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CMB utvecklar kunskap
CMB:s mål är att vara samhällsbyggnadssektorns främsta forum 
för ömsesidig kunskaps utveckling inom management och 
ledarskap. Inom CMB arbetar akademi, företag och offentliga 
aktörer tillsammans för att med forskning, kunskapsutbyte och 
utbildning utveckla samhällsbyggnadssektorn.

CMB finansierar forskning och ger via temagrupper aktivt stöd 
till Chalmers utbildningar. Genom konferenser, lunch- och 
frukostmöten bidrar CMB:s starka nätverk till att göra ny 
kunskap tillgänglig för hela 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 helt eller delvis finansierar. Kortrapporten syftar till 
att sprida forskningsresultat i en lättillgänglig form och fungerar 
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.

Forskningsutskottet behandlar ansökningar 

om stöd till management relaterade 

forskningsprojekt flera gånger per år. 

Mer information om ansöknings processen 

och våra prioriterade områden finns på 
hemsidan, www.cmb-chalmers.se.

Centrum för Management i Byggsektorn

Sven Hultins Plats 5 

SE - 412 58 Göteborg  

www.cmb-chalmers.se | info@cmb-chalmers.se 
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Inledning

Bostäder är ett politiskt ansvar och produktions-
ansvaret av bostäder hamnar hos kommuner genom 
att de fattar beslut angående markanvändning. 
Därutöver, då bygg- och fastighetssektorn är 
arbetsintensiv och sysselsätter ett stort antal 
människor, ligger det i kommunernas intresse 
att förespråka nya stadsutvecklingsprojekt 
för att skapa fler arbetstillfällen. Till detta vill 
bygg- och fastighetsföretag liksom finansbolag 
säkra sin avkastning på gjorda investeringar. 
Det senare är inte helt okomplicerat i så kallade 
miljonprogramsområden, där medelinkomsten 
är lägre än snittet och många av de boende 
har låg betalningsförmåga. Detta betyder 
att den som investerar behöver hitta en bra 
balans mellan långsiktigt ansvar (socialt och 
miljömässigt) och kortsiktig avkastning på kapital1. 
Förtätningspotentialen i dessa områden ses dock som 
god2 vilket har lyfts som en möjlighet till en ökad 
diversifiering av bostadsbeståndets ägandestruktur.

2017 gav Göteborgs Stad den kommunala 
bostadskoncernen Framtiden uppdraget att 
genomföra ett förändringsprojekt i stadsdelen 
Hjällbo med syfte att skapa mer blandade 
boendeformer, bland annat fler bostadsrätter och 
nyproduktion av såväl lägenheter som fristående 

1 Femenías, Gluch, Mjörnell (2018). Utmaningar för hållbar 
förnyelse – en studie av miljonprogramsområdet Siriusgatan. 
Populärvetenskaplig skrift CMB, 2018, nr 1.

2 Mattson (2015). Förtätning av städer: trender och utmaningar. 
Rapport 5381, Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholm.

villor och radhus. Det kommunala bostadsbolaget 
Poseidon, som äger 94 procent av lägenheterna i 
stadsdelen och som är en del av bostadskoncernen 
Framtiden, initierade ett projekt med syfte att 
skapa en mer dynamisk lokal bostadsmarknad 
genom renovering, ombildning till bostadsrätter, 
samt nybyggnation. Samtidigt som projektet hade 
ekonomiska motiv avsåg det också att aktivt förbättra 
de sociala förutsättningarna för de boende. Det 
operativa arbetet bedrevs i fyra olika teman med en 
delprojektledare för varje: renovering, ombildning, 
nyproduktion samt boende- och samhällsservice. 
Det fanns även två processer som löpte på tvärs i 
organisationen: forskning- och innovation samt 
dialog- och inflytande. Inom varje tema skapades 
samverkanskonstellationer för att driva arbetet framåt 
och lösa utmaningar i processen.

Samverkan över organisatoriska gränser är 
både vanligt och nödvändigt, på grund av de 
samhälleliga utmaningar vi idag möter3. Att driva 
utveckling över organisatoriska gränser skapar 
hybridorganisationer med en sammansättning 
av olika aktörer med en gemensam målbild men 
också särintressen. Enligt Battilana och Lee4 är 

3 Bryson, Barberg, Crosby & Patton (2021). Leading social 
transformations: Creating public value and advancing the 
common good. Journal of Change Management, 21(2), 180-
202.

4 Battilana & Lee (2014). Advancing Research on Hybrid 
Organizing – Insights from the Study of Social Enterprises. The 
Academy of Management Annals 8 (1): 397–441.

en hybridorganisation en organisation med flera 
samtidiga målsättningar som spänner över privat/
offentliga gränser, som exempelvis målsättningen att 
både ”göra gott” och vara affärsmässig. Kommunala 
bolag har av den anledningen ofta studerats som 
en form av hybridorganisation5. Enligt Evers6 
blandar hybrida organisationer resurser, mål, 
intressen, beslutsstrukturer, incitamentssystem, och 
organisationskulturer. Mycket av detta känns igen 
inom samverkanprojekt för socialt utsatta områden; 
arbete och samarbete sker över gränser och där de 
involverade aktörerna styrs genom olika logiker 
men delar samma övergripande mål; ett attraktivt 
bostadsområde med god livskvalitet.

För att kunna dra lärdomar om hur man kan vända 
en negativ utveckling i ett område har vi med ett 
affärsmässighetsperspektiv studerat organisering 
av samverkan mellan olika intressenter i det av 
Framtiden initierade stadsutvecklingsprojektet i 
Hjällbo. Rapporten fokuserar på tre utmaningar 
från projektet och lyfter ett antal lärdomar som 
kan dras av dessa; interorganisatorisk samverkan, 
bostadsbolagens balansering mellan socialt ansvar och 
affärsmässighet, samt genomförande av projekt med 
tvetydig politisk målbild. 

5 Thomasson (2009). Exploring the ambiguity of hybrid 
organisations: a stakeholder perspective approach. Financial 
Accountability & Management, 25(3), 353-366.

6 Evers (2020). Third sector hybrid organisations: two different 
approaches. In Handbook on Hybrid Organisations. Edward 
Elgar Publishing.



4 CMB kortrapport om forskning | 2021: nr 5

Studier visar att marknadsvärdet av ett 
fastighetsbestånd är tätt sammanlänkat med olika 
omgivningsfaktorer relaterade till naturvärden, 
närservice, sociala aspekter eller områdets historia. 
Därför ingår dessa indirekt när en fastighet värderas 
och prissätts. Köpare till bostäder vill ha goda sociala 
förutsättningar för att vilja göra en investering. 
Detta är en utmaning för stadsutvecklingsprojekt 
i områden med omgivningsfaktorer som påverkar 
investeringsviljan negativt. 

Kommunala bostadsbolag har starka incitament 
att förbättra bostäder och bostadsområden som 
uppfattas som otrygga eller nedgångna, då detta 
minskar risken för outhyrda lägenheter och ökar 
värderingen av fastighetsbeståndet. I det studerade 
projektet fanns därför ambitionen att förutom 
att öka bostädernas standard också förbättra 
omgivningsfaktorer och på så sätt påverka stadsdelens 
attraktionskraft med förhoppning om ökad 
inflyttning. Detta skulle ge motiv för ytterligare 
investeringar i området och bidra till en positiv 
utveckling. För att kunna göra investeringsplaner 
attraktiva för beslutsfattare behövde projektet därför 
agera på bred bas och se till hela områdets utveckling. 

Om skolresultaten ökar kommer fler vilja stanna 

och göra en bostadskarriär inom området genom 

att t ex investera i bostadsrätter eller hus. Så 

länge inte skolorna fungerar så kommer inte det 

hända. (Expert inom stadsutveckling) 

Projektgrupp med 
bred kompetens
Stadsutvecklingsprojekt och bostadsbyggande är ett 
intrikat område med avseende på dess ekonomiska, 
politiska och juridiska komplexitet, där den svenska 
stadsutvecklingsmodellen bygger på ömsesidigt 
förtroende och förhandling. Stadsutveckling kräver 
tät samverkan för att verka på bred front och 
förutom offentliga aktörer uppvisar även de privata 
en vilja att bidra till ansvarsfull stadsutveckling, även 
under förhållanden där köpkraften är begränsad. 
I det studerade projektet bestod projektgruppen 
av ett konsortium med representanter för det 
kommunala bostadsbolaget, privata företag och 
stadsdelsnämnden. 

Arbetsmarknad, socialt arbete, bättre skolor, 

polis, säkerhet- och kriminalitet måste vara 

i förgrunden, alla dessa saker måste rätas 

upp. Sen kan vi investera i bostäder över tid. 

(Verksamhetschef, kommunalt bostadsbolag)

Genom att ha en bredare konstellation blev 
stadsutvecklingsprojektet inte enbart en fråga 
om balans mellan renovering av befintligt 
hyresbostadsbestånd och tillskott av bostadsrätter 
utan också en ambition att förbättra invånarnas 
sociala välfärd. Specifikt fokus var att få bort området 
från polisens lista över särskilt utsatta områden. 
Detta innebar att stadsutvecklingsprojektet behövde 

bedrivas utifrån ett flertal målsättningar, bland annat 
ökad kvalitet på lokala skolor, minskad arbetslöshet 
och utanförskap samt ökad trygghet. Det skapar i 
sin tur ett behov av en projektledningsmodell som är 
mer komplex och interorganisatorisk än vad som ofta 
är fallet i stadsutvecklingsprojekt i andra områden. 

Att bara sitta och vänta och hoppas att någon 

aktör kliver fram och säger att de vill göra 

någonting. Jag tror det är en olycklig inställning. 

Här tror jag att de största kommunala bostads-

bolagen har incitament. För det första vill de 

öka marknadsvärdet på sitt fastighetsbestånd. 

De vill minska kostnaderna för vandalism 

och öka nöjdheten hos sina hyresgästerdet. 

Det finns mycket som kan göras och en massa 

pengar att spara. (Affärsutvecklare, kommunalt 

bostadsbolag) 

Ett flertal av projektdeltagarna, inklusive privata 
aktörer som BoKlok, Riksbyggen, HSB, Johanneberg 
Science Park samt representanter från kommunal 
förvaltning, ansåg att det kommunala bostadsbolaget 
skulle spela en mer aktiv roll än vad som i regel 
förväntas av en fastighetsägare. Hjällboprojektets 
organisering vittnar om en bred uppslutning av 
såväl kommunala som privata aktörer. Trots den 
breda representationen i projektgruppen kvarstod 
utmaningen att fånga alla intressen, där t. ex. polis och 
skolledning inte var representerade i projektgruppen.

Interorganisatorisk samverkan
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Lärdomar

• Studiens resultat understryker 
hur uppfyllandet av satta mål för 
stadsutvecklingsprojekt bygger på utrymmet 
att utveckla andra samhällsfaktorer, till 
exempel  skola och brottsbekämpning.

• Dagens konventionella ekonomiska 
kalkylmodeller hanterar inte dynamiken 
mellan direkta ekonomiska värden i ett 
fastighetsbestånd och de mervärden som 
omgivande faktorer för med sig, särskilt om de 
är negativa. Detta gör det svårt att räkna hem 
investeringen, både för fastighetsbolag och för 
enskild bostadsköpare. 

• Stadsutvecklingsprojekt måste kunna beakta 
helheten och se till både kortsiktiga och 
långsiktiga konsekvenser av investeringar i ett 
område. 

• Genom en representation av olika intressen 
och perspektiv kan en kombination av 
olika aktiviteter främjas för att uppnå både 
ekonomiska och sociala mål. 

• En gemensam satsning tvärs olika 
organisationer är möjlig i samband med 
renovering och nybyggnad av bostäder i en 
stadsdel som definierats som ett särskilt socialt 
utsatt område. Detta trots en viss oro att de 
nuvarande socioekonomiska problemen i 
området inte kan “byggas bort”. 
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Kommunala bostadsbolag spelar en särskild roll 
för bostadsmarknaden då de i sitt uppdrag både 
ska uppnå samhälleliga mål, satta av demokratiskt 
valda politiker, och affärsmässiga mål som värnar 
en sund marknadskonkurrens. De samhälleliga 
målen innebär att de med stöd av kommunledning 
aktivt genomför aktiviteter och initiativ inom 
ramen för den ordinarie verksamheten som gynnar 
bostadsbolagets hyresgäster. Till exempel erbjuds 
särskilda trygghetsinsatser, rekreation och ibland 
även arbetstillfällen till de boende. Den typen av 
verksamhet skulle kunna betraktas som överträdelse 
av uppdraget men i stället ses det som snarare 
oundvikligt och legitimt för ett upprätthållande 
av värdet på bostadsbeståndet, särskilt i 
låginkomstområden som annars riskerar ytterligare 
ekonomisk värdeminskning.

I sin dubbla roll agerar kommunala bostadsbolag 
som både leverantör av hyresbostäder och skapare 
av en bostadsmarknad. Med sina dubbla uppdrag 
kan kommunala bostadsbolag sägas vara hybrida 
organisationer i att de fungerar som bolag samtidigt 
som de är lyhörda för politiska mål och agendor. 
Situationen kan bli komplicerad om de dubbla 
rollerna dras för långt. I intervjuerna nämndes som 
exempel en stadsdel som genomgått betydande social 
upprustning men där de dubbla rollerna gått så 
långt så det tänjt på gränserna. Här drivs stadsdelen 
enligt de intervjuade nästan som en kommun i 
kommunen där bostadsbolagets vd bedriver politiskt 
arbete och agerar markägare, vilket upplevs som 

normbrytande och potentiellt regelvidrigt. Gränsen 
mellan vad som i praktiken är exakt mängd socialt 
ansvarstagande eller vad som blir för mycket är 
således långt ifrån lätt att avgöra. Flera intervjuade 
hävdade att om valet står mellan att ta ansvar för 
ekonomisk och social välfärd i dessa områden med 
potentiellt externa konsekvenser och att inte göra 
någonting alls så föredrar de det förstnämnda. Det 
är en hårfin avvägning, och även om de intervjuade 
är väl medvetna om problematiken så var de inte 
samstämmiga i var de drog gränsen.

Man säger ofta att bostadsföretagen måste 

ta ”lead” i frågan: det måste vara de som 

driver frågan för de är närmast. Men 

grundskoleförvaltningen har sitt ansvar, 

stadsdelen har sitt och idrottsföreningen har 

sitt: alla har ansvar för att detta ska uppfyllas. 

Men det är nog så att vi måste vara mitt i 

smeten och ta ansvaret. Jag tror det – vi måste 

driva frågorna. (Projektledare, kommunalt 

bostadsbolag)

Särskilt besvärligt blir det för aktiviteter som 
finansieras av både hyresintäkter och av skattemedel. 
Till exempel kan kostnader för trygghetsfrämjande 
åtgärder, vilket primärt är ett polisärt åtagande, 
utgöra en del av budgeten hos kommunala 
bostadsbolag. Många av de ledningsbeslut som rör 
hyresgästernas välfärd ligger i en gråzon och det finns 
alltid en risk för att hyresgäster betalar för tjänster 

via hyran som annars betraktas som kommunens 
eller statens ekonomiska ansvar. Hur stort socialt 
ansvar som kommunala bostadsbolag kan bära 
och vad som är legitimt bör därför kontinuerligt 
diskuteras. De intervjuade påpekade också att det 
alltid föreligger en risk att politiska målsättningar 
i stadsutvecklingsprojekt siktar över vad som är 
rimligt, särskilt där intentionerna är goda, vilket 
skapar externiteter som drabbar en mängd olika 
marknadsaktörer.

Några av våra aktiviteter ligger på gränsen. Vad 

är vår kärnverksamhet och vad är politikernas 

ansvar? Det är en gråzon. Jag är inte så orolig 

över att arbeta i gråzonen, men vi bör inte 

gå över gränsen. Ibland tror jag vi är nära. 

(Finanschef, kommunalt bostadsbolag) 

En annan svaghet är trenden att addera initiativ, 
där tidigare lyckosamma initiativ kompletteras med 
nya projekt som påstås bidra ytterligare till välfärd 
men där marginalnyttan av det n:te initiativet 
är begränsad. Många av farhågorna runt vad de 
kommunala bostadsbolagen kan göra eller inte måste 
dock ställas i relation till konsekvensen att inte kunna 
erbjuda bostäder för hushåll med låg nettoinkomst 
samt möjligheten att säkra bostäder till rimliga priser 
på den privata bostadsmarknaden.

En balansakt: socialt ansvar och affärsmässighet
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Lärdomar

• Kommunala bostadsbolag fungerar som 
kommunens förlängda arm, en roll som 
behöver respekteras men som kräver 
transparent beslutsfattande. Det krävs även 
en kontinuerlig diskussion kring vad som, 
förutom att tillhandahålla bostäder av god 
kvalitet, är legitimt gällande finansiering av 
andra aktiviteter i de områden de förvaltar 
bostäder i. 

• Vid god balans mellan de bägge rollerna, 
politiskt medel och affärsdrivande bolag, 
betraktas kommunala bostadsbolagens 
affärsmodell som legitim, ibland till och med 
ett nödvändig. 

• Politiker har dock ofta orimliga förväntningar 
vad kommunala bostadsbolag kan göra inom 
budget och legala ramar. 

• Tendensen att addera sociala initiativ i 
stadsutvecklingsprojekt ökar inte nyttan 
proportionerligt.
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För att kunna agera behöver projektteam rätt 
kunskap och information. Att även kunna agera trots 
ofullständig, tvetydig eller motsägelsefull information 
är ofta nödvändigt och något beslutsfattare måste 
lära sig att hantera. Ofta görs antaganden för att 
“fylla tomrum” och på så sätt skapas en gemensam 
bas att stå på för de som deltar i beslutsfattandet. Ett 
annat sätt är att bruka professionell ”selektering”. 
Det senare tillvägagångssättet har i mindre grad 
uppmärksammats i forskning även om det spelar 
en nyckel roll i projekt med hög komplexitet, t ex i 
stadsutvecklingsprojekt. Professionell ”selektering” 
(ignorance)7 , är förmågan att aktivt förbise viss 
information för att kunna gå framåt i processen. Det 
är också en kollektiv färdighet som styr arbete för 
att kunna vidta åtgärder i frånvaro av en fullständig 
och omfattande förståelse för situationen . I vissa 
sammanhang är det viktigt att kunna sätta på 
”skygglappar”, vilket inte betyder att individen är 
fullständigt okunnig och oinformerad utan snarare 
brukar en slags avsiktlig okunskap. 

Att bara säga: ’Börja bygg bostadsrätter för det 

kommer leda till förbättring’ är otillräckligt. Jag 

tror inte på det. Jag tror att svårigheterna att få 

hyresgästerna att förstå hur detta funkar och vad 

som krävs är enorm. (Finanschef kommunalt 

bostadsbolag) 

7 Abbott (2010). Varieties of ignorance, American Sociologist, 
41(2), 174-189.

Ett område med blandade ägandeformer för boende 
ses ofta både som en indikation på och en väg fram 
mot ökad socioekonomisk välfärd. Det är dock inte 
alltid enkelt att skapa denna blandning. I områden 
med hög arbetslöshet och låg nettoinkomst är 
möjligheten att få lån begränsad och medlemskap i 
en bostadsrättförening kräver viss sakkunskap och 
engagemang där till exempel språkbarriärer kan 
utgöra hinder. Med dessa faktorer i åtanke ansåg flera 
av de intervjuade att de politiska riktlinjerna gällande 
att öka områdets totala fastighetsvärde genom en 
komplettering med nyproduktion och en ökning 
av andelen bostadsrätter genom omvandling som 
överoptimistiska. Dessutom saknades både riktlinjer 
för hur detta skulle kunna göras med hänsyn till 
nuvarande marknadsförhållanden och utredningar 
gällande möjliga konsekvenser för området och dess 
invånare. 

Det är viktigt att ta ansvar för hur vår stad 

planeras, att ta socialt ansvar. Men investeringar 

måste få avkastning, det finns ingen skattkista 

att ösa ur, det finns inga andra medel än 

projektfinansieringen. (affärsutvecklare, 

kooperativ bostadsorganisation) 

Här fanns således en diskrepans mellan den 
politiska idéen, om än stödd i teorin, om blandade 
ägandeformer som lösning för ökad attraktionskraft 
i ett område, och den praktiska verkligheten där 

inflyttningen av mer kapitalstarka invånare till dessa 
områden ansågs låg och de redan boende i området 
saknade köpkraft för att göra bostadskarriär. I det 
specifikt studerade fallet fanns också en politisk 
ambition att få bort stadsdelen från polisens lista 
över särskilt utsatta områden. Ambitionen upplevdes 
av de intervjuade som rimlig men endast om det 
fanns stöd i fastställda policydirektiv och mål, dessa 
uppfattades dock som ofullständiga. Här saknades 
alltså en fullständig bild av arbetets villkor. 

För att kunna förbättra de boendes välfärd och 
utveckla bostadsmarknaden i området behövdes 
ett flertal gemensamma stödjande initiativ och 
aktiviteter tvärs olika kommunala och privata 
organisationer. Planen för hur detta skulle organiseras 
var otydlig. Att enbart lyfta de sociala problemen 
var inte tillräckligt utan det behövs faktiska 
investeringar för att det hela inte ska resultera i ren 
symbolik. Även här var det oklart vilken pengapåse 
som kunde användas, kommunala bostadsbolagets 
eller kommun/stat. Sett till de vaga direktiven från 
politiska beslutsfattare upplevdes fastställandet 
av mätetal som en viktig del för att kunna följa 
upp projektframgång, även om dessa mätetal 
inte fullständigt återspeglade alla dimensioner.

För att kunna initiera, gå vidare med projektet 
och genomföra aktiviteter trots stora tvetydigheter 
angående antaganden, processen i sig, liksom 
önskvärda resultat, behövde projektmedlemmarna 
idka professionell ”selektering” för att förbise 

Hantering av tvetydiga politiska målsättningar
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otydligheten i mål samt avsaknad av detaljer över 
innebörden av målen. Ett exempel: Då idéen om 
blandat bostadsbestånd bygger mer på ideologiska 
preferenser än på information om faktisk köpkraft på 
en specifik lokal bostadsmarknad, förbisågs (negativa) 
prestandamått.

Ett ideal för den typen av stadsutvecklingsprojekt vi 
studerat är att det finns starkt stöd för teambaserad 
och tvärorganisatoriskt samarbete där aktiviteter 
bestäms i en gemensam process. Idealt är också att 
övergripande beslut är tillräckligt preciserade för 
att kunna leda till en handlingsplan, men också 
tillräcklig flexibla för att kunna göra tolkningar och 
anpassningar till den verklighet man möter och som 
uppfyller olika intressen. Dock är det sällan denna 
ideala situation kan åstadkommas vilket ställer krav 
på projektdeltagarna att gemensamt kunna skapa 
aktiviteter samt argumentera för dess syfte. I sådana 
situationer är professionell ”selektering” av vikt, det 
vill säga förmågan att förbise det faktum att data 
och information är bristfällig så att projektarbetet 
kan fortgå. Professionell ”selektering” är således 
kapaciteten att ”möta beslutsfattare halvvägs”.

Lärdomar

• Policyidéer som verkar vara teoretiskt 
konsekventa och i linje med direktiv, kan vara 
svårhanterade när de ska omsättas till åtgärder 
i praktiken. 

• Studien visar att förmågan att förbise bristen 
på information (selektering) är viktig i arbete 
som sker i projekt som formas av tvetydiga 
politiska målsättningar.

• Genom professionell ”selektering” sker en 
anpassning mellan faktiska förhållanden och 
tillgängliga resurser och uttalade mål på ett 
sätt så att planerna ter sig rimliga för alla 
intressenter.

• För att bättre kunna bedöma risk och 
osäkerhet behöver projektgruppen ha en 
representation av olika intressenter vilket på 
så sätt täcker en bredare ämneskompetens 
men också ökar relevans och praktisk 
genomförbarhet. 
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Samtidigt som de kommunala bostadsbolagen har 
en central roll genom att de utgör en primär kontakt 
mellan de boende och kommunal verksamhet 
så finns utmaningar i att lägga över kommunalt 
och statligt ansvar på bolag som finansieras av 
hyresintäkter och drivs på företagsmässiga grunder. 
Vad som är ett rimligt åtagande för de kommunala 
bostadsbolagen bör därför kontinuerligt diskuteras.

Stadsutveckling ställer stora krav på såväl visionärt 
tänkande och långsiktighet som ett mer praktiskt, 
ekonomiskt och finansiellt orienterat arbete för att 
utveckla urbana miljöer. I flertalet fall förekommer 
politiska eller juridiska förhållanden där exempelvis 
privata aktörer uttrycker en frustation över tröga 
beslutsprocesser, men på det stora hela finns en 
uttalad konsensus om att stadsutvecklingsprojekt 
i särskilt socialt utsatta storstadsområden måste 
bedrivas med flera målsättningar i åtanke och 
gemensamt av flertalet aktörer, både offentliga och 
privata. 

Studien visar att förmågan att bruka yrkesmässig 
”selektering”, att ”möta beslutsfattare halvvägs” 
och förbise det faktum att data och information är 
bristfällig, är viktig för att projektarbetet ska kunna 
fortgå. Stadsutvecklingsprojekt i miljöer med sociala 
utmaningar och låg köpkraft kräver dessutom en 
bred förståelse för hur olika kompetenser kan bidra 
till social och ekonomisk välfärd, samtidigt som 
det skapar förutsättningar för kommersiellt drivna 
aktörer. Det krävs dock att alla inblandade förmår 

Framtida utmaningar

att hantera den institutionella logik som kommunala 
och statliga aktörer agerar utifrån.

Privata aktörer och kommunala bostadsbolag som 
samarbetar inom ramen för stadsutvecklingsprojekt 
i särskilt utsatta områden bör därför söka svar på 
följande frågor för att skapa en god grund för arbetet:

• Förutom byggnormer, vilka andra legala eller 
regulatoriska förhållanden måste inblandade 
samverkansparter vara medvetna om och 
förhålla sig till? Finns det exempelvis outtalade 
eller underförstådda politiska förväntningar 
som måste beaktas?

• Hur kan strikt ekonomiska 
marknadsförförhållanden, som köpkraft och 
möjligheten för presumtiva köpare att erhålla 
bostadslån, kompletteras med mer sociala 
och kulturella hänsynstaganden som kan 
stödjas av civilsamhället i dessa områden? 
Hur bör dessa verksamheter finansieras: 
genom direkta politiska bidrag eller genom att 
exempelvis fastighetsägare tillskrivs ett utökat 
ansvarstagande för hyresgästernas välfärd?

• Vilken erfarenhet har privata bygg- och 
fastighetsbolag av att samarbeta med 
kommunala och statliga myndigheter, och 
vilken möjlighet har offentliga organisationer 
såsom kommunal skolförvaltning att frångå 
det regelverk som styr verksamheten när det 
finns ett behov av särskilda satsningar?

Kommande forskning bör undersöka 
huruvida det finns begränsningar i nuvarande 
projektledningsmodeller såtillvida att de riskerar att 
i alltför hög omfattning reducera komplexiteten i 
projektuppdraget och relationen mellan deltagande 
aktörer. Ett vanligt problem i stadsutvecklingsprojekt 
är exempelvis att projektdeltagare inte har ett 
gemensamt beslutsmandat utan måste förankra 
beslut i sina hemorganisationer. Detta riskerar att 
fördröja beslut och skapar en känsla av bristande 
kontroll samt skapa osäkerhet med avseende på 
projektets praktiska genomförbarhet.

Avslutningsvis vill vi kommentera att både 
stadsutvecklingsprojektet och möjligheten för oss 
att genomföra forskningsstudien enligt plan varit 
påverkad av rådande pandemi vilket ytterligare 
illustrerar komplexiteten i samhällsbyggande.

Om forskningsstudien

• Datainsamlingen genomfördes 

januari 2020 och januari 2021

• 20 intervjuer à 1,5 timme

• Deltagande vid 4 projektmöten 

• Litteratur och dokumentstudier
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