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CMB stödjer managementforskning
Inom CMB – Centrum för Management i Byggsektorn – arbetar akademi och företag tillsammans för att 
utveckla kunskap och kompetens i managementfrågor. Det gör vi genom att stödja forskning och bidra 
aktivt i utvecklingen av managementrelaterad utbildning på Chalmers. Med hjälp av starka nätverk och 
aktiviteter som konferenser, lunchföreläsningar och frukostmöten säkrar vi kunskapsöverföringen mellan 
akademi och samhällsbyggnadssektorns aktörer.

Genom huvudmannaskap och engagemang i CMB är både akademi och företag med och påverkar 
dagens och framtidens ledarskap i samhällsbyggnadssektorn.

CMB kortrapport om forskning
Den CMB-stödda managementforskningen har ett brett anslag inom samhällsbyggandet. Forskningen 
behandlar frågor om samverkan i byggprocessen, kunskapsutveckling, ledarskap och projekt- och 
produktionsledning, stadsutvecklingsfrågor, riskhantering, produktivitet och effektivitet.

I en serie sammanfattningar presenterar vi de forskningsstudier som CMB finansierar. Kortrapporten 
syftar till att sprida forskningsresultat i en lättillgänglig form och fungerar också som introduktion till 
ämnesområdet. För den som vill fördjupa sig finns en kortfattad presentation av författaren tillsammans 
med hänvisning till den aktuella avhandlingen eller till de artiklar som har publicerats.

Denna publikation har producerats med hjälp av 

Forskningsutskottet behandlar ansökningar 
om stöd till managementrelaterade 
forskningsprojekt fem gånger per år. 

Mer information om ansökningsprocessen 
och våra prioriterade områden finns på 
hemsidan, www.cmb-chalmers.se.

Centrum för Management i Byggsektorn

Chalmers tekniska högskola 
SE-412 96 Göteborg 
www.cmb-chalmers.se | info@cmb-chalmers.se

Schönhauser Allee, Berlin. Foto EL.



3

Diskussionen om framtidens hållbara 
och mer resursvänliga samhälle tar ofta 
sikte på den täta och funktionsblandade 
staden. Men om många kan vara överens 
om principerna, så visar sig den så 
kallade blandstaden svår att definiera mer 
precist. Vad innebär en tät och blandad 
stad, och hur ser förutsättningarna ut för 
att genomföra den?

1933 formulerade arkitekten le Corbusier vid 
Congrès International d’Architecture Moderne 
fyra grundläggande funktioner som han menade 
stadsplaneringen skulle baseras på – bostad, rekreation, 
arbete och transport. För att undvika konflikter skulle 
de så långt som möjligt hållas separerade från varandra.

Denna samhällssortering kom att bli en av 
modernismens grundprinciper, och historien har 
sedan visat hur detta tankesätt fått ett enormt 
genomslag världen över. Men konsekvensen har 
blivit att transporterna och speciellt bilen blivit 
dominerande och styrande för samhällsplaneringen. 
Kritiken mot det uppdelade och ofta monotona 
samhällsbygget har efter hand vuxit, och EU:s grönbok 
om den urbana miljön från 1990 slår nyktert fast 
att funktionsuppdelningen till slut dödar stadens 
nödvändiga flexibilitet1. De senaste årens ökade 

1 EG-kommissionen (1990), Green Paper on the Urban Environment, 

insikter om miljö, hållbarhet och stadens kvaliteter har 
etablerat mer allmänna krav om ändrad inriktning.

Ett tätare och mer funktionsblandat stads-
byggande ställer högre krav på gemensamma 
problemformuleringar och lösningar, och blir i det 
perspektivet ett relevant ämne för CMB. En enkät 
bland medlemmarna i CMB:s stadsutvecklingsutskott 
häromåret visade att frågorna kring styrning och 
ledning i samband med blandstadsfrågorna är 
angelägna och att intresset för dem är stort2.

På ett tidigt stadium blir det tydligt att någon klar och 
entydig definition av tät och blandad stad inte låter 
sig göras. (I samtal med fem av Göteborgs Stads egna 
förvaltningar inför denna studie blev det tydligt att 

COM (90) 218, s. 26.
2 Lindberg-Glavå (2011), Resultat av temperaturmätare om blandstad. 
CMB, Chalmers, Göteborg.

Bakgrund

inte ens staden själv delar samma definition). En stad 
kan ha tät bebyggelse, ha tätt mellan arbetsplatserna 
eller mellan bostäderna, men sannolikt inte samtidigt 
och överallt om kvaliteten på miljön ska vara god. På 
samma sätt kan en stad vara blandad med avseende på 
funktioner eller på sociala aspekter. Alla städer är olika, 
men gemensamt för de flesta är att det är befintliga 
miljöer som ska förändras, med konsekvenser för 
de som redan bor och verkar på platsen. Lagar och 
regelverk är inte alltid anpassade efter detta faktum.

Två kriterier kan dock enkelt framhållas som väsentliga 
för en levande och attraktiv stadsmiljö. Staden 
måste erbjuda invånarna ett varierat utbud av varor, 
tjänster, service och kultur. Och så måste invånarna 
vara tillräckligt många för att dessa verksamheter ska 
kunna bedrivas. På de följande sidorna redovisas några 
inledande mätningar av dessa faktorer i Göteborg.

Funktionsuppdelad miljö, här i Mölndal. Foto EL.
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Täthet och blandning i Göteborg
En diskussion om den täta och blandade 
staden måste av nödvändighet behandla 
begränsade och förenklade utsnitt av 
verkligheten. Vi har valt att studera fyra 
sådana utsnitt av Göteborg efter några 
enkla, mätbara parametrar, för att se 
närmare på blandstadens uppbyggnad.
 
Göteborg är allmänt känd som en förhållandevis gles 
stad, och för att möta behoven kommer en omfattande 
utbyggnad att ske både i centrala och halvcentrala 
delar under kommande år. De sistnämnda kallas i 
utbyggnadsplaneringen för mellanstaden, eller “den 
sammanhängande staden utanför stadskärnan”1. 
Önskemålen om en tät och blandad stad ska därför 
förverkligas i miljöer som idag är mer eller betydligt 
mindre stadsmässiga till sin karaktär.

Undersökning
Vi har valt att se på utsnitt som är en kvadratkilometer 
stora, alltså tusen gånger tusen meter. Dels för att 
begreppet antal per kvadratkilometer ofta används och 
här blir direkt förståeligt, men också för att avståndet 
500 meter från mittpunkt till utsnittskant är en vanligt 
förekommande gräns för gångavstånd från exempelvis 
en station eller hållplats.

1 Brunnkvist, Sara (red) (2013), Strategi för utbyggnadsplanering Göteborg 
2035

De fyra områden vi valt ut faller alla inom 
utbyggnadsplaneringens markerade zoner: 
innerstad, utvidgad innerstad respektive prioriterade 
utbyggnadsområden. Av dessa är det bara Linnéstaden 
som idag kan sägas utgöra en blandad innerstadsmiljö. 
Mängden bostads- och lokalytor är här dramatiskt 
mycket större än för övriga områden, och ska ses 
som en grundläggande förklaring till områdets mer 
blandade innehåll.

Fördelningen av aktiva och passiva fasader avser 
fördelningen av butiker och andra publika lokaler i 
förhållande till mer privata bostadsfasader, och är en 
visuell studie utförd med Googles Street View-verktyg. 
Graden av exploatering och blandning av bostadsytor 
(BOA) och lokalytor (LOA) är baserad på geografisk 
data från Göteborgs Stad. Vi har valt att se på hur 
bebyggelse som innehåller både bostäder och lokaler 
framträder i stadsbilden, uttryckt i andel BOA i en 
tregradig skala. Exploateringen mäts i hur stor den 
samlade golvytan i fastigheten är i förhållande till 
den underliggande markytan. Slutligen har sifforna 
sammanställts i en överblickbar grafik.

Resultat
Exemplen i denna studie är alltför få och varierade 
för att dra några vetenskapliga slutsatser, utan ska 
ses som en inledning på en fortsatt undersökning 
av de parametrar som styr en tät och blandad 
stadsbebyggelse. (En utförligare CMB-rapport i ämnet 
kommer att färdigställas inom kort). Intressant är att 

områden med helt olika karaktär, som Gamlestaden 
och Opaltorget, visar sig ha stora likheter vad gäller 
faktiskt innehåll, och att en upplevd innerstadsmiljö 
som Linnéstaden till så stor del utgörs av bostäder. 
Upplevelse och faktiskt innehåll kan alltså skilja sig 
mer åt än vi kanske tror.

Gamlestaden

Linnéstaden

Opaltorget

Sannegården

Översiktskarta från Göteborgs Stads Strategi 
för utbyggnadsplanering, med de fyra utvalda 
områdena markerade. Färgkodningen representerar 
innerstad (mörk orange), utvidgad innerstad (ljus 
orange) och prioriterade utbyggnadsområden (gul).
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Gamlestaden
Gamlestaden utgör med sina industribyggnader 
och sin kvartersbebyggelse med landshövdingehus 
en milstolpe i det moderna Göteborgs utveckling. 
Sedan årtionden ligger stadsdelen dock avskild från 
stadens centrum genom trafikleder och järnvägsspår, 
vilket gett den en oförtjänt sidoordnad roll. Det 
stora Marieholmsmotet som nu byggs väster om 
kartutsnittet förstärker separeringen från stad och älv.

Mot detta står utvecklingen av Gamlestads Torg, en av 
fem prioriterade knutpunkter i det växande Göteborg. 
Kring den nya tåg- och spårvagnsstationen kommer 
en tät, om än inte helt okontroversiell bebyggelse att 
växa fram i kartutsnittets nedre vänstra hörn, som då 
ersätter en dyster trafikmiljö. En andra etapp kommer 
att länka samman knutpunkten med Gamlestadens 
bakomliggande kvartersstruktur.

Illustrationerna visar att dagens utbud av levande 
bottenvåningar är koncentrerat till området framför 
SKF vid Artillerigatan, och att detta sammanfaller med 
den högsta exploateringen och funktionsblandningen. 
Därefter vidtar mer privata bostadskvarter.

Utvecklingen av Gamlestads Torg och omvandlingen 
av SKF-området till nya verksamheter innebär en 
väsentlig exploateringsökning och en förstärkning av 
området som målpunkt. En arkitektonisk utmaning är 
hur den helhetsformade landshövdingehusmiljön ska 
kunna kompletteras.

Dag- och nattbefolkning:

Lokal- & bostadsytor:

Exploatering BOA + LOA + 20%:
0,18

TOTALT 9 030
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1km2 8 330 m2

138 840 m2
Lokalytor LOA
Bostadsytor BOA

Aktiv fasad 
Passiv fasad

9% 
91%

Byggnader andel BOA: 
     0 – 0,8 
     0,8 – 0,9 
     0,9 – 1,0

Byggnader exploatering: 
     0 – 1,0 
     1,1 – 2,0 
     2,1 – 11,2
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Linnéstaden är Göteborgs tätast bebyggda stadsdel, 
med stenstadskvarter kring Linné- och Husargatornas 
tydliga huvudstråk. Även sidogatorna förmår 
erbjuda levande miljöer i hög grad. Området är det 
enda i undersökningen som har en exploatering av 
BOA+LOA över ett, det vill säga att den sammanlagda 
golvytan inom området är större än markytan.

Det som överraskar något är den stora dominansen av 
bostäder. Linnéstaden är i grunden ett bostadsområde 
med viss blandning, men det är förekomsten 
av framför allt kaféer och restauranger, det som 
engelsmännen kallar evening economy, som gör att det 
upplevs som så levande. Och naturligtvis bebyggelsens 
tydligt urbana karaktär, framför allt de ursprungliga, 
äldre husen men också delar av 80-talets förnyelser.

Det centrala läget och närheten till målpunkten 
Slottsskogen har stor betydelse för aktiviteten i 
området. Den höga andelen aktiv bottenvåningsfasad 
är väsensskild från de andra exemplen, och skulle vara 
ännu högre om 60-talets förnyelse med bostadslameller 
längs Vegagatan i kartutsnittets vänstra del utförts 
på ett annat sätt. Som kuriosa kan nämnas att 
Linnéstaden med 36 procent har hälften så hög andel 
aktiv bottenvåning som motsvarande område kring 
42nd Street på Manhattan i New York.

En studie över stadsdelens utveckling över tid skulle 
visa att innehållet i bottenvåningarna skiftat betydligt.

Dag- och nattbefolkning:

Lokal- & bostadsytor:

Exploatering BOA + LOA + 20%:
1,36

168 690 m2

958 730 m2
Lokalytor LOA
Bostadsytor BOA1km2
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1TOTALT 27 563

Aktiv fasad 
36% 
Passiv fasad 
64%

Byggnader andel BOA: 
     0 – 0,8 
     0,8 – 0,9 
     0,9 – 1,0

Byggnader exploatering: 
     0 – 1,0 
     1,1 – 2,0 
     2,1 – 11,2
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Sannegården/Lindholmen
Området utgörs av delar med vitt skild karaktär. I 
väster ligger 00-talets bostadsbebyggelse runt den 
attraktiva Sannegårdshamnen. Några få butikslokaler 
finns på den västra sidan, den östra är däremot 
nästan helt privat. I mitten ligger Lindholmsbergets 
småskaliga, äldre bostadsbebyggelse, och i öster 
den tidigare varvsbebyggelsen som med nyare 
kompletteringar rymmer Campus Lindholmen.

Jämfört med exempelvis den samtida Hammarby 
Sjöstad, där nästan alla butikslokaler ligger samlade 
längs huvudgatan Hammarby Allé, så förefaller en mer 
stadsmässig tanke för huvudgatornas innehåll här ha 
fallit bort. Detta visas i den mycket låga andelen aktiv 
gatufasad. I stället har de kommersiella ytorna samlats 
i inte bara ett utan två köpcenter i områdets bakkant.

Området kan förvisso sägas leva upp till den 
göteborgska devisen om små, tydligt avskilda 
stadsdelar med egen karaktär, men bristen på 
blandning av innehåll är påfallande. Till detta 
bidrar de svaga kopplingarna till bakomliggande, 
äldre stadsdelar, som på grund av trafikleden och 
industrispåret till hamnen bara får punktvisa kontakter 
med de nya stadsdelarna längs älvstranden.

Utanför kartutsnittets högra kant sker nu en vidare 
utveckling längs Lindholmsallén, där speciellt den 
föreslagna skyskrapan, om den genomförs, skulle ge en 
helt ny grad av exploatering.

Dag- och nattbefolkning:

Lokal- & bostadsytor:

Exploatering BOA + LOA + 20%:
0,24

21 460 m2

170 130 m2
Lokalytor LOA
Bostadsytor BOA1km2
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5 769

Aktiv fasad 
Passiv fasad

5% 
95%

Byggnader andel BOA: 
     0 – 0,8 
     0,8 – 0,9 
     0,9 – 1,0

Byggnader exploatering: 
     0 – 1,0 
     1,1 – 2,0 
     2,1 – 11,2
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Grevegårdsvägen (4900-7700)

Opalgatan (1900)

Opaltorget
Opaltorget är ett undangömt torg vid spårvägens 
ändhållplats i Tynnered i Frölunda. Det utgör 
en del av miljonprogrammet och präglas av den 
tidens trafiksepareringstankar med matargator, 
parkeringsplatser och ett bilfritt men också delvis 
ödsligt och utsatt inre parkstråk. Själva torget förefaller 
ha tillkommit genom en slump, utan tydliga tankar 
om det offentliga rum det skapar.

I sin strukturella uppbyggnad har området flera 
likheter med den betydligt nyare bebyggelsen vid 
Sannegårdshamnen, och exploatering och ytor visar 
sig i överraskande hög grad stämmaöverens med 
Gamlestaden.

Området är intressant eftersom det är föremål för 
utbyggnadsplaner kring hållplatsen, och genom sitt 
attraktiva geografiska läge mellan Frölunda Torg och 
havet. Det är ett typexempel på den mellanstad som 
pekas ut i stadens utbyggnadsplaner.

Förutsättningarna för att åstadkomma en blandad 
stadsmiljö i detta område bygger på att ändra 
rörelsemönstren, så att människor ges möjlighet 
att i betydligt högre grad röra sig längs stråk inom 
bebyggelsen i stället för utanför den. Svårigheten är 
den underliggande funktionella planeringens låga grad 
av flexibilitet, som inte utan komplikationer tillåter 
förändringar och kompletterande bebyggelse.

Dag- och nattbefolkning:

Lokal- & bostadsytor:

Exploatering BOA + LOA + 20%:
0,23

4 350 m2

145 420 m2
Lokalytor LOA
Bostadsytor BOA1km2
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5 714

Aktiv fasad 
Passiv fasad

3% 
97%

Byggnader andel BOA: 
     0 – 0,8 
     0,8 – 0,9 
     0,9 – 1,0

Byggnader exploatering: 
     0 – 1,0 
     1,1 – 2,0 
     2,1 – 11,2
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Geografiska databaser
Befolkningsstatistik

Statistiken för befolkning (nattbefolkning)  och 
förvärvsarbetande (dagbefolkning) har här baserats 
på data från Statistiska Centralbyrån (SCB), med 
täckningsgraden Göteborgs tätort 2010 enligt 
definition upprättad av SCB. Dagbefolkningen är 
genererad på arbetsplatsens koordinat samt respektive 
bostads koordinat och indelad efter kön, antal och 
näringsgren enligt SNI 2007 med indelning i 15 
huvudklasser. Statistiken täcker alla förvärvsarbetande 
i ålder 20-64 år. Nattbefolkningen har samma 
täckningsgrad som dagbefolkningen med indelning 
efter ålder i 5 årsintervall (0 – 90+ år), där koordinaten 
är genererad på fastighetens belägenhet.

Statistikens geometri är punkter som baseras på 
centroider i en 100-meters ruta och redovisas i 
referenssystemet RT90. Källorna för statistiken är 
SCB:s register över nattbefolkningen och avser 2010 
samt SCB:s registerbaserade arbetsmarknadsstatistik 
(RAMS) för 2009. 

Uppgifter för framställning av RAMS har hämtas 
från de skatteadministrativa registren till vilka det 
föreligger uppgiftsskyldighet enligt gällande lag. 
Uppgifter för t.ex. utbildning och disponibel inkomst 
inhämtas även från flera andra register. De individer 
som ingår i RAMS utgörs av den folkbokförda 
befolkningen 2008-12-31. De företagsenheter som 
ingår är de företag som under året (2008) utgett minst 

Kommentarer
en kontrolluppgift för anställda och de företag som 
deklarerat för näringsverksamhet under året. Pendlare 
över riksgräns ingår inte i RAMS vilket påverkar både 
dagbefolkningen och statistik över nattbefolkningens 
förvärvsintensitet.

Fastighetsstatistik

Statistiken beskrivande fastighetsbeståndet baseras 
på data från Göteborgs Stad/stadsbyggnadskontoret. 
Databaserna gäller för 2013 och täcker in Göteborgs 
Stads fastighetsbestånd.

• Hyresfastigheter är beskrivna med information 
om fastighetsytan, byggnaders totala hyresyta 
för bostad, värderingsår, taxeringsår, typ, och 
fastighetsbeteckning.

• Småhusfastigheter är beskrivna med information 
om fastighetsytan, byggnaders totala bostadsyta, 
biyta, yta tillbyggnad, värderingsår, taxeringsår, 
typ, och fastighetsbeteckning, 

• Fastigheters lokaler är beskrivna med 
information om fastighetsytan, byggnaders 
totala hyresyta för lokaler, yta produktion, yta 
kontor, yta industri, yta lager, värderingsår, 
taxeringsår, typ, och fastighetsbeteckning.

• Statistikens geometri är ytbaserad och redovisas 
i referenssystemet Sweref99.

• Via kopplingar mellan databaserna kan 
boarea (BOA) och lokalarea (LOA) beräknas 
via summeringar från de uppgifter som 

finns angivna i statistiken. BOA + LOA = 
nyttjandegrad, dvs den försäljnings- eller 
uthyrbara ytan.

• Uppgifter gällande antal våningsplan finns 
ännu inte framtaget i Göteborgs Stad, varför 
Byggnaders totala area (BTA) = byggnadsarea 
(BYA) x antal våningar ej går att få fram ur 
materialet. Därmed har det inte gått att räkna 
ut det exakta exploateringstalet e = BTA / total 
markareal.

• I stället har exploateringstalet (e) beräknats 
genom att räkna upp summan av BOA och 
LOA med 20 %, dvs vi har utgått från att 
nyttjandegraden för hela byggnadsbeståndet i 
genomsnitt är 80 % av BTA (resten är väggar, 
stomme, trapphus, hisschakt etc).
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Anna-Johanna Klasander

Reflektioner från rundabordssamtal med 
branschföreträdare i Göteborg hösten 2014

Städer är starka magneter. Både globalt och nationellt 
lever vi med en urbaniseringsvåg som ställer höga krav 
på stadsutvecklingen.

Idag finns ett tydligt intresse för städers mest 
grundläggande kvaliteter − närhet och blandning. 
Tillsammans med den stora efterfrågan på nya 
bostäder och lokaler gör det att förutsättningarna för 
mer mångfacetterade stadsdelar verkar goda. Trots 
detta har samhällsbyggnadssektorn svårt att skapa 
blandade, attraktiva och levande stadsdelar. Vad beror 
det på, när viljan verkar finnas både bland byggherrar 
och i den offentliga planeringen?

I Göteborg har Chalmersbaserade Centrum för 
Management i Byggsektorn (CMB) och Mistra Urban 
Futures (MUF) genomfört ett forskningsprojekt 
som utgick från frågan ”vad hindrar tätt och 
blandat?”. En del i arbetet var att samla ledande 
aktörer i samhällsbyggandet till två rundabordssamtal 
omkring vad som hindrar respektive stimulerar 
bättre blandning i nya stadsdelar. I de båda samtalen 
medverkade sammanlagt 17 personer i ansvariga 
ställningar från kommunala förvaltningar, byggbolag, 
allmännyttan och privata fastighetsbolag. Syftet med 
rundabordssamtalen var att få tillfälle att prata konkret 

Nya stadsmiljöer – hur blir de levande och blandade?

Kvillebäcken sommaren 2013. Foto EL.

om frågorna, utifrån vars och ens perspektiv, men utan 
att vara i förhandlingsläge som när man möts i sina 
olika roller i skarpa projekt. Här fyllde Mistra Urban 
Futures en roll som neutral arena för mötet mellan 
olika intressenter.

Problemet: Varför blir det inte 
blandat och levande? 
När det gäller funktionsblandning i nybyggande 
är det uppenbart att byggherrar och den offentliga 
planeringen emellanåt har olika uppfattning om vad 
som är genomförbart. Men det är inte så att viljan 
att blanda saknas. När CMB år 2011 genomförde 

en enkät bland sina huvudmän framgick tydligt 
att byggsektorns aktörer tycker det är angeläget att 
skapa blandstad1. Målet att skapa blandstad finns 
också klart uttalat i Göteborgs översiktsplan som 
vägleder den kommunala planeringen2. Någonstans 
i planprocesserna försvinner dock de gemensamma 
ambitionerna. Göteborgs stadsrevision kritiserar 
i november 2014 stadens planering när det gäller 
hur väl detaljplaner stämmer överens med målen i 
översiktsplanen: 

1 Lindberg-Glavå (2011), Resultat av temperaturmätare om blandstad. 
CMB, Chalmers, Göteborg
2 Göteborgs Stad (2009), Översiktsplan för Göteborg. Del 1, s. 35.
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Vid vår granskning har vi inte av planhandlingarna 
kunnat se om [de strategier som kan kopplas till 
att bygga blandstad] tagits omhand. Därför har 
vi gått utanför detaljplanen och även tittat på den 
omgivande miljön. Trots detta är det bara i hälften 
av planerna som vi kan se att de bidrar till en 
komplettering av funktioner och visuell mångfald eller 
nya hustyper och upplåtelseformer.3

Det här är förstås inte bra, och eftersom det inte verkar 
tillräckligt att byggherrar och kommun har liknande 
målbilder för ny bebyggelse så återstår frågan: Vad mer 
behövs för att skapa blandade och levande stadsdelar?

Begreppet blandstad

Begreppet blandstad är vanligt förekommande men 
svårdefinierat och gäckande: det handlar till exempel 
om skalnivå, vilken typ av blandning och under vilken 
tidsrymd blandningen ska uppstå. Inom ramen för 
projektet ”Tätt och blandat” har Erik Linn gjort en 
genomgång av hur blandstadsbegreppet förekommer 
på olika sätt inom forskning, offentlig planering och 
privat marknad4. Han noterar att inom forskning är 
begreppet blandstad magert utrett, i offentlig planering 
har det vunnit terräng och används intressant nog mest 
i Göteborgsregionen, och i privatsektorn förekommer 
det allt oftare i marknadsföring, men ingenstans är det 
tydligt definierat. 

3 Göteborgs Stad Stadsrevisionen (2014), Stadens planering för bostadsbyg-
gande – i enlighet med den politiska viljeinriktningen?,  s. 14.
4 Linn, Erik (in prep), ”Blandstad – praktisk användning av begreppet”. 
CMB rapport

Det är alltså svårt att få grepp om begreppet blandstad, 
vilket är en av anledningarna till att blandningen – av 
vilket slag det än vara må – går trögt att genomföra i 
praktiken. Parterna har olika bild av blandstad är och 
därmed också olika syn på vilket ansvar som vilar på 
respektive part för att bidra till den.  

Rundabordssamtalen handlade inte om att definiera 
vad blandstad är; samtalen fokuserade i stället på 
policy- och organisationsfrågor för att fånga in vad 
centrala aktörer behöver göra för att ändra riktning 
på stadsutvecklingen åt det håll som översiktsplanen 
pekar ut.  

En besvärlig bransch?

Något gör alltså att samhällsbyggnadssektorn inte 
riktigt levererar som önskat i Göteborg. Varför går det 
så trögt? Är det byggbranschen som är besvärlig? Ja 
kanske det. Samhällsbyggnadssektorn är sedan länge 
trimmad för funktionsseparering och branschaktörerna 
är själva organiserade på sätt som om inte hindrar så 
i alla fall inte underlättar blandning. Det gäller både 
privat och offentlig sektor.

Byggbolag och fastighetsägare har underorganisationer 
som är renodlade för bostäder, handel, kontor 
etc och det saknas affärsmodeller för blandstad. 
Specialiseringen gäller både inom byggande och 
förvaltning. Kommunala förvaltningar jobbar alltför 
ofta parallellt i stället för tillsammans, och ibland 
brister det också internt i kommunikationen mellan 
olika avdelningar. Olika budskap från strategiska 

avdelningar och de avdelningar som driver det 
praktiska planeringsarbetet är ett problem som speglas 
i Stadsrevisionens rapport.  

En del blandstadsprojekt hindras av att statliga aktörer 
samspelar dåligt med de kommunala. Att kommunen 
driver planprocessen samtidigt som exempelvis 
Trafikverket jobbar parallellt med sina frågor utan att 
de båda samverkar kontinuerligt uppfattas som ett 
problem. Samma sak gäller när Länsstyrelsen kommer 
in sent: det blir omtag av frågor man kunde löst 
tillsammans tidigare i processen.

Andra hinder som kom upp var till exempel: otydliga 
processer och otydliga beslutsvägar, motstridiga 
regler och intressen, otidsenliga särkrav, avsaknad av 
tydliga visioner, kunskap saknas om aktörers olika 
roller, kunskap saknas om olika aktörers incitament, 
frimärksplaner, stuprör, modernistiskt tankesätt, 
uteblivet helhetstänk, ökad specialisering hos aktörer, 
brist på samhällsekonomiska kalkyler och incitament 
för att vara den som betalar initialt, parkeringsnormer, 
underlag för handel och verksamheter, utrymmesbrist, 
för liten konkurrens, behov att släppa fram alternativa 
problemlösare …

Frågorna ändrar tyngdpunkt

De hinder som var och en upplevde sorterades in i 
ett tentativt fyrfältsschema där den ena axeln spände 
mellan värderingar å ena sidan och styrande regler å 
den andra. Den andra axeln gick från fast struktur till 
mer plastisk kultur. De fyra fälten fick då representera 
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ekonomiska, juridiska, administrativa respektive 
organisatoriska förutsättningar (se figur 1).

När problemen placerades ut i matrisen uppstod ett 
delvis oväntat mönster. Tyngdpunkten hamnade åt 
perspektiven värderingar/kultur, snarare än åt struktur/
regler. Det gav det en intressant indikation på att 
hindren för att bygga blandade och levande stadsdelar 
upplevs handla mindre om lagar, regler och låsta 
strukturer än om värderingar, organisationsformer 
och branschkultur. Det bör betyda att det redan finns 
goda möjligheter att påverka situationen eftersom 
samhällsbyggandets alla aktörer gemensamt skapar de 
kulturer och värderingar som får råda.

Fyrfältsschemat verkade illustrera hur intresset 
skiftar från det modernistiska planeringsparadigmet 
− med dess starka tilltro till reglering och top-down 
planering – i det övre högra hörnet neråt vänster mot 
en kultur av mer öppen och inkluderande planering. 
Det stämmer också med enigheten runt bordet om 
att branschen behöver mer samverkan och större tillit 
mellan aktörerna.

Lösningarna: Kulturförändring  
och kunskap
Samtalen pekade framför allt på frågor som har 
med branschkultur och värderingar att göra, men 
det finns också anledning att se över de ekonomiska 
drivkrafterna. Att lagstiftningen fick relativt lite 
uppmärksamhet visar att mycket går att göra redan idag.

Ekonomi är en knäckfråga

Stadsbyggande handlar om stora investeringar, både 
för kommunen och för byggherrarna. I dagsläget 
verkar de efterfrågade blandade stadsmiljöerna inte 
vara de mest ekonomiskt gångbara. Om marknaden 
varit övertygad skulle det ha byggts för blandstad för 
fullt redan nu.

Ett problem är att de långsiktiga samhällsvinsterna 
med funktionsblandade och levande stadsmiljöer 
inte är tydligt kommunicerade, och sällan ens tydligt 
identifierade. Ett mer holistiskt synsätt, där den 
ekonomiska hållbarheten inkluderar också den sociala 
och miljömässiga, är fortfarande efterlyst, liksom 

kunskap om hur investeringarna verkar på de olika 
skalnivåerna: hushållen,  
företagen, samhället.

Idag är det inte tillräckligt ekonomiskt attraktivt att 
hysa lokaler som bidrar till funktionsblandningen, 
som förskolor och restauranger, vilket bekräftas av 
att bostadsrättsföreningar även i befintliga stadsdelar 
säger upp kontrakt som blir ekonomiskt ofördelaktiga 
för bostadsrättsinnehavarna5. Hur ska kostnader för 
blandningen fördelas, när inte vinsterna är uppenbara 

5 Aktuellt exempel i Stockholm: Brf Fältöversten. ”Medling ska säkra 
hyreskontrakt för utkastade förskolan i Fältan”, Östermalmsnytt 15 april 2015.

Figur 1. Fyrfältsschema över hinder och hur exemplen ungefär fördelade sig.
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för enskilda aktörer? Det finns en efterfrågan på större 
öppenhet kring kalkyleringsmodeller från alla parter. 
Här behövs en översyn av lagstiftning kring orena 
bostadsrättsföreningar, men också en diskussion kring 
hur tredimensionell fastighetsindelning kan bidra till 
lösningar. 

Troligt är att en större mångfald av investerande 
aktörer kommer att bidra till en vidare syn på 
lönsamheten i blandning. Att företag har olika 
avkastningskrav bekräftar att även ekonomi är en fråga 
om kultur och värderingar.

Organisera för samverkan och mångfald

De gamla vanliga stuprören dyker alltid upp som 
hinder. Problemet i offentlig förvaltning är inte att  
organisationer har särskilda ansvarsområden, utan att 
de inblandade samtalar för lite med varandra och att 
det händer för sent i processerna, något som bekräftas 
av Sveriges Kommuner och Landsting6. Det finns inga 
formella hinder för bättre samverkan inom och mellan 
organisationer, det är inarbetade vanor som hindrar. 
En förändring kräver bara vilja och ledarskap. 

Att bolag vill vara specialiserade behöver heller inte vara 
ett problem, så länge de inte tilldelas för stora samman-
hängande delar av planerna utan är beredda att skapa 
blandstad tillsammans med andra. Markägoförhållanden 
och fastighetsindelning är starka instrument för 
att underlätta blandning över tid. Ju storskaligare 

6 Sveriges Kommuner och Landsting (2015), Förtätning av städer. Trender 
och utmaningar.

fastighetsindelning desto svårare blir det att få till verklig 
mångfald, oavsett vad detaljplanen föreskriver.  

Nytänkande i planering och förvaltning

De flesta är eniga om att det finns gott om 
utrymme för nytänkande både i planeringen och 
inom fastighetsförvaltningen. De stora aktörerna 
inom byggbranschen är mer pålitliga än påhittiga. 
Branschföreträdare menar själva att byggsektorn är 
konservativ och har svårt att öppna upp för mindre 
aktörer, trots att just dessa mindre aktörer bidrar till 
större mångfald och en annan typ av entreprenörskap. 

Det gäller också i förvaltningen. En blandad och 
levande stadsdel kräver att också små verksamheter 
finner sin plats. Fastighetsägare som vill bidra 
till blandning jobbar aktivt med att skapa rätt 
förutsättningar även för små och udda verksamheter. 
Vinsten där ligger inte främst i hyresintäkterna utan i 
karaktären som uppstår i områden med bra blandning 
vilket på sikt höjer värdet på fastigheterna7.

Det är viktigt att våga släppa fram eldsjälar och att 
låta dem testa nya metoder. Den omvandling som 
startade på 90-talet med Vallgatan, Magasinsgatan 
med flera gator inom Vallgraven i Göteborg är 
ett talande exempel på hur en byggherre och en 
kommunal planerare tillsammans då gick utanför 
ramarna och skapade liv och rörelse på tidigare 
bakgator genom okonventionellt samarbete och 
en oprövad finansieringsmodell. I betydligt större 

7 Se exv. Evidence och Spacescape (2011), Värdering av stadskvaliteter.

skala har Göteborgs Stad nu satt igång en stor 
experimentverkstad i Frihamnen. Den väcker både 
skepsis och förväntan i branschen, och facit finns först 
i framtiden.

En kultur av större tillit och öppenhet

Stadsbyggande kräver struktur och regler men det är 
tydligt att kultur och värderingar blir allt viktigare 
inslag för utvecklingen. Stadsbyggnad är ett stort 
grupparbete som kräver insatser av många olika 
aktörer. Människor behöver helt enkelt träffas. 
Stadsutvecklingen sker inte bara i de pågående 
projekten; minst lika viktiga är diskussionerna i 
informella kretsar − bland medborgare, branschfolk, 
politker − där idéer testas långt innan de är mogna.

Både politiken och näringslivet ser allt oftare värdet i 
att engagera medborgare och intressegrupper. Det är 
inte husen i sig utan deras invånare och verksamheter 
som gör stadsdelar blandade och levande. Att 
ta med dem i planeringen är arbetskrävande 
men också nödvändigt för att lyckas. Dialog ger 
dubbla vinster: dels kunskap om lokala behov och 
önskemål, dels ett intresse och förståelse för planerna. 
För fastighetsägare som vill få framgång med 
verksamheter i bottenvåningarna blir det allt viktigare 
att kommunicera en affärsidé för projekten som 
näringsidkare lockas av och litar på. 
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Ett exempel är Nya Hovås där planen är att 
skapa en funktionsblandad stadsdel där det 
idag i stort sett är ett litet kluster av handel och 
verksamheter i ett före detta kontorskomplex vid 
ett trafikmot. Här satte fastighetsägarna på eget 
initiativ igång medborgardialoger och samtal med 
potentiella verksamheter långt innan den formella 
detaljplaneringen ställer krav på samråd. När 
nu kommunen driver den formella planeringen 
upplevs den som mer transparent, planerna är redan 

förankrade, och processen kommer troligen därmed 
också att gå snabbare. Detta blir ett intressant projekt 
att följa.

Tid och timing

Att skapa blandade och levande stadsmiljöer tar 
lång tid. Att bygga går förhållandevis fort men att få 
kulturer och verksamheter att slå rot tar tid. Det bästa 
och enklaste sättet att skapa levande och blandade 

stadsdelar är att utgå från det som redan finns och 
komplettera med det nya. 

När det inte finns befintliga verksamheter och 
byggnader att utgå ifrån är det ännu mer nödvändigt 
än annars att ha gott om kopplingar till omgivande 
stadsdelar så att det blir naturliga rörelser till, från 
och igenom den nya stadsmiljön. Att knyta an 
till verksamheter och stadsmiljöer som haft tid att 
mogna skapar större möjligheter till blandning än 

Första etappen av Nya Hovås under uppförande 2014. Foto EL.
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ett aldrig så ambitiöst program för blandning i en 
rumsligt avskärmad stadsdel. Liksom Nya Hovås blir 
Frihamnen en intressant fallstudie de kommande 
decennierna.

När i processerna avgörs då kvaliteten på det färdiga 
resultatet? Det står klart att de viktigaste frågorna för 
att skapa blandade stadsmiljöer behöver tas upp och 
bearbetas tidigt, exempelvis att skapa de gemensamma 
målbilderna och att ta diskussionen om fördelning av 
ekonomiska risker och vinster. 

Det finns dock ett krux med de tidiga förhandlingarna. 
Det är känt att små aktörer inte har ekonomiska 
förutsättningar att delta i långa och resurskrävande 
planeringsprocesser, samtidigt som de är viktiga för 
att få till blandningen. Olika ägare skapar genom sina 
olika affärsidéer och företagskulturer förutsättningar för 
blandning, därför är det nödvändigt att hålla dörren 
öppen och aktivt bjuda in fler senare i processen.

Vägen framåt
Samtalen speglade de allmänna strömningarna 
i samhällsbyggnadssektorn idag. Inom både 
kommunal och privat verksamhet finns en vilja att 
ändra praxis. Inom ramen för dagens lagstiftning 
finns stora möjligheter att bygga blandade och 
levande stadsmiljöer. Det går också att ge utrymme 
för flexibilitet i både detaljplan och i byggnader 
så att användningen kan ändras över tid för att 
möta behoven i ett föränderligt samhälle. Den 
kulturförändring som behövs för att gå från 
modernistisk funktionsseparering till mer blandade 
och tillåtande stadsmiljöer är helt klart på gång. Av 
samtalen att döma är branschens aktörer är redo att 
utmana sig själva.  
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