrning desto lägre flexi-
bilitet. Tidigare konstaterades att den flexibilitet som förutsätts i relation 
till interventioner i tid och rummet också ställer krav på ökad regulativ 
flexibilitet. Detta stycke utgår från situationen vid intervjutillfället ef-
ter detta har processen rört sig vidare och flera av de frågor som här 
presenteras som potentiella konflikter betraktas som lösta. Detta är en 
ögonblicksbild vars syfte är att illustrerar det behov av flexibla regle-
ringsformer som verkar krävas i dessa samarbeten. 

7.4.1	Planering	eller	programmering:	behovet	av	flexibi-
litet

Planeringens klassiska roll har varit att skapa en struktur som sedan 
kan fyllas med innehåll, alltså bostäder, kontor och så vidare. Det har 
också inom Stockholm stad varit det sätt på vilket man har planerat: en 
struktur har lagts som sedan vartefter har fyllts i, primärt med bostäder. 
En tjänsteman i staden beskriver stadens förmåga att planera för bostä-
der som ett “fullfjädrat positiv” (exploateringskontoret 1). Kommunen 
upplever detta som en av sina kärnkompetenser. En representant från 
bolagen beskriver det som att kommunen rullar ut “bostadsmattor”. 
Liknande beskrivning återkommer i tjänstemännens beskrivningar. Ut-
vecklingen av Slakthusområdet beskrivs dock som något annat: det är 
snarare programmering än planering. Olika verksamheter planeras in i 
området utifrån en annan logik än en färdig bestämd struktur. Området 
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programmeras på det sättet efterhand. En bolagsrepresentant beskriver 
det som:

Steg för steg tror jag är en jätteviktig princip. Det här är ju någonting 
som ska vara ”in the making” under en väldigt lång tid. Det är lätt att 
man fastnar med den färdiga arkitektskissen, 2030-2032, och jag tror 
att så ska vi inte tänka utan vi ska tänka steg för steg och att det är alla 
de små detaljerna på den här resan som skapar magin. Alltifrån att det 
kommer småfestivaler, matmarknader kommer igång, gatherfestivaler 
kommer igång. Rätt vad det är kommer en ny hyresgäst och sätter sig 
någonstans, rätt vad det är byggs ett helt nytt hus eller ett gammalt som 
renoveras och får ett nytt innehåll. Jag tror det där är jätteviktigt, att 
den masterplan man har också är en öppen organisk masterplan som 
tål förändring. (Atrium Ljungberg 3)

Man kan utifrån utbuds- och efterfrågedilemmat beskriva det som att 
när det kommer till att bygga och planera för kommersiella fastigheter, 
och då också ska hantera hyresgäster, innebär det krav på hur saker kan 
regleras. När en hyresgäst kommer in i planeringsrelationen skapas nya 
krav som innebär att mindre kan bestämmas på förhand. Här skiljer sig 
kommersiella fastigheter delvis från bostäder på så sätt att en bostad är 
samma produkt varje gång. 

7.4.2 Programmet: styrdokument i planering

I Slakthusområdet har ett program tagits fram inför planeringens start, 
se beskrivningen i avsnitt 6. För stadsbyggnadskontorets tjänstemän är 
programmet en viktig utgångspunkt för planeringen. Programmet anses 
utgöra grunden från vilken planeringen ska utgå: 

Visionen för Söderstaden uttrycker en ambition för området, men den 
talar inte om specifikt vad varje kvarter ska innehålla. Planprogrammet 
för Slakthusområdet talar däremot om ett förslag på detta, var bostäder, 
kontor, skola, parker, gator ska placeras. I den första detaljplaneetap-
pen har man i princip markanvisat utifrån planprogrammet. Avtalet 
baseras på Atriums idékoncept, planprogrammet och därmed också an-
vändning och volym. När vi går in i planarbetet gör vi det fortfarande 
med det politiskt godkända planprogrammet som grund. På så sätt har 
man inte frångått planeringsinriktingen i och med det här avtalet. Det 
blir också upp till detaljplaneprocesserna att utröna om det ska vara en 
större exploatering, eller om vi ska strukturera om var vi förlägger vissa 
bostäder, kontor eller skola etc. (Stadsbyggnadskontoret 1)

Från bolagets sida däremot ses programmet delvis som ett hinder. Här 
önskas i stället mer flexibilitet i relation till programmet. Förutom att de 
anser att programmet inte skapar rätt kommersiella förutsättningar och 
att det borde tillföras mer arbetsplatser, ser bolaget att det delvis utgör 
ett hinder för att kunna programmera området på rätt sätt:

Nackdelen kan väl vara att det finns, kan man uppleva då, vissa låsning-
ar när man så att säga krockar programmet mot ett genomförandeper-
spektiv. När nån kommer in som också ska ta ansvar för genomförandet 
och totalekonomin. Då kan ju ett beslutat planprogram, till exempel, 
visa sig inte vara krocktestat riktigt. Hur är elasticiteten när man kon-
fronterar det med verkligheten, när man lämnar teorins värld. Då vill 
jag återigen betona att jag tycker stora delar är helt rätt och riktigt tänkt. 
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Men det måste också finnas den här öppenheten och flexibiliteten att 
kunna förändra när man verkligen kommer in på en annan nivå. Helt 
enkelt när man börjar tänka skarpt innehåll i de här fastigheterna (Atri-
um Ljungberg 3)

Bolaget anser att i genomförandet blir ett för “stelbent” planprogram 
ett hinder för att kunna “programmera” området i den riktning som 
önskas. Bolaget har helt enkelt ett behov av mer regulativ flexibilitet. 
Detta perspektiv finns dock inte bara representerat hos bolaget, även 
inom delar av Stockholms stad ser man samma behov av flexibilitet i 
relation till programmet:

Man kan inte tänka “stycke och delt”. Man kan inte heller tänka så här 
har vi alltid gjort: vi tar en etapp i taget, vi följer stenhårt att det ska vara 
47 förskoleplatser och 78 bostäder. Samtidigt som det finns en annan 
aktör som vill in här som har ett jättespännande och passade innehåll. 
Jag tänker att, så låst får man inte vara. Utan man måste  kunna fånga 
en aktör.  (Stadsbyggnadskontoret 4)

Från att ha varit det som löste många av konflikterna kring utveckling-
en av Slakthusområdet (med programmet försvann många diskussioner 
kring till exempel stadsmässighet och handel) skapar nu programmets 
upplägg svårigheter i relation till den process som valts i relation till 
markanvisningar och försäljning av fastigheter. Programmet anses inte 
skapa tillräckligt utrymme för flexibilitet och står därför i vägen för 
programmeringen av området: “att rita in enskilda kvarter, som sedan 
omöjligör viss verksamhet; det ska inte ett program göra. Så att nu, 
när vi provtrycker det här programmet så blir det ju lite grann en kon-
flikt. [...] Alltså man måste vara mycket mer både helhet och flexibel.” 
(Stockholm stad 9)

I Flemingsberg ser förfarandet delvis annorlunda ut. Här tar kommu-
nen och bolaget fram ett program i en gemensam workshopserie. Även 
från början sker planeringen i samverkan och bolaget är där med och 
definierar både användning och mängd. För Fabege var denna möjlig-
het helt essentiell för viljan att gå in i projektet.

Det innebär att ett större beslutsfattande förs över till gemensamma 
workshops och forum. Formella plandokument blir mindre viktiga. 
Samtidigt lyfter flera intervjuade fram planmonopolets roll, men detta 
snarare som 1) en slags kvalificering av vision, innehåll och avtal och 2) 
som en garant för att utformning av området blir sammanhållen. Den 
hindrar “laizze-faire-planering” som en chef  i Stockholm stad kallar 
det. 

7.4.3 En mångfald i utformning

Det har länge funnits en vilja att uppnå en arkitektonisk mångfald i 
stadsutvecklingen genom små markanvisningar. Detta perspektiv har 
delvis försvunnit ur diskussionen. Hos Stockholm stad anses denna typ 
av frågor istället kunna lösas genom avtal och genom att bjuda in flera 
arkitekter att delta i framtagandet av projektet. Idag tycks det snarare 
finnas en rörelse bort från det som ses som ett för stort fokus på mång-
fald: ”Det finns ju risker att det blir väldigt likartat alltihopa. Sen kan 
jag tycka att om man åker ner och tittar på senaste bostadsmässan i 
Linköping - man får ju inte plottra sönder det allt för mycket heller” 
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(Fastighetskontoret 1).

I relation till utformning får dock planmonopolet en viktig roll: det är 
genom denna process som det går att säkra gestaltningen av området. 
Man tänker sig att detta ska ske genom de gestaltningsprinciper som 
appliceras i processen, det blir alltså ändå en fråga om process snarare 
än reglering:

Nu pratar vi väldigt mycket om områdets identitet och om aktivitet, 
alltså de offentliga ytorna och de mänskliga aspekterna. Hållbarhetsfrå-
gor och allt det här. Jag tror att det är viktigt att man även har en slags 
samlad bild av gestaltning och vad det ska bli för karaktär på området 
och jag tror, ska man nu få en själ, så ska man absolut ta stöd i de här 
kulturhistoriskt intressanta byggnaderna och låta dem vara bärare. Då 
har man otroligt mycket gratis på en gång, för det tar väldigt lång tid 
innan ett område sätter sig och får liksom en själ i arkitekturen. [...] Det 
är inte säkert att det behöver vara olika aktörer på allt utan det är mera 
att fånga upp vad som är de bärande idéerna. (Stadsbyggnadskontoret 3)

För bolaget är frågan om kraven på en variationsrik utformning en 
icke-fråga. Krävs det av dem att de tar in fler arkitekter menar de att 
det kan göra det. Något som i sig är intressant. För att klara av den 
kommersiella biten ser bolagen att det behövs flexibilitet men med flex-
ibilitet blir vissa krav enklare att gå med på.

7.4.3 Samverkan, samverkan, samverkan

Om både delar av kommunen och bolaget ser ett behov av en flexibel 
process, hur tänker de sig då att processen ska styras? Från både bola-
get och kommunens sida framhålls samverkan och samarbeten. Särskilt 
tydligt blir detta från bolagets sida: 

Om vi tillsammans skulle kunna driva utvecklingen utifrån ett samarbe-
te som förhåller sig till platsen speciella förutsättningar och marknaden, 
skulle det bidra till att riskerna i projektet minskar avsevärt. Det skulle 
båda parter vinna på och tillsammans skulle man istället kunna fokusera 
på att utveckla Stockholms härligaste plats för mat, kultur och upplevel-
ser samt en motor för Söderort. (Atrium Ljungberg 1)

Styrningen av projektet sker då i samverkan genom att kommunen och 
bolagen tillsammans skapar bilden av området. Från en bolagsrepresen-
tant uttrycks det som:

Jag tror det att nästa viktiga steg är att uppdatera och få en gemensam 
målbild. För det finns en målbild i planprogrammet och det finns en 
i visionen som har legat till grund för avtalen och nu måste dom två 
synkas ihop och bli ett nytt, i brist på bättre ord, styrdokument. (Atrium 
Ljungberg 3)

Även staden lyfter just styrningen genom samarbetet som centralt, i en 
intervju används begreppet “joint venture” (Stadsbyggnadskontoret 4). 
Det är i relationen och “ledarskapet” som styrningen sker:

Det gäller att utöva ett tydligt ledarskap i rätt frågor och jag tror att 
det initialt är viktigt att ringa in vilka frågor det är som vi ska driva och 
ta ansvar för och dessa ska vi följa upp kontinuerligt och tydligt också 
förklara. Det är de här frågorna som vi ska jobba med och samtidigt 
inte peta i de frågor som vi inte ska jobba med. Och dessa finns såklart 
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både i översiktsplanen, de politiska målen och i programmet. Sen måste 
man också ha en flexibilitet att efterhand, som man lär sig saker i pro-
cesserna, kunna utveckla och ompröva målbilden, det krävs ett tydligt 
ledarskap tycker jag. (Stadsbyggnadskontoret 3)

För både kommunen och bolaget är utgångspunkten generella regle-
ringar. Det är genom relationen och den gemensamma visionen som 
stadsutvecklingen styrs. Fasta ramar blir ett hinder för att uppnå den 
flexibilitet som behövs, det blir “väldigt mycket mer förhandlade och de-
alande och kräver väldigt mycket mera av kommunen” (Stadslednings-
kontoret 2).

7.4.4 Sammanfattning

I dilemmat mellan hårda och mjuka verktyg för styrning vinner de mju-
ka. Relationen mellan affär och planering ställer krav på ett flexibelt 
förhållningssätt. Bolagets strategi för att uppnå sina mål är att program-
mera området - en programmering skiljer sig från en planering i att den 
kräver större öppenhet för förändringar över tid. För kommunen inne-
bär det att de mjuka verktygen blir viktigare eftersom det är genom för-
handlingar, diskussioner och ”dealande ” som stadsutvecklingen styrs. 
Det är en mjuk påverkan på vad som ska hända i området. Se figur 14 
för en grafisk representation.

Precisa regleringar Generella regleringar

Regleringsdilemmat

Mjuka och generella regleringar blir 
viktigare för att styra samarbetet.

Figur 14 illustrerar var inom regleringsdilemmat fallen befinner sig (egen figur).

7.5 Operationella normer
I avsnitten 7.5 och 7.6 kommer forskningsfråga två ”vilka konsekvenser 
får dessa samarbeten för hur planering och stadsutveckling bedrivs?” 
besvaras. I denna uppsats studeras detta alltså utifrån vilka institutionel-
la förändringar som skapar dessa samarbeten och hur dessa samarbeten 
i sin tur påverkar planeringens institutioner.

I följande avsnitt kommer de operationella normerna som verkar i pro-
jektet att utvecklas. Vem ansvarar för vad och varför, vem fattar vilka 
beslut och hur påverkar det hur stadsutvecklingen bedrivs? Vilka nor-
mer institutionaliseras och vilka institutionella förutsättningar kräver 
projekten? En viktig utgångspunkt är att alla de studerade projekten 
fortfarande befinner sig i ett tidigt skede. Det går att säga att de alla be-
finner sig i en institutionaliseringsprocess där institutionella normer och 
ansvar fördelas. Denna process är inte färdig, om den någonsin blir det.
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7.5.1 Skomakare bli vid din läst… kommersiell förmåga i 
stadsutvecklingen

I tidigare avsnitt har det konstaterats att ett av motiven och en av stra-
tegierna som appliceras i dessa samarbeten är en övergång från vad jag 
valt att kalla strukturplanering till programmering. Det innebär större 
krav på en flexibel utveckling av områdena där innehåll kan planeras 
och placeras successivt. Ansvaret för denna programmering hamnar på 
bolagen. De anses vara de som har kompetensen och möjligheten att 
genomföra programmering. Bland företrädare för Stockholm stad och 
Huddinge beskrivs det som att kompetens för de kommersiella uppgif-
terna delvis saknas. En tjänsteman beskriver det så här:

Skomakare bli vid din läst, var och en ska göra vad den ska göra det 
den är bra på. Jag tror att medverkan från byggaktörerna på markna-
den är det bästa sättet att planera för levande bottenvåningar. [...] Och 
att fylla dom kommersiella eller uthyrningsbara ytorna med liv. Det är 
egentligen inte stadens huvuduppgift, däremot så krävs det ju fördjupad 
samverkan för att få det att gå i lås. (Exploateringskontoret 1)

Man kan säga att den första operationella normen i projektet är att 
innehållet styrs av bolaget. Detta skiljer sig i huvudsak inte från hur 
stadsutveckling sker i annat fall. Men bolaget får här ett större helhets-
ansvar för utvecklingen av området, de blir samordnare för innehållet:

Det är egentligen två saker: det handlar om att ta ansvar för utveckling-
en och att ta ansvar för innehållet. Att någon vill ta på sig att bygga den 
där förskolan eller att någon vill hyra ut lokaler för kultur, som ateljéer 
till exempel. Sånt som är väldigt viktigt för en stadsdel, med som i en del 
fall när man har 20 utvecklare med en liten del vardera, tyvärr blir den 
där heta potatisen som alla bara försöker bolla över till någon annan. 
(Atrium Ljungberg 2)

Från kommunens sida är detta varför samarbetet ingåtts från början: 
“och sen tror vi väl att Atrium är bättre lämpade att programmera om-
rådet utifrån att skapa så hög attraktivitet som möjligt.” (Stadslednings-
kontoret 1). 

Det går också att beskriva det som att stadsutvecklingen i högre grad 
sker i en triangel mellan kommunen, utvecklaren och hyresgästen där 
utvecklaren blir en förmedlare för de behov som finns hos hyresgäster-
na. Samtidigt väljer kommunen också utvecklare utifrån vilka hyresgäst-
relationer den har. Kontaktnät blir en viktig institutionell förutsättning. 
Planering sker i andra relationer. Detta är uppenbart även i fallet med 
Flemingsberg, där bolagets roll blir att möjliggöra den utveckling som 
kommunen vill se: “det är Fabege med sitt namn och rykte som mångt 
och mycket skapar förutsättningen att det här ska bli ett kontorskluster. 
Jag är helt övertygad om att kommunen inte kan göra det här själv” 
(Huddinge 1)

Man kan beskriva det som att utvecklaren i mångt och mycket blir den 
som kommunicerar stadsutvecklingen. Resultatet av att det är bolaget 
som i slutändan plockar in mycket av det synliga innehållet i området 
blir också att det är bolaget som kommunicerar stadsutvecklingens vi-
sioner och innehåll.
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7.5.2 den kommunala kärnuppgiften?

Vad blir då kommunens uppgift? Den kan beskrivas utifrån två perspek-
tiv: dels att säkra tillgången på kommunala lokaler och dels att säkra 
det som skulle kunna kallas allmänna funktioner, till exempel mängden 
parkmark. Samtidigt bryts den gränsen också ner. I Slakthusområdet 
ansvarar bolaget för att bygga gymnasieskolan och det är tydligt i de 
studerade projekten att bolagen och kommunerna ser framför sig en 
större samverkan kring de allmänna platserna. I Flemingsberg är Fabe-
ge mycket tydliga med att de vill bygga den allmänna platsen och även 
i Slakthusområdet uttrycker bolaget en stark vilja att ta ett större ansvar 
för denna. Denna ambition delas också av flera tjänstemän i Stockholm 
stad. 

7.5.3 Samordning och visionsbyggande – vem är det 
som kör egentligen?

Inom den kollaborativa teorin har rollen för planering beskrivits som en 
medlare som håller samman projekten genom dialog. Det är möjligen 
inte långt ifrån den roll som kommunerna får i dessa projekt. I viss mån 
blir kommunen kontaktcentral mellan de olika fastighetsägarna: ”Det 
är många att samarbeta med och många har höga ambitioner, men det 
är också många frågor att ta omhand. Många idéer som ska fungera 
ihop för en så bra helhet som möjligt och här har staden ett samord-
ningsansvar.” (Stadsbyggnadskontoret 1)

Samtidigt ser även de stora bolagen framför sig att de får en samord-
nande roll. I Flemingsberg är Fabege mycket tydliga med att de har 
projektledarrollen och även i Slakthusområdet upplever bolaget att de 
har en ledartröja i relation till det andra fastighetsägarna:

Vi får ta ledartröjan, det är lite intressant, och nog lite nytt. Det handlar 
inte om att någon vill bestämma över någon annan, men för tillfället är 
vi rätt dominerande i volym. Flera av de andra långsiktiga aktörerna i 
området är intresserade av att bygga detta tillsammans. För någon som 
är mer kortsiktig är det möjlighetvis mindre intressant när vi säger att 
det är dags att ta fram ett gemensamt varumärke för den här stadsdelen. 
Så vi får som sagt ledartröjan i en väldig massa frågor. Men utveckling-
en av Slakthusområdet är något av det viktigaste vi nånsin har gjort, så 
det är en roll som vi gärna tar.  (Atrium Ljungberg 2)

Samtidigt har kommunen, och då särskilt stadsbyggnadskontoret, ett 
krav på sig att behandla alla fastighetsägare lika. Ett problem i projek-
tets inledning upplevdes vara att Atrium Ljungberg fick en allt för stor 
roll i relation till de andra aktörerna i området. Möjligen är det så att i 
relation till det kommersiella innehållet får det största bolaget närmast 
automatiskt en ledande roll medan staden fortsatt ser sig som samord-
nare på bostadssidan. Detta bygger i så fall återigen på hyresgäst-rela-
tionen. Vid planering av bostäder är förutsättningarna mer lika varje 
gång och det går att återupprepa ungefär samma arbetssätt från projekt 
till projekt.

7.5.4 Kulturskillnader och ofullständig institutionell 
förändring

Det finns tydliga kulturskillnader mellan bolagen och kommunerna som 
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åtminstone i detta skede får genomslag. I viss mån är detta en effekt av 
hur de olika organisationerna fungerar. Inom kommunen finns mer av 
en konsensuskultur där olika intressen inom kommunen måste vägas 
mot varandra. Bolagen har en mer exekutiv struktur och hanterar färre 
målkonflikter. Samtidigt upplevs både från kommunen och bolagen att 
det i viss mån finns organisatoriska och kulturella skillnader som försvå-
rar arbetet med att skapa vad som kan beskrivas som en gemensam mål-
bild: ”Det vi måste göra, tror jag, som vi pratar om är: hur möter vi de 
eventuella kulturella skillnaderna och också de olika rollerna så att det 
blir en gemensam målbild” (Stadsbyggnadskontoret 3) Efter sommaren 
verkar detta dock i huvudsak blivit löst. Det påvisar dock att operatio-
nella normer är en process och att samarbeten institutionaliseras över 
tid.

Från bolagens sida upplevs en diskrepans mellan högre nivåer i den 
kommunala organisationen och lägre:

I och med att det är vissa saker som kommer behöva bearbetas och på 
vissa nivåer har man inte mandat eller befogenhet att göra det kan det 
uppstå att man upplever att man är överens på någon övergripande 
nivå men att det har inte silat ner hela vägen i systemet. Där kan det 
uppstå lite tolkningsdiskussioner eller helt enkelt man har olika syn på 
vilka svängradier och svängutrymmen man kan ha, hur flexibelt det är.  
(Atrium Ljungberg 3)

Det går att beskriva detta som en slags ofullständig institutionell för-
ändring, ansvar har inte tydligt fördelats. Man kan säga att i projekten 
så överförs ansvar för programmeringen till bolaget men kommunen 
övertar i viss mån ansvar för affären som helhet. De mål man vill uppnå 
beror ju av att affären fungerar. Det innebär att många frågor måste 
lösas gemensamt: för så fördelar sig makten. Men denna institutionella 
förändring var när intervjuerna gjordes inte fullständig. En chef  i staden 
beskriver det som: “Då måste man vara beredd att kliva ur sina låsta po-
sitioner och tillsammans skapa något bättre” (Stadsbyggnadskontoret 4)

En del i detta är den konflikt som finns inbyggd mellan offentlig och pri-
vat rätt. I stadsbyggnadskontorets process utgår prövningen från plan-
monopolet som myndighetsutövning. Aktörens roll ska i det avseendet 
inte spela någon roll: ”Staden och SBK har väl inarbetade arbetsrutiner 
och vi samarbetar ofta med privata aktörer. Vi har alltid med oss en 
markägare i våra planprocesser och den markägaren är aldrig planmyn-
digheten. Vi ska vi vara neutrala i den här dialogen och då ska det inte 
spela någon roll vem markägaren eller den framtida markägaren är” 
(Stadsbyggnadskontoret 1). Samtidigt är den stora möjligheten att styra 
utvecklingen den som finns i själva samarbetet och detta grundar sig på 
en civilrättslig överenskommelse. 

7.5.5 Samarbeten som institutioner

De operationella normer som verkar innebär framför allt ett överföran-
de av ansvar på den privata aktören att programmera området, sam-
tidigt med att kommunen tar på sig en roll i att skapa förutsättningar 
för detta. Kommunen får en samordnande roll samtidigt som beslut 
kommer behöva tas gemensamt. Det går att beskriva det som att själva 
formen av interaktion, nämligen samarbete, blir en institution. Både 
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kommunen och bolaget uttrycker det som att det ska genomföra projek-
tet tillsammans: 

Eftersom hela det här bygger på att vi ska göra saker tillsammans och 
utveckla i dialog, så är det klart att det finns vissa saker som då har kom-
mit rätt långt där vi gärna skulle vilja vara med  och jag tror och hoppas 
att vi är på väg dit ( Atrium Ljungberg 3)

En chef  i Stockholms stad säger: 

Men alla har ju, precis som du säger, alla har ju höga förväntningar på 
det här projektet och arbetet, en stor förståelse och respekt för varan-
dras kompetenser. Och det här behöver vi göra tillsammans, det går 
inte att vara ensamspelare. Det är en jättespännande resa vi har framför 
oss.” (Stadsbyggnadskontoret 2) 

Man kan beskriva det som att beslut fattas i diskussionen och att diskus-
sion som “mjukt verktyg” blir avgörande för att kommunen ska uppnå 
sina mål. Det är genom diskussionen som ansvar formeras:

Men då är ju dom här samtalen så otroligt viktiga. Även om det inte 
hamnar i en konkret planbestämmelse.[...]. För i praktiken så är ju det 
här ett samarbete med dom. Dom är ju lite överallt, dom är inte kon-
centrerade, till en detaljplan, så det behöver föras dialog och samtal hela 
tiden. Som spänner över år och vidder. (Stadsbyggnadskontoret 2)

Utifrån både kommunens och bolagets sida innebär projektet att det 
över tid kommer behöva byggas upp en gemensam organisationskultur 
i och med att genomförande är avhängigt det gemensamma besluten. 
I den meningen fördelas inte ansvar om, utan kollektiviseras. Det blir 
allas ansvar att genomföra det som sagts:

Att också sätta värderingsstruktur i det här: som behöver präglas av 
öppenhet och transparens och vilja. Men också tydlighet med vad man 
faktiskt har för mål som inte är samma mellan olika parter och att ha 
förståelse och respekt för det. För då kan man också komma fram och 
lösa olika situationer på ett bra sätt. Det finns ju vissa saker som inte går 
att kompromissa för vissa, det kan vara viss myndighetsfrågor, det kan 
vara lönsamhetsfrågor för ett börsbolag som oss. Det är på något sätt 
skallkrav som vi har med oss som vi måste leverera gentemot, vår sty-
relse och aktieägare. Det handlar jättemycket om att sätta en kultur. En 
bra kultur i form av bra schyssta värderingar, normer och samarbetssätt. 
Det hänger i på något sätt, även om vissa individer byts ut och då blir 
man oerhört mycket robustare. (Atrium Ljungberg 3)

7.5.6 Sammanfattning

Operationella normer beskriver alltså hur ansvar fördelas och hur beslut 
fattas. I teorin har det beskrivits som att operationella normer omvand-
lar förväntningar till ansvar. Tidigare har visats hur grunden för dessa 
stadsutvecklingssamarbeten är en vilja att skapa genomförandekraft för 
en slags planering som kommunen inte känner att den har möjlighet, 
och delvis inte kompetens, att genomföra och som fastighetsbolagen vill 
genomföra eftersom det ger dem kontroll över hur området utvecklas i 
framtiden, vilket är avgörande för deras investering. De strategier som 
används är att öppna upp tids-rums-axeln, alltså beskriva rummet mer 
relationellt samt applicerar mindre “stelbenta” regulativa verktyg och 
förlita sig mer på förhandlingar och relationer. Som konsekvens av detta 
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sker två förskjutningar i de operationella normerna. Dels får bolagen 
ett större helhetsansvar för programmeringen av området, inte minst 
gentemot andra fastighetsägare. Det beror i huvudsak på att de blir för-
medlaren av “hyresgästintresset”. Dels förstärks kommunens roll som 
samordnare och diskussionspartner: ansvaret för genomförandet förs 
mer över till samarbetet i sig och de diskussioner som förs där. Här blir 
kommunens roll att vara en representant för de allmänna värdena. 

7.6 Kollektiva normer
I nedanstående avsnitt utvecklas vilka kollektiva normer som verkar i 
de studerade fallen. Vilka kollektiva normer gör dem möjliga och vilka 
förändringar av kollektiva normer kan observeras inom ramen för dem? 
Kollektiva normer har som tidigare beskrivits som den spelplan som 
både sammankopplar olika praktiker men också gör dessa stabila över 
tid. 

7.6.1 Hetarkier

I bakgrunden beskrevs att en av governanceforskningens mest upprepa-
de observationer är att styrning sker genom nätverk. När varje enskild 
aktörs möjlighet att genomföra sin agenda försvagas blir aktörerna mer 
beroende av varandra. En tjänsteman inom staden beskriver det som 
att stadens ledarskap har försvagats: ”Jag upplever att stadens ledarskap 
har försvagats och det har kanske att göra med hela samhället. […] Nu 
är det ett spritt ledarskap som kräver större samordning.” (Stadsbygg-
nadskontoret 3)

Andra använder mer konkreta exempel på hur till exempel de ekono-
miska modeller som staden använder innebär ett minskat utrymme för 
investeringar i kultur. Vill kommunen uppnå sina uppsatta mål kommer 
den behöva förlita sig på externa aktörer. Alla de studerade fallen blir 
på sätt tydliga exempel på olika former av nätverksstyrning. En upplevd 
eller verkligt minskad förmåga hos det offentliga att genomföra sina pla-
ner leder till nya styrformer. Att ansvar fördelas om är en effekt av att 
hierarkiska styrformer bryts ner:

Nej, men det är nya tider nu. Det här hierarkiska, att en står och pekar 
vad som gäller, det funkar inte längre. Nu krävs gemensamma mål från 
början. Gemensamma mål för och nå en vision som man hela tiden 
återkomma till. Leder det här beslutet till att det här uppnås, finns det 
någon anledning att modifiera,  det är superviktigt. För det är en annan 
tid, men det betyder inte att vi ska börja göra saker hipp som happ eller 
laissez fair. Det måste verkligen vara väldigt tydligt vad man vill uppnå. 
Men i stadsplanering kan man uppnå det här på flera olika sätt, det är 
inte alltid det bara finns ett svar. (Stadsbyggnadskontoret 4)

7.6.2 Att planera genom marknaden

Genom att styrning genom hierarkiska beslut upplevs bli mindre effek-
tiv får också marknaden en annan roll i stadsutvecklingsprocessen. Det 
går självklart att påstå att marknaden alltid spelat roll då det är markna-
dens aktörer som, åtminstone sedan 1990-talet, stått för större delen av 
byggandet. Skillnaden är att det offentliga nu i högre grad blir tvungna 
att genomföra planeringen med hjälp av marknaden. Marknadsmeka-
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nismen blir en integrerad del av att uppnå de planeringsmål som har 
beslutats: kommunen, både genom avtal och planer, konstruerar mark-
nader. Marknaden förväntas kunna skapa allmänna nyttigheter, dock 
genom en viss styrning. Inte i en beställar-utförarmodell utan genom att 
affären i sig producerar nyttigheter:

Jag tror att jag hade varit en mycket bättre stadsbyggnadsdirektör om 
jag hade varit VD eller arbetat på ett fastighetsbolag innan. Med mer 
kunskap om ekonomi och vad som är möjligt att göra skulle jag kun-
nat förhandla bättre. Ju mer man kan om motsidans affär desto mer 
kan man styra mot det man vill och inte bara behöva säga nej. Men 
för att något skall bli bra behöver också byggherrarna ha kunskap om 
stadens villkor och behov. Detta är alltså självklart något ömsesidigt. 
Inom Slakthusområdet har nu Stockholm stad en aktör som kan stads-
utveckling och stadsbyggnad och som förstår stadens behov. Och staden 
svarar upp från sin sida med motsvarande kompetens inom fastighets-
utveckling och affär. Då kan det bli någonting riktigt bra där. (Stadsled-
ningskontoret 2)

Varför beskriva detta som en kollektiv norm och inte en operationell 
norm? Därför att marknadens funktionssätt och dess roll är en grund-
förutsättning som definierar en allt större del av stadsutvecklingen. Eller 
snarare: tanken om hur nyttigheter produceras på en marknad utgör 
en grund för allt genomförande. Det går att sammanfatta som följande 
tjänstemän gör på frågan hur samarbetet med byggaktörer fungerar:

Men det är alltid en förhandling och alltid ett givande och tagande. Där 
staden företräder allmänheten, oavsett om det är myndighetsutövning 
på ett stadsbyggnadskontor eller om det är bäst ta hand om kommunens 
värden och kommunens pengar. [...] Men desto mer erfarenhet man 
har desto större förståelse har man också för det är en förhandling och 
det är ibland ett spel som man ska gå igenom för att komma fram till 
en så bra lösning som möjligt. Sen det är klart att, det finns alltid delar 
att jobba på och alltid delar att utveckla. Vi har mycket ansvar som stad 
att fortsätta jobba med de bitarna, liksom marknaden har ett ansvar att 
fortsätta utveckla produkterna utifrån vad staden efterfrågar.  (Stadsled-
ningskontoret 1)

Stadsplaneringens roll blir helt enkelt att genom det sätt som affären 
konstrueras styra stadsutvecklingen. Marknadslogiken i termer av av-
kastning på kapital blir en grundläggande förhandlingsfråga. Vill kom-
munen få något genomfört måste avkastningen på totalaffären vara 
tillräckligt stor. Samtidigt upplever kommunen uppenbart att mark-
nadsmekanismen kan användas för att producera nyttigheter som lig-
ger i det av kommunen definierade allmänintresset. Planering sker helt 
enkelt med marknaden. Det ligger i linje med den forskning om hur 
planering skapar marknader som utvecklades i avsnittet om kollektiva 
normer. Genom upplägg på affärer, genom att välja aktörer och genom 
hur mark säljs och fördelas påverkar planeringen marknaden. 

7.6.3 Den osynliga handen: att dirigera staden

Normalt sätt hänvisar den osynliga handen till idén att marknaden ge-
nom att varje individ utgår från sitt eget bästa själv organiserar sig till 
det bästa även för samhället.*  Tanken att konkurrens i grunden leder till 

* Adam Smith (1994) är den som skapat begreppet. Den brukar illustreras med detta 
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det bästa har ändrats vad gäller ägande av fastigheter. Konkurrensnor-
men har varit viktig under de senaste åren: som visades i bakgrunden 
har markanvisningsprocesser har lagts upp på ett sätt för att genom kon-
kurrens skapa innovation. I förvaltningsfasen finns inte samma värde i 
konkurrensen. Genom att varje fastighetsägare maximerar sin egennyt-
ta skapas inte den bästa stadsmiljön. Istället föredrar både bolagen och 
kommunen ett mer centraliserat ägande:

Idag ska vi ha ett så splittrat ägande som det överhuvudtaget är möjligt. 
Men det gör det mycket svårare. Järvafältets fastighetsägarförening har 
kunnat göra mycket mera saker när det gäller parkeringsplatser och när 
det gäller trygghetsskapande åtgärder, än vad man har kunnat göra i 
Skärholmen och Vårberg för där ägs varje hus av ett företag, och hälf-
ten av dem som äger är liksom farbröder som bara äger ett hus. Det är 
ett mycket mer splittrad fastighetsägande, så det är mycket svårare att 
agera. (Stadsledningskontoret 2)

Detta är kanske en av de största förändringarna av kollektiva normer 
som sker nu, nämligen att konkurrens inte nödvändigtvis ses som nå-
got positivt för stadsutvecklingens helhet. För att skapa en upplevelserik 
stadsmiljö anses få aktörer vara bättre. Det är lättare att dra åt samma 
håll:

Det klarar vi inte själva och det klarar man inte genom att fördela pro-
jekten individuellt tror jag, då drar alla åt varsitt håll och det är lätt att 
när man går in i projekten lova att man ska göra allting unisont. Sen är 
det i alla fall affären och nya ägare som driver utvecklingen. Men har 
man en gemensam part med ett avtal bundet så är förutsättningarna 
mycket bättre. (Stadsbyggnadskontoret 3)

Det är helt enkelt inte marknadens osynliga hand som ska låtas sty-
ra utan fastighetsägarens programmering som blir den “synliga hand” 
som styr var olika verksamheter ska finnas. När planering sker med 
marknaden krävs också att vinstmaximeringen sker på en högre nivå än 
för varje enskild fastighet. Det kan möjligen beskrivas så här: när kraven 
växer på att programmera stadsrummet – en viktig aspekt av stadspla-
neringen blir upplevelsen av stadsrummet – kommer kraven på att inte 
bara styra utseendet utan även innehållet att öka. Eller som en bolags-
representant beskriver det: “Då blir det gungor och karuseller, går man 
bara in och styckeutvecklar kvarter för kvarter så blir det väldigt svårt. 
För det är små kvadratmetrar att slå ut lattjolajban saker på helt enkelt.” 
(Atrium Ljungberg 3)

7.6.4 Avtalens makt 

Det som gör relationer stabila över tid och vad som sammanför alla 
dessa olika planeringspraktiker är att den grundläggande relationen ba-

citat från hans bok Nationernas Välstånd: “Genom att föredra att ge sitt stöd till 
inhemsk industri framför utländsk industri, eftersträvar han bara sin egen säkerhet; 
och genom att driva denna industri på så vis att dess produkter får största värde, 
eftersträvar han bara sin egen vinning, och han leds, som i så många andra fall, av en 
”osynlig hand” att gynna ett mål som inte varit någon del av hans syfte. Inte heller är 
det alltid till samhällets nackdel att detta inte varit någon del av hans syfte. Genom 
egennyttan gynnar han ofta samhället mer än när han verkligen eftersträvar detta. 
Jag känner inte till att särskilt mycket gott någonsin åstadkommits av personer som 
driver handel till samhällets gagn”
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serar sig på kontraktet. Genom avtal startas relationen, dess innehåll 
och slutpunkt definieras. Kontrakten är den grundläggande planerings-
enheten och det gäller inte bara i relation till marknadens aktörer. Kon-
trakt och avtal präglar allt fler relationer mellan planerande myndig-
heter. En tjänsteman i Stockholm stads beskriver dessa relationer som 
följande:

Dels är det ett nytt sätt att planera på, vi ser det i form av statens vilja att 
i exempelvis infrastrukturförhandlingar villkora bostadsbyggande. Allt-
så ett slags långsiktigt åtagande för stadens fortsatta utveckling. Vi ser 
det i stadsmiljöavtal. Här prövar vi det i form av bolagisering av befint-
liga fastigheter för att kunna ställa de långsiktiga kraven, det vill säga ett 
litet nytt sätt för Stockholm att jobba på. Det är klart, det är inte första 
gången vi överlåter bolag eller säljer bolag, men om man ser till en mer 
omfattande stadsutveckling så är det ett nytt sätt att tänka, ett nytt sätt 
att jobba på. Och jag kan tänka mig att det kommer finnas fler exempel 
på det framgent. (Stadsledningskontoret 1)

Avtal utgör alltså inte bara ett verktyg för att definiera de operationella 
normerna utan utgör ett grundläggande planeringsverktyg som också 
definierar de allmänna intressen. Detta kan även ses i relation till ex-
empelvis Stockholmsförhandlingen. Det avtal staden har med staten 
präglar hela planeringen i Stockholm. I Slakthusområdet definierar 
det avtalet också relationerna i avtalen mellan kommunen och bolaget. 
Handlingsfriheten inskränks och den möjlighet som efterfrågas att till-
föra mer kontor begränsas.  Men det är också genom avtalen som mål 
definieras och får sin form. I slutändan innebär ett samarbete och en 
förhandling alltid att ett muntligt eller ett skriftligt avtal upprättas. 

Detta innebär dock en grundläggande utmaning: planering sker inom 
ramen för offentlig rätt medan avtal i grunden är civilrättsliga. Eftersom 
dessa två rättstraditioner följer delvis olika logiker finns en risk att de 
krockar. Hur förhåller man sig till om exempelvis PBL skulle innebära 
begränsningar utifrån avtalet?

Sen finns det såklart en uppenbar risk att om det i myndighetsutöv-
ningen begränsar områdets utveckling. Riskerar vi då att stå där med 
ett avtalsbrott från kommunens sida och det där har vi då försökt att 
hantera i avtalet, förklara att det kommer ske en prövning enligt PBL 
och det är efterföljande planprocesser som exakt definierar. Men det är 
knepigt. Men det är den verkligen vi lever i och andra sidan så det är 
inte ovanligt. (Stadsledningskontoret 1)

Man kan säga att dessa avtal innebär en grundläggande konflikt i pla-
neringssystemet där två logiker och två institutionella förhållningssätt 
krockar. Hur och om denna konflikt kan lösas ligger delvis utanför den-
na studie.  I avsnitt 8 utvecklas dock några perspektiv på vad denna 
konflikt innebär och får för konsekvenser.

7.6.5 Sammanfattning

Tidigare har studerats hur fallen motiveras och vilka strategier som an-
vänds utifrån tre dilemman. Sättet dessa dilemman hanteras på leder 
till en ny fördelning av ansvar och beslutsvägar som i huvudsak har två 
effekter: samarbetet i sig blir en av de viktigaste styr- och ansvarsme-
kanismerna och bolagen tar över delar av ansvaret för att hålla ihop 
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helheten i planeringen. Det konsekvenser detta får på hur planering och 
stadsutveckling bedrivs kan formuleras genom i huvudsak fyra kollekti-
va normer som verkar här: 1) nätverksstyrning i form av minskat infly-
tande för formella strukturer och större tonvikt på nätverk 2) styrning 
genom marknadsmekanismer, det sätt som marknaden struktureras blir 
avgörande för att producera rätt kollektiva nyttigheter 3) minskad tilltro 
till konkurrens och ökad tilltro till att styra innehållet i stadsplanering 
4) en planering som allt mer vilar på avtal som en den viktigaste plane-
ringsmekanismen.

7.7 Konstitutionella normer: stabilitet eller för-
ändring?
Det konstaterades redan i teoriavsnittet att konstitutionella normer ut-
gör så stabila strukturer att det är svårt att observera förändringar av 
dessa. Det går dock möjligen att konstatera vilka konstitutionella nor-
mer som verkar i detta fall och vilken långsiktig förändring som kan 
tänkas ske.

Värdetillväxten på investerat kapital utgör den mest grundläggande ”kol-
lektiva normen” som verkar i alla studerade fall. Städer omvandlas av att 
kapital kan avsättas och förräntas i mark. Vi ser hur den svenska fastig-
hetsbranschen söker större och långsiktigare projekt. Det som sker är en 
förräntning av platser och inte av fastigheter. Långsiktigt innebär detta att 
bolagen måste värdeutveckla sina områden för att förränta sina pengar. 

För den konstitutionella norm som vi beskrevs som allmänintresset och 
demokratin ser vi förskjutningar. Inom svensk lagstiftning har den de-
mokratiska deltagandet och avvägningen av ett allmänintresse förvän-
tats skötas genom PBL-systemet. Samtidigt ser vi att andra planerings-
verktyg, exempelvis avtal enligt civilrätt får en större betydelse för att 
säkra det som kommunerna bedömer som ett allmänintresse. Hur den 
konstitutionella normen har formulerats i kollektiva normer, alltså lag-
stiftning, följer alltså inte med utvecklingen inom de kollektiva normerna. 

En viktig synpunkt är att de kollektiva och operationella normer som här 
formulerats också är en effekt av beskrivas som konstitutionella normer. 
Kommunernas begränsade handlingsutrymme bygger på förändrade 
förväntningar på det offentligas funktionssätt, att kommuner i lägre grad 
äger ”lönsamma” fastigheter är en effekt av hur det offentliga betraktas. 
Det hänger kanske delvis ihop med hur det allmänna intresset formule-
ras. I både fallen är allmänintresset marknadstillväxt: Huddinge vill få 
kontor, Stockholm vill bygga en destination. Det ska dock sägas att det 
samtidigt ligger en bedömning av både miljö och rättvisa i denna formu-
lering av allmänintressen: Huddinge ser att människor behöver pendla 
långt och Stockholm har också en nord/sydlig delning man vill motver-
ka. Stockholm vill också bevara och utveckla Slakthusområdet kulturliv. 

Frågan blir då att om det offentligas roll, marknadens funktionssätt och 
planeringens praktik har förändrats hur kan då de krav som ställs for-
muleras och hur kan processerna utformas på ett sådant sätt att ut-
komsten blir den avsedda. Vad kan stadsutvecklingspraktiken lära sig 
av de studerade fallen i hur kvalitativa stadsmiljöer kan skapas? Detta 
kommer att utvecklas i slutsatserna.
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Syftet med den här studien, som det presenterades i inledningen, var att 
studera ett nytt fenomen inom svensk stadsutveckling – stora samarbe-
ten och markanvisningar mellan kommunen och en privat aktör – för 
att förstå vad som motiverar dessa, vilka strategier som används inom 
samarbetet och vilka institutionella förutsättningar som krävs och vilken 
påverkan dessa projekt får på de institutionella förutsättningarna. Pro-
jekten har analyserats utifrån en modell där planering betraktas om ett 
slags hantering av dilemman. Resultat kan sammanfattas som följande:

Från kommunalt håll initieras dessa projekt primärt av tre anledning-
ar: 1) för att reducera risker som kommer av att små aktörer är mer 
känsliga för marknadssvängningar, 2) för att säkra centrala stadsutveck-
lingskvaliteter, i det här fallet att skapa en “blandstad”, och för detta 
krävs genomförandekraft och 3) för att hitta en möjlighet att långsiktigt 
hantera hyresgäster (här avses alltså inte hushåll utan kommersiella och 
icke-kommersiella hyresgäster) som inte själva klarar sig långsiktigt på 
marknaden. För bolagen innebär stora samarbeten att dessa ensamt kan 
engagera sig i en platsutveckling. Värdet av den framtida utvecklingen 
av området blir enklare att tillgodogöra sig om det går att styra område-
sutvecklingen. Både kommunen och bolagen möts i behovet av att hitta 
någon som kan vara områdesutvecklare. 

Dessa mål uppnås i huvudsak genom två strategier: 1) en flexiblare 
rums- och tidsuppfattning där rummet i sig i högre grad betraktas som 
en upplevelse och 2) genom mer flexibla styrningsformer. Målet med 
projekten är att lyckas skapa en varierad och upplevelserik stadsmiljö. 
Det innebär att relationen mellan rum och tid måste bli lösare. Plane-
ringen bygger på att stadsmiljön måste iscensättas för att bli attraktiv. 
De hyresgäster som skapar lönsamhet ställer krav på att stadsmiljön 
upplevs som variationsrik. Det kräver en flexibilitet i relation till när 
och var saker ska hända. Samma behov av flexibilitet återkommer i hur 
dessa projekt kan regleras. Formerna för planering bli mindre regulativa 
och mer inriktade på att skapa möjligheter. Jag har beskrivit detta som 
att stadsutvecklingsprocessen går från planering till programmering.

Institutionellt sker huvudsakligen två förflyttningar. De privata aktörer-
na får ett större ansvar för helheten. Kommunen flyttar över de kom-
mersiella bedömningarna på bolaget. Samtidigt innebär den form av 
stadsplanering som valts att även kommunen blir tvungen att ta hän-
syn till de kommersiella förutsättningarna. Det går att beskriva som att 
planeringen sker genom marknadsmekanismen. Vilka marknadsaktörer 
som väljs och hur deras affär ser ut blir avgörande för stadsutveckling-
ens innehåll. Samarbetet innebär också att fler beslut tas gemensamt av 
kommunen och den privata aktören eller inom ramen för en gemensam 
diskussion. De institutionaliserar samarbetet: över tid går det att tänka 
sig att gemensamma uppfattningar och kulturella normer uppstår. Det 
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är en effekt av kraven på mer flexibla regleringar och att samarbetet 
i högre grad bygger på mjukare styrningsverktyg: grunden för stads-
utvecklingen blir inte längre i huvudsak planeringsverktygen utan den 
relation som definieras av ett ingånget avtal.  Tabell 1 sammanfattar 
dessa slutsatser.

Fråga Teori Slutsatser
Vad motiverar kommuner och bolag att 
ingå dessa samarbeten?

• Dilemmat mellan utbudsstyrd och 
efterfrågansstyrd planering

• Hantering av risk och osäkerhet

• Bolagens huvudsakliga motiv är att 
ha kontroll över områdets utveck-
ling för att säkra att ens framtidsvi-
sion också kan genomföras.

• Kommunen söker en aktör med 
genomförandekraft som kan säkra 
de stadskvaliteter man vill uppnå.

• Kommunen vill hitta en aktör som 
kan hantera hyresgäster som inte 
klarar marknadshyror men bidrar 
till området upplevelse.

• Kommunen vill också reducera 
riskerna vid marknadssvägningar

• Kommunerna söker en kompetens 
de anser sig sakna, exempelvis att 
loka kontorshyresgäster

Vilka strategier används för att uppnå 
målet?

• Dilemmat mellan en öppen och en 
stängd rums- och tidsuppfattning

• Dilemmat mellan procedurella 
normer och materiella normer. Det 
vill säga, hur mycket ska planering-
en reglera

• Genom att applicera en öppen tids 
och rumsuppfattning kan platsen 
utvecklas flexibelt. Rummet ses i sig 
som en upplevelse att investera i.

• Flexiblare regleringar där mjuka 
styrningsverktyg som samtal och 
kultur får en viktigare roll än for-
mella planeringsverktyg.

Vilka konsekvenser får dessa samarbe-
ten för hur planering och stadsutveck-
ling bedrivs?

• Operationella normer: hur fördelar 
sig ansvar

• Kollektiva normer: vilka institutio-
ner gör planeringen stabil över tid.

• Bolagen får ett större ansvar för 
helheten i området.

• Kommunen tar då över ett visst 
ansvar för bolagets affär: vill kom-
munen uppnå sitt mål förutsätts att 
affären funkar.

• Fler beslut och ansvar överförs 
till samarbetet i sig där beslut och 
ansvar är gemensamt.

• Nätverk spelar en viktig roll för 
kommuner att kunna genomföra 
sina planer

• Avtal spelar en strukturerande roll 
i planeringen och är ett avgörande 
planeringsverktyg för kommunen.

• Marknaden och dessa aktörer blir 
en viktig grundfaktor i stadsutveck-
lingen: kommunen uppnår sina mål 
genom att använda sig av markna-
den och konstruera en marknadssi-
tuation.

Tabell 1 sammanfattning av resultatet.



79

8. slutsAtser

De viktigaste observationerna är att: 

• Att diversifiering i ägandet inte upplevs skapa möjlighet för den 
blandstad, särskilt vad gäller arbetsplatser och kommersiella lo-
kaler, som kommunerna planerar för.

• Den kommunala kompetensen förändras.

• Planering sker genom avtal.

Dessa observationer utvecklas nedan och följas av en diskussion om 
vilka möjliga faror som finns med detta sätt att utveckla staden. Av-
slutningsvis förs en kortare diskussion om det går att observera några 
förändringar av de konstitutionella normerna. 

Det är viktigt att påpeka att de studerade fallen och detta fenomen inte 
innebär en omvälvning av den svenska stadsutvecklingspraktiken som 
sådan utan snarare accentuerar en utveckling som pågått under en lång 
tid. Kommunernas möjlighet att styra stadsutvecklingen har minskat 
och dessa typer av samarbeten är snarare att se som ett nytt fenomen i 
kommunens jakt på att lyckas uppnå sina mål. Men det innebär ändå 
förändringar både i normer och arbetssätt och om det som jag utvecklar 
i metoddelen visar sig stämma att detta är ett paradigm-skifte kommer 
de får mer långtgående konsekvenser för hur städer utvecklas. Hur väl 
kommunerna och bolagen lyckas i att uppnå sina mål kommer delvis 
bero av hur väl de hanterar de nya förutsättningar som dessa samarbe-
ten skapar. 

8.1	Diversifiering	och	monopol
För stadsplaneringen har mångfald varit ett centralt ideal åtminstone 
de senaste tjugo åren. Tanken, inspirerad av 1800-talets stadsbyggan-
de, har varit att flera och mindre aktörer skapar en mångfald som gör 
stadsrummet intressant. Det har också argumenteras för att flera min-
dre aktörer innebär ett snabbare genomförande eftersom varje enskild 
aktör anses ha ett egenintresse att sätta igång sitt projekt så snabbt som 
möjligt. De studerade projekten bryter mot denna idé. Istället består de 
av stora markanvisningar till en aktör, vilket delvis motiveras av att ska-
pa genomförandekraft och reducera risk. Men faktiskt också av att det 
anses kunna skapa en bättre stadsmiljö. I intervjuerna argumenteras för 
att en aktör som har makt över ett större område konkurrerar inte med 
sig själv utan kan “programmera” stadsmiljön på ett sätt som en större 
grupp av aktörer som behöver maximera varje enskilt projekt inte kan. 
Den slutsats som dragits av det studerade fastighetsägarna och då även 
kommunerna är att större aktörer har bättre möjligheter att skapa upp-
levelserika miljöer då de kan använda sig av ett av intervjuernas mest 
framträdande uttryck: “både gungor och karuseller”.

Vad ställer detta för krav på kommuner och bolag? För kommunerna 
innebär det att högre krav ställs på hur och vilka aktörer man väljer att 
samarbeta med. Om en marknadsaktör ska skapa de värden kommunen 
efterfrågar krävs en aktör som har den kompetensen. Det går att beskri-
va som att kommunen måste välja en aktör från den marknadsnisch 
som bäst matchar ens mål. Det kräver en bred kunskap om hur fastig-
hetsmarknaden opererar. För utvecklare innebär det att kontaktnätet 
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med hyresgäster och möjligheten att genomföra det som kommunen 
föreställer sig blir viktigare. Det kräver en lyhördhet inför det som kom-
munerna efterfrågar även i de fall där kommunerna inte exakt kan for-
mulera marknadsförutsättningarna för vad de vill ska genomföras.

Samtidigt finns självklart faror. Den svenska marknaden domineras av 
ett fåtal aktörer, särskilt på entreprenörssidan, och både kommuner och 
regeringar har haft uttalade mål att skapa större konkurrens i byggsek-
torn. Det finns också långsiktiga risker som konstrueras: vad händer vid 
konkurser och vad händer om marknaden viker och planerna inte går 
att genomföra? Med stora samarbeten konstrueras nya risker. Slutsatsen 
är dock, vilket utvecklas i avsnittet om planering i marknadens tidevarv, 
att den styrmekanism och den marknadskonstruktion som bäst passar 
ens mål också är det förfarande som ska väljas. 

8.2 Den kommunala kompetensen
Ett avgörande motiv för det som händer är att kommunen anser sig 
saknar vad som här kallas en kommersiell kompetens. Kommunen be-
traktar sig själva som duktiga på att genomföra och planera bostadsom-
råden, men när det gäller att skapa utrymmen för, hantera och locka 
kommersiella hyresgäster har den inte samma förmåga och kompetens. 
Samtidigt ser kommunen också att dess möjligheter att hantera kom-
plicerade fastigheter minskat eftersom kommunen inte uppfattar sig ha 
råd med de investeringar sådana fastigheter kräver. För kommunen blir 
alltså ett av de viktigaste motiven att hitta en aktör som kan skapa de 
rätta kommersiella förutsättningarna och har den rätta kommersiella 
kompetensen. 

Men vilken blir då den kommunala kompetensen? Ett svar på den frå-
gan är att kommunens roll blir att definiera och försvara allmänintres-
set. Det är också den roll som särskilt de kommunala planerarna vill 
anta. Allmänintresset definieras då vanligtvis som mängden allmän 
platsmark, mängden förskolor och liknande. Det är ju rimligt att tänka 
sig att kommunen sitter på kunskapen om behoven av offentlig service. 
Samtidigt väljer man förfarandet för att uppnå något som också definie-
ras som ett allmänintresse, men som kommunen inte ska leverera själva. 
Både valet av den specifika aktören och att göra en stor affär bygger på 
tanken att dessa kan tillföra något. Det innebär att det ställs nya krav 
på den kommunala kompetens som handlar om att i relation till mark-
nadskrafterna ställa de krav som skapar allmän nytta. Är detta möjligt? 
Min slutsats är att om man som beskrevs ovan betraktar det som att 
kommunens planering också är med och skapar marknadssituationen 
så är det möjligt med rätt kunskap och rätt regleringar. Men det finns 
självklart risker att det som inte är värdeskapande i ekonomisk mening 
då faller utanför. Kommunen kommer alltså fortfarande alltid behöva 
hantera det som i strikt mening aldrig kommer kunna vara ekonomiskt 
lönsamt för ett område, ta missbruksvård som exempel.

8.3 Avtalsplanering
I avsnitt 2 beskrivs en utveckling mot vad som där kallas den nya kon-
traktualismen. Fler offentliga relationer definieras av kontrakt. Samma 
utveckling kan observeras inom stadsutvecklingen. Planeringen sker 
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idag i allt högre grad genom kontrakt. Den strukturerande komponen-
ten i närmast alla relationer mellan planeringens olika aktörer är kon-
trakt. Att styrning i allt högre grad sker genom samverkan och i nätverk 
har konstaterats i mer än 20 års tid. Governance är idag inte något nytt. 
Ändå har i den svenska planeringstraditionen kontraktets struktureran-
de roll varit relativt lite undersökt. Istället har beskrivningen av svensk 
planering haft två huvudinriktningar:

• Förhandlingsplanering är den tidigaste och beskrevs redan i 
slutet av 1980-talet av Cars. Den definierar planering som en 
process som bygger på att parterna förhandlar sig fram till lös-
ningar som i bästa fall är acceptabla för båda. Men den bortser 
delvis från att en förhandling inte bara uppstår, eller snarare så 
har utgångspunkten ofta varit att förhandling uppstår eftersom 
det offentliga sitter på makt genom planmonopolet. Men den 
bortser från vilka makt medel och vilka styrningsverktyg som 
definieras av en förhandling.

• Den kollaborativa traditionen har istället utifrån ett Haberma-
sianskt perspektiv sett en viss typ av planeringspraktik som ett 
verktyg att skapa gemensamma målbilder och skapa handlings-
kapacitet. Det har ofta fokuserat på att skapa relationer som lig-
ger utanför förhandlingar där problem och lösningar definieras 
gemensamt. Problemet med denna är att planering alltid påkal-
las av resurser och att aktörernas position alltid är beroende av 
inneboende konstitutionella och kollektiva normerna. Institu-
tioner gör att ingen aktör någonsin är neutral inför sin position.

Om avtalet istället betraktas som den grundläggande planeringsenheten 
och ett av det viktigaste planeringsverktyget är det lättare att både förstå 
hur planering går till och hur den styrs. Det är genom avtalet som aktörer:

1. Skapar relation där man är beroende av varandra.

2. Definierar vilka roller man har i relation till varandra.

3. Vilka spelregler som gäller i den relationen (det kan också vara 
avhängigt andra avtal).

4. Vilka mål man gemensamt vill uppnå och med vilka medel.

Avtalet är startpunkten, inte slutpunkten, för ett stadsutvecklingsprojekt 
av denna typ. Det är genom avtal kommunen har möjlighet att genom-
föra sin vilja. Jag skulle vilja hävda att avtalsplanering eller planering 
genom avtal idag är den vanligaste formen av planering i Sverige, dessa 
projekt är inte unika de utgör bara en fokuspunkt. Även i sådana pla-
neringspraktiker som används i till exempel Örebro utgör fortfarande 
avtal den styrningsmekanism som kommunen förlitar sig mest på.

Detta aktualiserar den konflikt som beskrevs i avsnitt 2 mellan civilrätt och 
offentlig rätt. Avtal definieras av civilrättsliga relationer medan en stor del 
av planeringsprocessen utgörs av offentlig rätt. Denna konflikt som både 
uppstår i relation till de privata aktörerna och allmänheten har ibland fö-
reslagits lösas genom större involvering av privata aktörer eller ibland att 
privata aktörer helt ska lämnas utanför och komma in sent. Problemet är 
att marknadsmekanismen också är ett viktigt styrningsverktyg. 
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Det är alltså denna konflikt som allaktualiserades av en förändrad re-
lation mellan kollektiva och konstitutionella normer. Min slutats är att 
man måste erkänna den makt som ligger i avtal och se hur planerings-
lagstiftningen, planeringspraktiken och kompetensen kan anpassas för 
detta. Det innebär två saker: det ena är att avtalen, dess innehåll och 
mål måste tydliggöras i stadsutvecklingsprocessen och att det behövs 
en tydligare koppling lagstiftningsmässigt mellan avtal och planprocess. 
Det andra är planerare behöver större marknadskompetens. De behö-
ver veta mer om hur fastighetsmarknaden fungerar för att kunna utfor-
ma planer som skapar allmän nytta. Som Olsson (2018) konstaterar så 
kan avtal genom markägande vara en väldigt kraftfull mekanism om 
den används rätt. 

8.4 Den demokratiska legitimiteten
Dock kvarstår frågan hur förhandlingar och avtal ska hanteras utifrån 
ett demokratiskt perspektiv. Förutsättningen för att dessa projekt ska bli 
lyckosamma är en flexibel rumsuppfattning och en flexibel regulativt 
ramverk. Det gör till exempel medborgardeltagandet svårare och riske-
rar att minska den demokratiska legitimiteten. Detta ställer större krav 
på att kommunerna kan förklara och motivera sina val. Det andra är att 
ingående bolag måste inse att stadsutveckling är en demokratisk process 
där de också kommer kunna bli föremål för granskningar. Det måste 
dessa bolag tåla och det måste vara beredda på att vara transparenta 
i den relationen. Men också tydliga med sina motiv och vilka begräns-
ningar som finns i dessa.

8.5 Planering i marknadens tidevarv - vad behö-
ver planeringen klara
Det finns en grundläggande kritik som går att rikta mot hur planering 
är organiserat i ett samhälle där governance dominerar över govern-
ment, alltså ett samhälle präglat av företagisering, NPM, och så vidare. 
POP-lösningar skapar diskussioner kring legitimitet, demokratisk insyn, 
fördelningsfrågor och flexibilitet. Samtidigt så existerar den kommunala 
planeringen i en situation där marknaden utgör en av de grundläggande 
faktorerna att ta hänsyn till. Som tidigare påpekats innebär därför att hur 
marknader regleras är en avgörande faktor för resultaten. Förenklat inne-
bär det att i marknadens tidevarv krävs en marknadskänslig planering.

I vissa avseenden behöver det inte heller innebära ett negativt resultat, 
kommersiella aktörer är känsliga för efterfrågan. Det centrala problemet 
är marknadsmekanismens fördelningseffekter, marknaden har en ten-
dens att stärka ojämlikheten i ett samhälle och till och med stänga vissa 
grupper ute (Molander, 2014).  Detta måste kommunen kunna hantera. 
Hur fördela vinsterna? Hur säkra att alla är välkomna till stadsmiljöer-
na? Det innebär dock strategier på en högre ordning än i det enskilda 
projektet. Jag ansluter här till den tes som Campbell et al. (2014) för 
fram - det finns plats för bättre planering i marknadens tidevarv. Det 
kräver dock kunskap om hur planeringen bäst kan använda marknaden. 
Ambitionen med denna studie har inte varit att utvärdera projekten 
utan har varit att visa på några grundläggande förutsättningar och för-
ändringar som alla stadsutvecklingens aktörer behöver ta hänsyn till.
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Denna studie har i huvudsak studerat projekt som fortfarande befinner 
sig i sin uppstart. De har inte kommit särskilt långt och det är i detta 
läge inte möjligt att utvärdera huruvida målen för projekten har upp-
nåtts. De utgör fortfarande i allt väsentligt förväntningar. Att följa dessa 
projekt och studera både utkomsten, processen och hur de institutio-
nella förutsättningarna utvecklas kommer fortsatt vara en viktig forsk-
ningsuppgift. En initial ambition i denna studie var att närmare studera 
samarbetet mellan kommunen och bolaget, något som inte varit möjligt 
inom tidsramen och med tanke på hur kort projekten kommit. 

Det kommer också fortsatt finnas ett behov av att undersöka andra 
aspekter, som i denna studie inte berörts, så som frågor kring demokrati, 
fördelning och makt. Går det att se positiva eller negativa effekter på 
den demokratiska processen? I vilken mån går det att säga något om 
utfallet kopplat mot rättvisa och social hållbarhet? Blir det bättre eller 
sämre?

Det finns flera teoretiska perspektiv som bör prövas i relation till fallen: 
teorier kring organisationskultur och kulturella perspektiv i planering, 
för att nämna några, bör studeras vidare. Det teoretiska ramverk, som i 
denna studie utvecklats med ett dubbelt fokus på planering som dilem-
man (eller wicked problems) och de korresponderande institutionella 
förutsättningarna och förändringarna, kan prövas på andra fall och i de 
sammanhangen utvecklas. 

Avslutningsvis krävs fortsatta studier av det som i denna studie kallats 
avtalsplanering. Hur skrivs och vad innehåller avtal? Det behövs även 
ytterligare studier kring avtalets koppling mot planeringslagstiftningen. 
Dessa studier skulle kunna ske på en större variation av fall och studier-
na bör fokusera på om samma mönster går att upptäcka. 
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Identifikation Roll Plats Datum Tid
Atrium Ljungberg 1 Affärsutvecklare Atrium Ljungbergs 

kontor
21 maj 2019 50 minuter

Atrium Ljungberg 2 Affärsutvecklare Söderhallarna 28 maj 2019 42 minuter
Atrium Ljungberg 3 Chef  inom affärsut-

veckling
Atrium Ljungbergs 
kontor

5 juni 2019 40 minuter

Fabege 1 Chef  för utvecklingen 
i Flemingsberg

Fabeges kontor 4 juni 2019 17 minuter

Haninge 1 Politiker Haninge 
kommun

Haninge kommun-
hus

17 juni 2019 41 minuter

Haninge 2 Politiker Haninge 
kommun

Haninge kommun-
hus

17 juni 2019 41 minuter

Huddinge 1 Projektledare inom 
Huddinge

Huddinges kommun-
hus

24 juni 2019 43 minuter

Exploateringskontoret 1 Projektledare på ex-
ploateringskontoret

Tekniskanämndhuset 
i Stockholm

23 maj 2019 57 minuter

Exploateringskontoret 2 Chef  inom exploate-
ringskontoret

Lunchrestaurang 27 juni 2019 33 minuter

Fastighetskontoret 1 Chef  inom fastighets-
kontoret

Fastighetskontorets 
kontor

25 april 2019 42 minuter

Stadsbyggnadskontoret 1 Handläggare på 
Stadsbyggnadskon-
toret

Gruppintervju på 
Tekniskanämndhuset 
i Stockholm

17 maj 2019 42 minuter

Stadsbyggnadskontoret 2 Chef  Stadsbyggnads-
kontoret

Gruppintervju på 
Tekniskanämndhuset 
i Stockholm

17 maj 2019 42 minuter

Stadsbyggnadskontoret 3 Strateg inom stads-
byggnadskontoret

Café 24 juni 2019 17 minuter

Stadsbyggnadskontoret 4 Chef  Stadsbyggnads-
kontoret

Telefon 28 juni 2019 33 minuter

Stadsledningskontoret 1 Stadsutvecklingsstra-
teg inom stadsled-
ningskontoret

Stockholms stadshus 10 maj 2019 68 minuter

Stadsledningskontoret 2 Tidigare direktör 
inom stadslednings-
kontoret

Café 27 maj 2019 47 minuter

Därutöver har en intervju med en chef  inom Huddinge genomförts. Denna fick dock intespelas in och har 
därför heller inte transkriberats.

Tabell 2 lista över intervjuer, deras indentifikationsnamn, roll, plats samt datum och tidsåtgång.
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Frågor intervju med stadsledningskontoret 1
1. Vilka är din roll och dina huvudsakliga arbetsuppgifter?

2. Hur skulle du beskriva målen för Slakthusområdet? Vad för slags stadsdel är det 2030?

3. Vad krävs för att komma dit?

4. Hur ser resonemanget ut för att välja en stor aktör? Varför t.ex inte flera mindre?

5. Vilka mål vill ni uppnå med samarbete?

6. Hur upplever du i allmänhet att samarbetet med byggaktörer fungerar?

7. Hur har samarbetet med Atrium Ljungberg fungerat hitintills?

8. Upplever du att det finns frågor som har varit särskilt enkla att komma överens om? Och vilka frå-
gor har varit särskilt svåra?

9. Vilka stora skillnader ser du med de förfarande som staden valt i Slakthusområdet jämfört med 
andra stora stadsutvecklingsprojekt?

10. Vilka förväntningar har staden på Atrium Ljungberg som aktör, vad ser ni att de ska leverera nu 
och i framtiden?

11. Vilka risker ser du framöver med det förfarande som valts? Och vilka förhoppningar?

12. Vilka möjliga konflikter ser du framför dig kan uppstå? Och hur ser du att de kommer lösas?

13. Ser du att det ställs några särskilda krav på stadens organisation när man valt detta förfarande?

14. Avslutningsvis: hur upplever du det politiska stödet? Är den valda modellen framför allt ett resultat 
av ett arbete som skett på politisk nivå eller på tjänstemannanivå?

Frågor intervju med Stadsbyggnadskontoret 1 och 2
1. Vilka är din roll och dina huvudsakliga arbetsuppgifter?

2. Hur skulle du beskriva visionen för Slakthusområdet? Vad för slags stadsdel är det 2030 och vilken 
typ av stadsdel är det 2050?

3. Vad krävs för att komma dit?

4. Vilka är det största utmaningarna för att nå Slakthusområdets vision

5. Hur upplever du i allmänhet att samarbetet med byggaktörer fungerar?

6. Vilka frågor brukar generellt vara enklast att komma överens om och vilka brukar vara svårast?

7. I den mån ni har fört några diskussioner med Atrium Ljungberg, hur har det fungerat hitintills?

8. Utifrån stadsbyggnadskontorets perspektiv, vilka skillnader ser ni med det förfarande som staden 
valt i Slakthusområdet jämfört med andra stora stadsutvecklingsprojekt?

9. Vilka förväntningar har ni på Atrium Ljungberg som aktör, vad ser ni att de ska leverera nu och i 
framtiden?

10. Vilka risker ser ni framöver med det förfarande som valts? Och vilka är era förhoppningar?

11. Vilka möjliga konflikter ser ni framför er kan uppstå? Och hur ser ni att de kommer lösas?
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12. Hur ser ni på relationen mellan de avtal som staden och Atrium Ljungberg slutit och planmonopo-
let? Skapar de några begräsningar? Kan det underlätta ert arbete?

13. Ser ni att det ställs några särskilda krav på stadens organisation när man valt detta förfarande?

Frågor intervju med Atrium Ljungberg 3
1. Vilka är din roll och dina huvudsakliga arbetsuppgifter?

2. Hur skulle du beskriva visionen för Slakthusområdet? Vad för slags stadsdel är det 2030 och vilken 
typ av stadsdel är det 2050?

3. Vad behöver göras för att komma dit? Och vilka är det största utmaningarna för att nå Slakthus-
områdets vision

4. Varför vill Atrium Ljungberg utveckla Slakthusområdet?

5. Vad behöver Atrium Ljungberg göra för att nå Slakthusområdets vision?

6. Utifrån ert perspektiv, finns det några skillnader ser ni med förfarandet i Slakthusområdet jämfört 
med andra stadsutvecklingsprojekt där ni deltar?

7. Avtalens konstruktion, jag skulle vilja fördjupa mig där. Hur ser de ut? Vilka är förutsättningarna 
för att optionerna ska falla ut? Vilken reglering finns av innehållet?

8. Hur löser man konflikter relaterade till avtalet?

9. Hur upplever du i allmänhet att ert samarbete med kommuner fungerar?

10. Hur upplever du att diskussioner och samarbetet med Stockholm stad har fungerat hitintills?

11. Har det funnits frågor som var särskilt svåra att komma överens i den process som varit?

12. Vilka förväntningar har du på Stockholm stad, vad ser du att de måste leverera nu och i framtiden?

13. Hur ser du på kulturens fortsatta roll i Slakthusområdet efter den initiala utvecklingsprocessen, 
kommer kulturlivet överleva i Slakthusområdet?

14. Ni kommer bli Slakthusområdets enskilt största fastighetsägare och många viktiga publika funktio-
ner i stadsdelen kommer hamna hos er, ställer de särskilda krav på er?

15. Vilka möjliga konflikter/problem ser du framför dig kan uppstå under processen? Och hur ser du 
att dessa kommer eller bör lösas?

16. Ser ni att det ställs några särskilda krav på er organisation i utvecklingen av Slakthusområdet?

Frågor till Huddinge 1

1. Vilka är din roll och dina huvudsakliga arbetsuppgifter?

2. Hur skulle du beskriva målen för utvecklingen av Flemingsberg? Vad för slags stadsdel är det 2030 
och 2050?

3. Vad krävs för att komma dit?

4. I den mån du var inblandade vad motiverade att man valt det förfarande man gjort, alltså att sam-
arbeta med en aktör och erbjuda denna en större markanvisning?

5. Vilka fördelar ser du med en stor markanvisning? Ser du några nackdelar?

6. Vilka förväntningar har ni på  som aktör, vad ser ni att de ska leverera nu och i framtiden?

7. Vad behöver Huddinge leverera?

8. Hur ser processen framåt ut nu? Nästa steg är ett program sen?

9. Vilken roll har Stockholm syd SBD och Fabege har i framtagandet av planprogrammet? Vilken 
roll kommer de ha framgent? Skiljer den sig på något sätt från hur  ni arbetar med aktörer i andra 
projekt? 
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10. 1Vilka möjliga konflikter ser du framför dig kan uppstå? Och hur ser du att de kommer lösas?

11. Finns det några skillnader i hur ni kommer arbete när ni nu samarbetar med en stor aktör jämfört 
med andra projekt?

12. Ser du att det ställs några särskilda krav på Huddinges organisation när man valt detta förfarande 
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