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Samverkan, konflikt och makt i planeringsprocesser
- en studie av planarkitekter, exploateringsingenjörer och
byggherrar i Stockholm

Hanna Zetterlund

19 augusti 2016

Sammanfattning:
Genom intervjuer med byggherrar, exploateringsingenjörer och planarkitekter har en studie
gjorts under hösten 2015 och våren 2016 i syfte att analysera hur samverkan fungerar och vilka
konflikter som uppstår i framtagandet av detaljplaner1. Syftet har mer specifikt varit att ge en
rik empirisk bild av hur de tre nämnda aktörsgrupperna ser på sin egen roll såväl som övriga
aktörers, samt kring hur de arbetar tillsammans i stadsbyggnadsprocessen. Totalt intervjuades
37 personer verksamma i Stockholmsområdet för att belysa områden och frågor där
aktörsgrupperna samarbetar väl liksom där det kan uppstå problem. Studien utgår från att det
finns en politisk och ekonomisk press på att öka takten i bostadsbyggandet. Utifrån det har
respondenterna identifierat två bromsklossar som aktörerna menar hindrar dem i
samverkansarbetet. Dessa är a) bristen på kompetens och hög personalomsättning i en bransch
som präglas av långa och personberoende processer, samt b) alltför nitiska detaljplaner som
grundas i en misstänksamhet mellan aktörerna och skapar problem vid genomförande när
processerna är långa. Med utgångspunkt i dessa beskrivningar analyseras sedan hur de tre
aktörerna (planarkitekter, byggherrar och exploateringsingenjörer) skapar allianser och
utrymme för att få gehör för sina argument under förhandlingarna, vilket också påverkar och
påverkas av de identifierade problemen. Den stora pressen på effektivisering för en snabbare
byggtakt har lett till en offentlig diskurs där strömlinjeformandet av en komplex process ses
som den enda möjliga vägen att råda bot på bostadsbristen i Stockholm. Förändring ruckar alltid
på maktbalansen mellan de tre, något som kan leda till att viktiga värden går förlorade, vilket
gör det viktigt att inte effektivisera endast för effektiviseringens skull utan att se till
konsekvenserna. I slutsatsen konstateras det att för att lösa de tidskrävande problemen som
identifierats av respondenterna, behövs det mer (och inte mindre) resurser för tidskrävande
åtgärder som ökar formerna för samverkan och förståelsen mellan aktörerna. Genom att
illustrera spänningsfältet mellan aktörerna, som alla sitter på sina respektive maktpositioner,
visar studien på några av svårigheterna med att effektivisera processen.

1 Studien som utgör grunden till denna rapport är gjord vid Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor
(Score) under handledning av Kristina Tamm Hallström och Maria Grafström. Arbetet är en del av det
tvärvetenskapliga projektet Decode (Community Design for Conflicting Desires) som finansieras av Vinnova och
som syftar till att hitta nya samverkansplattformar för komplexa planprocesser i utvecklandet av hållbara städer.
Rapporten hör till den del av projektet som fokuserar på Interdisciplinär Tjänstedesign som syftar till att fördjupa
kunskaperna om komplexiteten i kommunal planering.
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Inledning och bakgrund

Det är svårt att missa att många av Sveriges tätorter och städer lider av brist på bostäder. Frågan
har lyfts i både medier och av politiker, och nu senast presenterade regeringen den 21 juni i år
det Bostadspolitiskapaketet för att ytterligare få fart på byggtakten (Regeringen.se, 2016). Så
som debatten ofta ser ut kan det tyckas som om ingenting blir byggt, eller att det som byggs
aldrig är tillräckligt och inte sker tillräckligt fort. Detta trots att byggtakten sedan 2013 i
Stockholms län mer än fördubblats och fortsatt öka (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2015).
Kraven på fortsatt tillväxt, lösningen bostadsbristen och effektivisering av offentliga processer
är det som idag definierar frågorna som formuleras inom byggbranschen. Exempelvis tillsatte
den förre bostadsministern Stefan Attefall (KD 2010-2014) under sin tid 80 utredningar som
hade till syfte att förenkla planprocessen och snabba på byggtakten, och där stora delar av
ansvaret på genomförandet av de föreslagna förändringarna lades på offentliga organisationer.
Detta är dock en bild som kommer att problematiseras i denna rapport.

I Sverige regleras all mark- och vattenanvändning via det kommunala planmonopolet, som
hanteras av kommuners olika Stadsbyggnadskontor/Samhällsbyggnadskontor. I kommuner
som  Stockholm,  där  kommunen  själv  är  en  stor  markägare,  har  de  infört  ett  eget  kontor,
Exploateringskontoret, som hanterar förvaltningen och eventuella försäljningar eller inköp av
mark. Den roll inom kommunal planering som planarkitekterna på Stadsbyggnadskontoret
(SBK) och exploateringsingenjörerna på Exploateringskontoret har är således central.
Ytterligare en central aktörsgrupp som dessa två behöver samarbeta med för att det över huvud
taget ska gå att genomföra byggprojekt är byggherrarna. I rapporten Stockholm 2014: Full fart
framåt (2013:20 i Lundevall, 2015) från Länsstyrelsen i Stockholms län konstateras det krasst
att den enskilt tyngst vägande faktorn för huruvida något blir byggt eller ej, är byggherrens risk-
och lönsamhetskalkyler.

Det finns en allmän bild av att kommunerna i och med avskaffandet av subventionerna för
bostadsbyggande minskat sina möjligheter till inflytande över byggandet. Framtill dess hade
politiken skyddat bostadssektorn från marknadens spekulationer och fluktuationer. När
riksdagen beslutade 1992 att avveckla subventionerna öppnades bostadssektorn upp och
förändrades drastiskt. Detta har inte ändrat grunderna i planmonopolet, som fortfarande
fungerar som verktyg för politisk kontroll av markanvändningen, men utgångspunkterna för
förhandlingarna mellan kommun och byggherre har övergått till att kännetecknas mer av
förhandlingar mellan jämställda parter än tidigare (Blücher, 2006). Hur jämställda dessa parter
sedan är i de egentliga förhandlingarna beror mycket på markägarförhållandena och om det är
en kommun med hög tillväxt eller inte (Lundevall, 2015). Flera studier visar på att den största
skillnaden kring planförfarandet idag jämfört med tidigare, är vem som är initiativtagare till en
markexploatering samt var i planprocesserna avtalen mellan de olika parterna ingås.

“Initiativet har en stor och avgörande betydelse för utfallet. Vi kan samtidigt konstatera att detta
initiativ i hög grad gått kommunerna ur händerna. Idag är det som regel inte kommunerna som tar
initiativ till större samhällsbyggnadsprojekt, utan privata aktörer. Detta menar vi är djupt olyckligt.
Kommunen avhändar sig igenom detta i realiteten möjligheten att svara för ett långsiktigt hållbart
samhällsbyggande. Den långsiktiga och ur allmänintresse viktiga funktionen att svara för
samordning och långsiktiga strategier går förlorad. Men inte heller ur det kollektiva privata
intresset är det bra att kommunerna tappat greppet över spelplanen. Även om ett initiativ kan vara
starkt önskvärt och lönsamt ur en privat aktörs intresse kan det vara djupt olyckligt i ett längre
perspektiv, också ur privata intressenters perspektiv. Vår slutsats är glasklar – kommunerna måst
återerövra initiativet över samhällsbyggandet.”(Cars & Hedström, 2006 s. 166)
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De flesta av dessa studier har dock en tendens att fokusera på kommunen som en enda aktör
vars intresse ställs mot byggherrarna, vilket blir en förenklad bild då kommunen som
organisation består av en mängd aktörer med egna politiska direktiv. Denna rapport söker därför
istället lyfta den komplexitet som finns i förhandlingarna mellan dessa tre viktiga aktörer med
ömsesidigt beroende av varandra för att projekt ska kunna realiseras – Stadsbyggnadskontoret
genom planmonopolet, exploateringskontoret som ägare och förvaltare av mark, och
byggherren som professionell utförare. Men där privata byggbolag anses ha som huvudmål att
leverera resultat till sina ägare måste kommunen ta ett större helhetsgrepp och se till sina
invånares intressen, både på kort och på lång sikt. Enligt detta synsätt kan det antas att de tre
aktörerna, trots sitt ömsesidiga beroende, inte alltid hittar de smidigaste vägarna till att föra
projekt framåt. Utifrån perspektivet att bostadsbristen är akut och måste lösas så snabbt som
möjligt, blir detta ett problem, inte bara för politiker, företag och en allmänhet som behöver
någonstans att bo, utan även för aktörsgrupperna själva uttrycker en press på effektivisering.
Denna effektivisering, som framställs som så central för att lösa bostadsbristen, ifrågasätts dock
sällan.

Den svenska planprocessen har under de senaste åren fått stå till svars för problemen med den
överhettade bostadsmarknaden. Flertalet utredningar för hur lagstiftningen kan förenklas för att
på så sätt snabba på processerna och öka takten på bostadsbyggandet har gjorts genom åren (se
exempelvis SOU 2012:86; SOU 2012:91; SOU 2013:34). Den svenska byggprocessen har
genomgått stora förändringar sedan millennieskiftet, och har därför också präglas av en del
barnsjukdomar. Inte bara för att det under perioden kommit en ny lagstiftning, där exempelvis
miljöfrågan fått en helt annan ställning än tidigare, utan också för att marknaden förändrats och
gått från att bestå av några få välkända aktörer till att omfatta uppemot 100 olika byggherrar
och intressenter. Trycket på åtgärder från dessa byggherrar som pekar på ekonomiska förluster
de gör när byggprocesser drar ut på tiden har också ökat i takt med att både deras antal och
bostadsbristen vuxit (SOU 2014:14). År 2012 publicerade SKL (Sveriges Kommuner och
Landsting) en utredning som försökte komma tillrätta med samordningen av de olika aktörerna
i byggprocessen, både offentliga och privata, Varsågod och bygg! (SKL, 2012).
Rapportförfattarna menade att kommunens förmåga att kontrollera och styra bostadsbyggandet
har minskat de senaste 20 åren, och efterlyste en uppdatering av samordningsstrategin som
bättre kunde spegla dagens förhållanden mellan de olika aktörerna för att på så sätt, enligt
rapportförfattarna, minska onödiga tidsförluster

År 2013 utkom Kristina Grange med en rapport kring arkitektens yrkesroll och förhållande till
beställaren. I studien konstateras det gång på gång att respekten för den andra aktörens
kunnande och målsättning utgör basen för ett gott samarbete, och att misstänksamhet kring å
ena sidan arkitektens egen agenda eller byggherrens sökande efter vinstmaximering skapar
minst lika mycket problem för samarbetet som komplexa planprocesser och marknadens
förändringar. Granges rapport fokuserar endast på arkitektens roll, och även om byggherrar
intervjuas, är det utifrån hur de ser på arkitekten, inte synen på deras egen roll.  Exempelvis så
delar flera byggherrar inte den syn på sig själva som presenteras, utan menar att även de har ett
samhällsansvar och ett genuint intresse för den byggda miljön. Som en byggherre uttryckte det:
“... om inte vi, om inte vi byggde med god arkitektur, vem skulle då bygga med god arkitektur?”
(Grange, 2013 s. 45). Denna syn på den egna rollen står dock i kontrast mot att flera byggherrar
i Granges studie samtidigt också uttrycker en lätt misstänksamhet mot sina konkurrenters
ambitioner för staden och byggandet, utöver de ekonomiska aspekterna. Allt detta gör att inte
alla nyanser kring aktörsrollerna framkommer, och har också bidragit till att forma ramverket
för den här rapporten som söker gräva djupare i de olika aktörernas förhållanden till varandra.
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Det pratas idag från politiskt håll på nationell nivå om att bostadsfrågan bör lyftas upp till ett
statligt allmän intresse för att på så sätt sätta än högre press på kommunerna att öka byggtakten.
Utöver detta fick kommunerna i januari 2014 ett förtydligat ansvar preciserat i lagen om
kommunernas bostadsförsörjningsansvar (Länsstyrelsen i Stockholms län, 2015; SOU
2013:34). I den nya lagtexten ingår att kommunerna ska arbeta fram riktlinjer för markanvisning
samt att i större utsträckning strategiskt använda sig av de allmännyttiga bostadsbolagen i
bostadsbyggandet. Med tanke på den ambition som finns från både politiska och privata aktörer
att  öka  på  takten  inom  den  kommunala  planprocessen  för  att  i  sin  tur  snabba  på
bostadsbyggandet, finns det ett stort intresse av att identifiera de delar av processen där problem
kan uppstå.

Ett av de vanligaste antaganden är att uppgiften att lösa bostadsbristen kräver en omställning
till hur hänsyn tas till de olika intressen som alla utgör pusselbitar i planeringsprocessen. Att
det finns onödiga bromsklossar och konflikter som skulle kunna effektiviseras bort, bara de
identifieras och analyseras korrekt. Som nämnts ovan, ifrågasätts detta sökande efter
effektivisering sällan och i bostadsbristens namn har många protester mot de förändringar som
införts viftats bort när processen ska strömlinjeformas. I försöken att effektivisera bort
bostadsbristen blir varje konflikt en friktion som bör undvikas, exempelvis med förkortningen
av instanskedjan för överklagande som trädde i kraft så sent som 1 juni i år (Zetterlund, 2015).
Detta riskerar att skymma det faktum att stadsbyggande till syvende och sist alltid kommer att
vara en arena för intressekonflikter och maktförhållanden mellan olika aktörer, som försöker
hitta vägar för att få sina argument hörda och sina idéer genomförda. Istället för att skymma
dessa konflikter och bygga system som förminskar deras genomslagskraft, utgår istället denna
studie från att det kan finnas stora värden att hämta där friktionen uppstår. Detta för att ställa
andra frågor som kanske når fram till andra svar på hur processen bör utformas än de som idag
ställs utifrån den rådande diskursen.

Det  finns  en  lång  tradition  inom  planeringsstudier  att  intressera  sig  för  makt  och  vem  som
innehar makten över rummet. Däremot råder det inom fältet en brist på empiriska mikrostudier
som undersöker hur makt produceras och förändras, och som inte utgår från makt som ett färdig
och redan existerande relationsmönster mellan aktörer (Metzger et al, 2016). När det gäller
planeringen i Sverige är det i nästan alla fall ett intrikat broderi av samverkan och relationer
mellan ett flertal aktörer, vilket gör maktaspekterna flytande och svårdefinierbara. Det blir
också än svårare när denna samverkan ofta sker mellan både privata och offentliga aktörer,
vilka kan ha svårt att anpassa sig till varandras verksamheter vilket gör processerna komplexa.
Lösningarna på detta har ofta varit att få verksamheterna att fokusera på gemensamma
målbilder och vad de kan göra tillsammans istället för att se sig själva som separata aktörer
(Frennered, 2011), vilket ofta också är fallet i de projekt som respondenterna till den här studien
deltagit  i.  Samverkan  är  nämligen  ett  måste  då  ingen  av  aktörerna  självmant  kan  stå  för
drivandet av processen och stadsbyggandet. Detta lägger också hög press på att ha klara såväl
som tydliga rollfördelningar samt tydlighet kring vilka aktörer som kan sägas ha sista ordet i
ett projekt (Lindberg, 2009). Problemet här blir att de gemensamma målbilder som aktörerna
tillsammans ska arbeta efter, i sin strävan efter att skapa gemenskap, ibland brister i sin tydlighet
kring dessa roller och aktörernas ansvarsområden. Bristen på denna tydlighet kan ses som ett
sätt att undertrycka de friktionsytor som naturligt finns mellan aktörer med olika intressen, men
riskerar istället att öka friktionen då det kan skapa frustration mellan aktörerna som å ena sidan
officiellt ska ses som jämlikar i en process, men sällan är det.

Hur maktspelet ser ut inom svensk planering är inte lätt att bena ut, då det varierar i mycket stor
utsträckning från projekt till projekt. Det går därmed inte att enkelt direkt tillskriva vissa aktörer



6

makten att definiera, driva eller avsluta projekt. Det blir istället viktigt att studera de
mikroklimat där makt genereras och vilka vägar de olika aktörerna använder sig av för att kunna
få gehör för sina frågor. En väg som många aktörer tar är att bygga allianser mellan
verksamheter. Många gånger handlar detta om att skapa mervärde för aktörerna och inte bara
rena utbyten av tjänster, då dessa upplevs som mer lyckade av alla parter (Kanter, 1994). I
tidigare studier om allianser och samverkan inom den privata sektorn har det framhållits hur
viktigt öppen kommunikation och goda relationer är, inte bara mellan ledningarna för de olika
verksamheterna utan även mellan mellanchefer och övrig personal. Detta för att få inblick i den
löpande verksamheten hos ens samarbetspartners, vilket ökar förståelsen och minskar risken
för onödiga konflikter. “Respect that builds trust begins with an assumption of equality: all
parties bring something valuable to the relationship and deserve to be heard” (Kanter, 1994 s.
105).  Enligt Kanter försvårar stereotyper all form av samarbete och ofta bekräftar de bara den
misstänksamhet som naturligt finns mellan aktörer med olika intressen. I värsta fall kan detta
leda till en negativ spiral när någon måste beskyllas för bristerna på goda samarbeten, vilket
bara göder samma misstänksamhet som var grunden till problemen från början. På samma sätt
kan en otydlig roll- och ansvarsfördelning spä på detta, då det blir oklarheter i vilka frågor som
kan hanteras var, när, hur och av vem.

Syfte	och	metod	
Med detta som utgångspunkt har syftet med den forskning som presenteras i den här rapporten
varit att studera tre av de viktigaste aktörerna och mer specifikt ge en rik empirisk skildring av
deras förhållande till den egna rollen i stadsbyggandet, hur de ser på varandras plats i
utvecklandet av den byggda miljön, samt hur de beskriver sitt arbete i samverkan med de övriga.
Hur samverkar deras roller i byggprocessen; en process som kräver samarbete och förhandling?
Istället för att med ett utifrånperspektiv försöka identifiera problem i branschen, utgår studien
från aktörernas egna uppfattningar och tolkningar av sin roll och målbild. Hur definierar de
själva problem som försvårar för denna samverkan och dess lösningar?  Vad har de för bilder
av varandra och vad händer vid förhandlingsbordet när de ska fatta beslut kring projekt? Samt
sist men inte minst: vilka vägar går de för att göra sina röster hörda?

De tre utvalda aktörsgrupperna består av:
· Planarkitekter, både anställda på Stadsbyggnadskontor och privata konsulter samt

representanter från akademin.
· Byggherrar, av varierande storlek, kommunala såväl som privata aktörer.
· Exploateringsingenjörer, både de som arbetar på olika kommunala exploateringskontor,

samt för privata arbetsgivare.

De konflikterande perspektiv som finns mellan de olika experter och tjänstepersoner som är
verksamma inom den kommunala planprocessen har tidigare behandlats inom en annan rapport
av Kristina Tamm Hallström (2015). Föreliggande rapport kan ses som en fördjupande
fortsättning av denna studie av makt och samverkan. Behovet av en sådan fördjupning togs upp
redan 2002 av Henecke och Khan: Att de informella förhandlingarna och beslutsprocesserna
mellan privata och offentliga aktörer i större utsträckning formar slutprodukten än den formella
planeringsprocessen (2002). Därför blir det extra viktigt att studera de former av samverkan,
allianser och maktspel som pågår mellan de olika aktörerna, särskilt när de står inför en stark
yttre press på effektivisering.

Under hösten 2015, intervjuades 17 planarkitekter, där fokus främst låg på det kommunala
samspelet, planarkitektens roll och kompetens samt hur marknaden för planarkitekter förändrats
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över tid (se tabell 12). Under februari och mars 2016 genomfördes tolv semi-strukturerade
intervjuer med representanter för olika byggherrar främst verksamma i Stockholmsområdet.
Dessa intervjuer hade fokus på stadsbyggnads- och exploateringskontorets olika roller i
förhållande till byggherrarnas verksamhet och samspelet mellan dessa. Under april och maj
intervjuades åtta exploateringsingenjörer, både från exploateringskontoret i Stockholm och från
den privata sektorn. Sedan transkriberades materialet och kodades utifrån teman som: yrkesroll,
syn på övriga aktörer, identifierade problem, lösningar, den dagliga verksamheten samt
framtida förändringar. Då denna studie avser att studera aktörernas roller i planeringen har
respondenternas svar behandlats utifrån dem som representanter för organisationerna och
bolagen de arbetar på, inte som privatpersoner.

Tabell 1. Fördelning intervjupersoner

Aktör Kommunal Privat Övriga

Planarkitekt 6 7 4

Byggherre 3 8 1

Exploateringsingenjör 6 2 Totalt antal: 37

Det är viktigt  att  påpeka att  även om denna studie har som ambition att  på ett  generellt  plan
diskutera de tre aktörernas olika roller och förhållanden, skiljer det sig mycket åt mellan
Sveriges olika kommuner kring hur mark- och vattenfrågorna hanteras. Dessa skillnader
påpekas också av en av de intervjuade stadsarkitekterna “Nu finns det ju inte två svenska
kommuner som har samma organisation. Det är ju en sådan här idiotgrej i Sverige att vi har
290 kommuner med 290 olika organisationer.” (planarkitekt A). De flesta respondenter i
studien är verksamma främst i Stockholms kommun eller i angränsande kommuner. Detta har
gett tre större vinklingar på studien som är viktiga att ha i åtanke. För det första: Stockholms
kommun kännetecknas, som redan nämnts, av att vara en kommun med hög andel ägande av
mark. Detta ger kommunen en stark förhandlingsposition gentemot privata byggherrar. För det
andra: Stockholm präglas både av en stark tillväxt med ett hårt tryck på bostadsmarknaden, och
en politisk majoritet som i genomsnitt växlat vid varje mandatperiod. Detta gör att det oavsett
politisk majoritet under en lång period har funnits en politisk vilja att bygga, och att skillnaderna
mellan blocken ofta har handlat mer om huruvida det ska byggas hyres- eller bostadsrätter, än
om andra konflikter. För det tredje: Stockholmsmodellen, som utgår från att byggherrarna är de
som uppvaktar staden när de är intresserade av att bygga på en plats, fungerar enligt upplägget,
eftersom byggherrarnas intresse för att bygga i staden, är stort. Mindre kommuner har inte den
möjligheten, utan måste aktivt arbeta för att locka till sig byggherrar. Modellen gör också att
byggherrarna i Stockholm är med i hela processen, från idé till färdig produkt. Där skiljer sig
Stockholm från exempelvis Malmö stad, som istället detaljplanerar själva och sedan får de
byggherrar som är intresserade av projektet köpa in sig i en färdig plan.

2Planarkitekterna intervjuades av forskningsassistent Alexandra Kenne, Score, under hösten 2015, medan övriga
intervjuer med byggherrar respektive exploateringsingenjörer intervjuades under våren 2016 av författaren till
denna rapport, som också analyserat samtliga intervjuer med de tre aktörsgrupperna.
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Rapporten är strukturerad efter tre teman som alla på olika sätt belyser hur de studerade parterna
förhåller sig till varandra i sitt arbete. Tema 1 söker besvara frågeställningarna kring aktörernas
rollfördelning och bild av den egna samt de andras verksamhet. Tema 2 är inriktad på två
problem som definierats av respondenterna som några av de faktorer som orsakar mest problem
i processen för den dagliga verksamheten. Tema 3 illustrerar hur relationerna mellan aktörerna
förändras när de försöker få gehör för sina idéer i förhandlingarna med de andra två. Tema 3 är
också mer analytisk i sin utformning och avslutas med en analys av hur aktörernas självbild, de
problem som avhandlas samt vilka allianser de bygger mellan varandra alla bidrar till att skapa
det komplexa broderi av svårdefinierbara maktrelationer som kännetecknar svensk planering
samt återkopplar detta till dagens press systemet och aktörerna har på förändring. Före
presentationen av det empiriska materialet görs emellertid en kort redogörelse av det svenska
plansystemet och den formella planeringsprocessen, för att förtydliga de tre aktörernas
verksamhet och vilka delar av processen de ansvarar för.

Det	svenska	plansystemet	och	dess	aktörer	
Det  svenska  plansystemet  har  en  hierarkisk  struktur,  som  definieras  i  Plan-  och  Bygglagen
(PBL) och utgår från kommunernas planmonopol (se figur 1). Varje kommun är obligerad att
ha en aktuell Översiktsplan (ÖP), som inte är juridiskt bindande men fungerar som vägledande
för kommunens mark- och vattenanvändningsstrategi. I ÖP ska också de allmänna intressena
tas i beaktning, något som kontrolleras av Länsstyrelsen, som statens förlängda arm när det
gäller planering. Det är stadsbyggnads/plankontoret som har i uppdrag att, som myndighet
genom den juridisk bindande detaljplanen och senare bygglov, styra byggnationer. I
detaljplanen regleras eventuella byggnaders storlek, användning, samt till viss del även
utformning.

Processen som Stadsbyggnadskontoret
(SBK) ska följa för att  ta fram en detaljplan
beskrivs i PBL. I praktiken är dock processen
mer komplicerad än så, då det arbete som
görs av planarkitekterna/planhandläggarna är
komplext och svårnavigerat. För att citera
Lundevall:

“Planhandläggaren ska se till att projektet
håller sig inom lagens ramar, förstå de
topografiska utmaningarna, ha förmåga att se
förslagets konsekvenser på ritningsstadiet,
uppmärksamma det kulturhistoriska
sammanhanget, vara varse byggherrens och
stadens projektekonomi, etablera ett gott
samarbete med bl. a exploateringskontorets
(markägarens) företrädare, vara uppdaterad
på de politiska signalerna liksom de
kommunala långsiktigt riktlinjerna om t ex
tillgänglighet och behov av bostäder.” (2015 s.

102)

Det är inte alla kommuner i Sverige som är stora markägare. Fallstudieområdet Stockholm stad
är dock en så pass stor markägare att de har ett helt eget kontor med tillhörande nämnd,
Exploateringskontoret, som hanterar markfrågorna i kommunen. Stadsbyggnads- och
Exploateringsprocessen i Stockholms stad representeras av figur 2. Själva den lagstadgade

Figur 1. De olika nivåerna för  kommunal planering,
presenterad av Köpings kommun.
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planprocessen som stadsbyggnadskontoret ansvarar för består endast av punkterna 7 till 15 för
detaljplaneringen, samt punkt 18 för bygglov. Även om kontoren samarbetar har de olika
ansvarsområden för olika delar av planeringen, där Exploateringskontoret i högre utsträckning
har i uppdrag från sin nämnd att tilldela mark för byggnation av ett specifikt antal lägenheter,
medan SBK har som uppdrag att hantera de planbeställningar som inkommer till kontoret på
ett effektivt och rättssäkert sätt.

Figur 2. Översikt över stadsbyggnads- och exploateringsprocessen i Stockholm Stad illustrerad av Exploateringskontoret

För att kunna uppnå sina mål ger Exploateringskontoret markanvisningar till byggherrarna. En
markanvisning innebär i grund och botten att byggherren under en viss tidsperiod har ensamrätt
att få förhandla med kommunen kring exploateringen av ett område som kommunen är ägare
av (Stockholm stad, 2015). Exploateringskontoret ansvarar också för de allmänna anläggningar,
såsom parker, torg, gator, dragning av ledningar och annan infrastruktur som krävs för nya
detaljplaner som tas fram. I sin roll som markägare innehar inte exploateringskontoret någon
form av myndighetsroll (till skillnad från SBK), men genom att de också skriver
exploateringsavtalen till detaljplan i sitt ansvar över allmänna anläggningar, finns det en
koppling till SBK även då kommunen inte står som markägare. Beroende på huruvida
kommunen äger mark eller inte förändras deras roll gentemot byggherrarna och SBK, då
pengarna från en eventuell försäljning av mark används av Exploateringskontoret för att
utveckla området som bebyggs och eventuell vinst går till den kommunala kassan. Flera
kommuner, där även Stockholm ingår, har även ett system för uthyrning av kommunens mark
för  byggandet  av  hyresrätter,  så  kallade  tomträtter.  Detta  är  ett  effektivt  sätt  för  staden  att
premiera hyresrättsaktörer som annars har svårt att konkurrera med bostadsrättsaktörer om
priserna på marken.

Ordet byggherre är en juridisk term som definieras i plan- och bygglagen som namnet på den
som för egen räkning låter bygga, riva eller på annat sätt göra åverkan på mark (PBL 2010, 1
kap. 4§). Sverige har haft en lång tradition av att ha starka kommunala byggherrar på
marknaden, och det var först i och med avregleringen under tidigt 90-tal som de privata och
kommunala aktörerna började konkurrera på samma villkor (Ramberg, 2000). Traditionellt har
också Sveriges privata byggbransch präglats av ganska få men stabila aktörer som har haft nära
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relationer  med  kommunen.  Detta  är  något  som  även  satt  spår  i  modern  tid  trots  att
bostadsbyggandet inte längre subventioneras. För även om det i Sverige finns många aktiva
byggherrar kontrollerar de fyra största privata byggbolagen 40 % av byggmarknaden. Andelen
kan jämföras med våra grannländer där motsvarande siffror, enligt branschorganisationernas
egna siffror, i Norge och Finland var 20-25 % och i Danmark lägre än 10 % år 2008 (Grange,
2013).

De privata byggherrarna tillhör nyckelaktörerna i det moderna Stadsbyggnadssverige, både som
de som definierar samhällets krav i byggtermer samt genom att de genomför projekt så att
samhällets efterfrågan på byggnader ska kunna tillgodoses. Samtidigt har även deras roll
förändrats genom åren.

 “Det låga bostadsbyggandet under 1990-talet, till följd av en kraftigt vikande efterfrågan, ledde till
att de traditionellt starka byggherrarna som byggt för egen långsiktig förvaltning trädde tillbaka,
avvecklade mycket av sin beställarkompetens [...]Hos de företag som fortfarande bygger för egen
förvaltning, har byggherrerollen fått låg status och de ekonomiska intressena, med höga krav på
snabb förräntning av insatt kapital, väger ofta tyngre än långsiktighet och hållbarhet.” (SOU
2002:115 s. 88).

De senaste 10 åren har ett flertal nya byggherrar tillkommit och Stockholm stad har i sin
markanvisningspolicy uttryckt en stark vilja att prioritera en mångfald av aktörer av varierande
storlek och inriktning (Stockholm Stad, 2015). Detta, tillsammans med en högre byggtakt än
vad staden haft på många år ökar intresset för nya aktörer att etablera sig i Stockholmsområdet.
På senare år har det också blivit vanligare att stora byggherrar köper upp större mängder mark
från enskilda markägare för att på så sätt både ha rollen som markägare och byggherre vid
förhandlingsbordet, något som också kan ses som en indikation på att privata intressenter flyttar
fram sina positioner.

Tema 1: Vilka är vi, vilka är ni och hur fungerar vi tillsammans?

Vilka	är	vi?	
Synen på den egna rollen och målsättning i en process, speglar i hög grad den egna
organisationens agerande och förhållande till övriga aktörer. Denna självbild är dock inte
konstant utan kan förändras över tid beroende på både omvärldens föreställningar samt
skiftande arbetsvillkor. När det gäller självbilden hos de tre utvalda aktörerna i studien står det
klart att planarkitekternas självbild är den som genomgått störst förändring i modern tid. Från
att  ha  haft  ett  tydligt  samhällsuppdrag  där  det  gällde  att  vara  en  “Spindel i nätet” och där
beslutsordningen gav mycket makt åt den enskilde planarkitekten gällande utformningen av
planerna, har rollen i takt med att planprocessens komplexitet ökat förändrats mot en mycket
mer kommunikativ roll.

“... förr kunde ju jag göra en plan och lämna in den, och jag behövde inte prata med någon i princip
annat än sakägarna. Men idag när man gör en plan är det ofta ett team av olika kompetenser som
ska göra det här tillsammans, sociologer och miljövetare och ekonomer kanske som måste göra det
här tillsammans och det är ju ett väldigt annorlunda arbetssätt.” (planarkitekt C)

Detta är något som upprepas av flera respondenter på planarkitektsidan. Dagens planarkitekt
ska vara något av en renässansmänniska och kunna vara kommunikatör, projektledare och ha
många fler bollar i luften än tidigare. Allt mindre tid läggs på själva gestaltningsarbetet, och
många gånger låter kommunerna konsulter göra klart den fysiska utformningen så att deras
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egna anställda kan fokusera på att sammanfoga alla motstridiga intressen som ska rymmas inom
planen. Eller som det uttrycks av en planarkitekt:

“... utan mer om man är, egentligen planerare ska jag säga, på kommunal nivå, är man mycket mer
en projektledare som ska vara moderator för en massa samtal och sådant där. [...]Alltså man sitter
faktiskt väldigt mycket och pratar, kan man säga, man planerar. Det är väldigt mycket
dialoginriktat. Och det där blir bara tydligare och tydligare tycker jag, att den sidan stärks.”
(planarkitekt konsult D).

Det finns dock en väldigt stark kärna i planarkitektyrket som fortfarande kopplar den fysiska
strukturen till alla de intresseavvägningar som dagens planarkitekters dialog och
kommunikationsarbete mynnar ut i:

“Ja, alltså vi utgår ju hela tiden från de rumsliga förutsättningarna och topografi, det är ju liksom
grundbultar i vår profession så att säga, att det är en sakkunskap som vi anser att vi har som man
inte kan egentligen komma undan, det är självbedrägeri om man tror att man kan klara sig utan den
här kunskapen” (planarkitekt C)

Där planarkitekterna ser den fysiska utformningen av staden som sin främsta uppgift har
exploateringsingenjörerna en något annorlunda självbild. Exploateringskontoret är den andra
kommunala aktören i trion och exploateringsingenjörerna på kommunen har, precis som
planarkitekterna, kommunens medborgare som egentliga uppdragsgivare. Men där
planarkitekter har den av PBL reglerade planprocessen att förhålla sig till ser
exploateringsingenjörerna sig mer som den markägande projektledaren som följer varje projekt
från början till slut.

“Du följer projektet verkligen från ax till limpa medan stadsbyggnadskontoret egentligen bara är
med under detaljplanefasen och till bygglovsgivning [...] som projektledare på exploatering sitter
du med och kan förhandla i början om markplätten till efter fem år eller någonting sådant så kanske
det står några hus där och gator byggda.” (Exploateringsingenjör A)

De intervjuade exploateringsingenjörerna menar vidare att rollen för exploateringskontoret inte
har förändrats särskilt mycket över tid. Det som har förändrats är snarare de politiska direktiven
kring stadens markägande än yrkesrollen i sig.

“Kärnan i verksamheten, alltså hur saker hänger ihop, det hänger ihop med lagstiftning och så
vidare, och den lagstiftningen är relativt konstant, jag tror att plockar du fram ett exploateringsavtal
som är 30 år gammalt och jämför med ett som är idag är det klart de ser olika ut men grunden,
kärnan eller vad man ska säga, logiken i det är på något sätt samma sak.” (Exploateringsingenjör
B).

En ledtråd till varför det fortfarande ser ganska likadant ut utöver konstanta lagstiftningar är
något som antyds av alla de intervjuade exploateringsingenjörerna men som tydligt ges uttryck
för av ett fåtal: Det är att det finns en annan hierarkisk kultur förknippad med yrkesrollen som
skiljer sig från planarkitektsrollen. Där planarkitekten i sin yrkesroll ges utrymme för
konstnärlig kreativitet, har exploateringsingenjören ett tydligt uppdrag att följa där uppdraget
inte kan omtolkas på samma sätt.

“Ja, men det är nog verkligen det att markanvisa är vår grej som man gör, att man aldrig har missat
sina mål. Ska man markanvisa 8000 per år, då gör man det, då gör man inte 7000 utan då gör man
8000. Så att det är det, att man alltid är redo och gör som man ska, det upplever jag, inte så
ifrågasättande, [...] Man uppfyller sina mål.” (exploateringsingenjör C)
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Vad är kärnan i verksamheten för en exploateringsingenjör? En exploateringsingenjör är tydlig,
är byråkrat, är en projektledare, uppnår sina mål och förhåller sig mycket mer neutral till sina
planområden än en planarkitekt. Då Exploateringskontoret ansvarar för investeringarna i
infrastruktur som behövs för varje nytt projekt finns det en väldigt hög press på att projekten
som görs ska gå med vinst, eller åtminstone inte kosta skattebetalarna något, vilket i hög grad
påverkar arbetet. Detta har också lett till att förändringar av rådande infrastruktur ofta betraktas
som rena kostnader som måste vägas emot de intäkter de kan få genom försäljning av marken,
istället för samhällsviktiga investeringar.

“På exploateringskontoret är vi inriktade på lite andra saker [läs: än på SBK]. Dels är vi inriktade
på att gå från punkt A till punkt Ö i projektet, att försöka hålla ihop processen så att den går framåt
och vi kommer i mål. Sen har vi ekonomin att bevaka och då är det klart att där finns en, alltså ja
men borde ni inte bygga den här bron, så här, det är mycket vackrare så? Ja, men det kan vi inte
göra där för det kostar tre gånger så mycket som att bygga den här. Alltså såna konflikter det är
klart att det finns så att säga, [...] det är, det är alltid en fråga om, varför saker och ting kostar,
alltså ibland får det kosta, ibland får det inte kosta. Det är så.” (exploateringsingenjör B)

Den tredje aktören- byggherren- är den mest mångfasetterade i termer av yrkesroll, då kategorin
inkluderar privata bostadsrättsbyggare, privata hyresrättsaktörer, privata förvaltare av
byggnader samt att de också kan vara en del av kommunens verksamhet genom de kommunala
bostadsbolagen. Det är antagligen denna variation som gör att det inte verkar finnas någon
enhetlig ‘byggherreidentitet’ som enar bolagen över ägandeformerna. Vissa gemensamma
nämnare återkommer dock hos respondenterna: De uppger att de vill bidra till att “bygga stad”,
att de har ett ansvar gentemot sina köpare samt ägare, samt att de alla tillhör en viktig pusselbit
i samhällsbyggandet. Vissa uttrycker sig i termer av att “hjälpa” kommunen med
bostadsutvecklingen när de berättar om sin verksamhet.

“Vi hjälper, kan man säga, kommunerna att lösa problem och hitta lösningar på bostadsfrågan. Det
är så vi ser [det] och där vi kan hjälpa till. Sen bygger vi inte vi alltid [utifrån] de idéerna som vi
kommer med men vi vill gärna bygga, bygga en del utav de idéerna vi hjälper till att ta fram...”
(privat byggherre A).

Många av de privata byggherrarna undviker under intervjuerna på samma sätt som byggherre
A att prata om sig själva i termer av vinstdrivande företag. Endast några få (två av de privata
aktörerna i studien) är mer öppna med sin roll som vinstdrivande aktör i byggbranschen.

“[bolagsnamn] är precis som alla andra byggherrar och byggare, vi bygger det arkitekterna ritar
och det staden vill ha, så länge den marknaden är det rådande läget, då kommer vi agera på den
marknaden och vara med där, precis som alla andra” (privat byggherre B).

Det finns en stor skillnad där mellan de privata och de kommunala byggherrarna då de
kommunala ofta och gärna påtalar att de faktiskt har ett uppdrag gentemot kommunens
medborgare, och därmed också skiljer sig från de privata. “Ska vi tänka enbart egoistiskt på det
som är vårt mål att faktiskt bygga hyresrättslägenheter åt stockholmarna.” (kommunal
byggherre C)

Den tydligaste gemensamma identiteten verkar istället handla om vad bolagen inte är. Eftersom
alla, oavsett inriktning på upplåtelseform och typ av ägande känner sig tvungna att förhålla sig
till de fyra största byggherrarna som idag är verksamma i Sverige. Flera refererar dessutom till
dessa som “De stora drakarna” och liknande, för att ytterligare särskilja sig från dessa.

“Normalt, om man pratar riksperspektivet avskiljer vi oss ganska mycket från de stora byggfirmorna
[...] för det är 99 % av branschen är stora börsnoterade byggfirmor som har nästan all mark, och
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bygger bostäder, [...] vad som skiljer oss mest från de stora drakarna, det är att vi kan, vi har inget,
eget typhus eller något koncept så där som vi måste rätta oss efter… “ (privat byggherre D)

De tre studerade aktörerna har alltså tre olika utgångspunkter för sina verksamheter:
Gestaltning, förvaltning och genomförande. Finns det då något som enar dem, förutom just att
de är viktiga aktörer i stadens fysiska utformning? Frågan skulle kunna besvaras med både ja
och nej. Även om de har olika verksamheter är det också många av respondenterna som
antingen direkt eller indirekt pratar om långsiktighet som något viktigt kopplat till deras
yrkesroll.

“Det är också en sån här som präglar planeraryrket väldigt mycket, den här långsiktigheten att man
hela tiden måste tänka extremt långsiktigt och titta på möjlighetshorisonter och att inte låsa in sig i
olika kortsiktiga lösningar som förhindrar de här goda helhetslösningarna då på längre sikt.”
(Planarkitekt akademin C)

“Man är samhällsbyggare och det finns väldigt engagemang att bygga någonting som blir bra, att
det långsiktigt bidrar till stadsmiljön eller bidrar till en bebyggd miljö rent arkitektoniskt.”
(Planarkitekt konsult E)

“I det avseendet är man samhällsaktör. Man är inte bara en konsult i mängden och det handlar om,
tycker jag, om att ta ansvar för den rollen och vara ödmjuk för att det vi ritar och det vi föreslår
påverkar faktiskt människor i väldigt stor utsträckning.” (Planarkitekt konsult F)

“Det är lite spännande också när man jobbar mycket med bostadsprojekt, då har staden en policy
att då ska det naturligtvis byggas det som behövs för att man ska kunna bo i en stad och det är
badplatser och det är kulturbiografer och teatrar och allt sånt där, vi stirrar oss inte bara blinda på
att det ska staplas bostäder på varandra, det ska bli den goda staden, och det tycker jag är himla
kul, att staden har ambitioner.” (exploateringsingenjör D).

“Ja, man kan ha sin fastighet som sin bebis på gott och ont då kan man säga.” (kommunal byggherre
E)

Värt att notera är att även om långsiktighet tas upp av många av respondenterna är det av de
byggherrar som intervjuats endast de egenförvaltande aktörerna som pratar om långsiktighet i
förhållande till sin verksamhet. Av de privata aktörerna som bygger för att sedan sälja av
fastigheterna är det ingen som pratar om långsiktighet, även om de ofta pratar om att skapa
kvalitet för sina kunder. Eftersom det långsiktiga perspektivet är något som väldigt ofta
framhålls som extremt viktigt inom samhällsplanering och framförallt från planarkitekternas
håll, är det intressant att se hur detta påverkar synen på och förhållningssättet de olika aktörerna
har till varandra, något som följande avsnitt behandlar.

Vilka	är	ni?	
Genom åren har det utvecklats en hel del etablerade sanningar och förutfattade meningar mellan
de olika aktörerna. De olika utgångspunkterna och målen de har för sina verksamheter är av
förklarliga skäl en perfekt grogrund för att cementera olika schablonbilderna som existerar. De
flesta respondenter vittnar om att det finns vissa stereotyper som återkommer i
kommunikationen med de andra aktörerna och att de klichéartade bilderna faktiskt inte är tagna
ur tomma luften. Eftersom de olika aktörerna alltid behöver förhålla sig till varandra i
samhällsbyggandet används dessa stereotyper av de andra aktörerna dels som
identitetsskapande för den egna verksamheten, dels som ett verktyg för att förklara både sina
egna och de andras beslut. De flesta respondenter är dock också noga med att påpeka att man
måste respektera de olika målbilderna hos aktörerna, och att det faktiskt finns en anledning till
att det ser ut som det gör. Det stora flertalet menar att kommunikationen och förståelsen
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generellt mellan aktörerna är mycket bättre idag än för 10 år sedan. Var denna siffra kommer
ifrån är dock oklart, utan ska nog mest ses som ett försök att poängtera att det var sämre förr.

Den lättaste stereotypen att identifiera bland aktörerna handlar om ekonomiska intressen. Där
byggherrarna (underförstått är det nästan alltid de privata de syftar till när de andra aktörerna
pratar om termen byggherrar), enligt både exploateringsingenjörerna och planarkitekterna, har
vinst som största ledstjärna istället för byggandet av den ‘Goda staden’, vilket de andra
aktörerna definierar sig som skapare av.

“De räknar pengar hela tiden. De bara räknar boytor och pengar och så pratar vi om 1 000 bostäder
och en plan som vi tycker handlar om någonting annat än att maximera varje bostad, utan det
handlar om att skapa en stad som ger någonting mera och att det inte bara handlar om att få in
bostäder. Utan har du 1000 bostäder måste du också ha in andra funktioner. Och det pratar en
kommun om. Det förstår en kommun. En kommun de måste se till hela samhällsnyttan:”
(planarkitekt konsult G)

Trots att planarkitekterna och exploateringsingenjörerna återkommer till byggherrens fokus på
pengar visar de samtidigt upp en bild av att ha stor förståelse för hur de privata verksamheterna
fungerar, även om de kan kritisera upplägget.

“De flesta vill det och de är inte några onda, ibland blir det som att de är utpekade som någon slags
onda som driver ekonomin. Men de vill också bygga staden men de har ofta en produkt som de måste
placera, och de kanske inte har hur stora friheter som helst. Och då gäller det att hitta dem på rätt
sätt eller lägga krutet i rätt skede.” (planarkitekt konsult H)

Många byggherrar är också noga med att poängtera att det finns olika sätt att förhålla sig till
sina vinstmarginaler och att alla byggherrar är olika. En del menar att hela branschen
smutskastas av några få aktörer som inte sköter sig.

“Ja men just byggbranschen har liksom extra att vi inte vill göra bra saker och så där, alltså vi vill
bara tjäna pengar säger man, men vi har valt att jobba i byggbranschen för att vi bryr oss om att
bygga bostäder. Vi har inte valt att jobba i vapenindustrin eller någonting annat.” (privat byggherre
F).

Det är tydligt att även mellan byggherrar finns det många stereotyper, och det märks under
intervjuerna att väldigt många inte riktigt litar på de andra bolagen i branschen. Det finns
exempelvis en generell misstänksamhet gentemot de 4 stora “Drakarna” samt gentemot många
av de nya aktörerna som tillkommit på marknaden de senaste åren. Många menar att de inte
litar på att andra byggbolag ser gestaltning och stadsbyggnad som lika viktiga mål som vinst,
och att det ligger på kommunens (läs: exploateringskontorets) ansvar att sålla bland
intressenterna så att endast de seriösa aktörerna får markanvisning.

Det är dock inte bara byggherrarna som drivs av ekonomiskt intresse. Även om
exploateringskontoret som kommunal aktör har långsiktig förvaltning av stadens mark och
kostnaden av infrastruktur som uppdrag, definieras deras uppgift också av att vara säljare av
stadens mark, vilket präglar de övriga aktörernas bild av deras roll i planeringen.

“För att vara tjänstemän är de väldigt giriga och vill verkligen tjäna så mycket pengar som möjligt
i kommunen, det känns som att de har verkligen fokus på pengarna och det här med arkitekturen
och det, trots att det finns en hel del gammalt planfolk där, [...] så känns det som att typ de vill tjäna,
de vill få in kulorna, och det är klart de har en budget med infrastruktur och annat att ta hänsyn till,
men de är väldigt måna om pengarna, alltså de kan inte rapportera på grund av en god design eller
arkitektur, det skulle de aldrig, det är sekundärt.” (privat byggherre D)
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Vissa av planarkitekterna menar att Exploateringskontoret har allt för stort fokus på att
projekten ska gå med plus, och att det tenderar att få styra trots kommunens huvudmål; att
bygga långsiktigt för medborgarna.

”Exploateringskontoret [i Stockholm] har haft som deras mål eller syfte med verksamheten har varit
att leverera så mycket pengar som möjligt när man säljer mark för att lyfta in kommunens ekonomi,
medan att det målet har inte också varit ett delmål i att vi måste också bygga en samhällsekonomisk
god miljö med det vi markanvisar. För det kan vara, istället för att lyfta pengar nu kan det vara att
genom att göra smarta markanvisningar kan du behöva betala mindre för saker i framtiden.”
(planarkitekt konsult H)

Å andra sidan verkar det finnas en självinsikt kring detta hos exploateringsingenjörerna, och
många av dem distanserar sig också från sitt  uppdrag stundtals genom att  peka på att  de har
vissa politiska direktiv de måste följa, och att detta gör att de inte kan bortse från projektens
ekonomi.

“Jag tror att de [läs: SBK] tycker att vi är jättetorra och tråkiga för att vi alltid tjatar om pengar.
[...] Det blir så när man har olika, vad ska man säga, vi tar inte lika mycket hänsyn till de här mjuka
värdena som stadsbyggnadskontoret gör, att det är gestaltning och det ska vara så där. Vi säger
mer till, ja det är jättefint att ha en lång väg här men det kostar jättemycket pengar [...] Man har
olika perspektiv” (exploateringsingenjör E)

Om Exploateringskontoret ses som mer tekniskt inriktade och väldigt praktiska när det kommer
till ekonomi är bilden av planarkitekterna motsatsen. Generellt sätt anser de båda andra
aktörerna att planarkitekterna har hög kompetens i gestaltningsfrågor men att det ibland finns
en brist på insikt gällande de praktiska frågorna som de två andra aktörerna anser är basen de
själva grundar sin verksamhet i. Planarkitekterna ses som mer kreativa än de andra, och som
personer som brinner för att projekten ska bli så bra som möjligt ur stadsplaneringssynpunkt.
Detta gör också, som flera respondenter påpekar, att de ibland har en tendens att gå utanför sin
”egentliga” roll för att säkra upp att slutresultatet håller hög kvalitet, vilket beskrivs i termer av
planarkitekternas yrkesstolthet, den “arkitektoniska ådran” eller liknande. Det uttrycks att det
finns en stark ansvarskänsla hos planarkitekterna och en vilja att påverka projekt i ”rätt”
riktning. Andra är mer raljerande i sin syn på planarkitekternas verksamhet.

“Ja, nu skojar jag verkligen, men det ligger en viss, [...] arkitekter som inte har nån bild över vad,
hur man ska jobba gemensamt utan var och en ska förverkliga sin, för att på något sätt, vi väg- och
vattenbyggare vi fick lära oss: Ska du konstruera en bro ska du räkna så här, annars rasar det en
om du tar arkitektur, vad är snygg och vad är vackert, [...] inget är rätt eller fel, utan det är bara
tyckande [...] och där ekonomi och genomförbarhet inte talas om.” (kommunal byggherre G)

En del av de intervjuade planarkitekterna kan till viss del hålla med kritiken kring hänsynen till
ekonomi, men de menar också att detta delvis är en konsekvens av att inga av de andra två
aktörerna verkar ta gestaltningsvärdena på allvar och alltid prioriterar ekonomi först.
Planarkitekterna menar därför att måste täcka upp för dessa värden. Att göra avvägningen
mellan enskilda och allmänna intressen och omsätta dessa i en praktisk utformning av det
fysiska rummet är en otroligt komplex uppgift.

“Det är verkligen i så fall en utveckling som är tydligare nu, att man börjar prata om stad som yta.
Alltså att man pratar om arkitektur som yta. Som något slags kosmetiskt. Det är väl också en
utveckling som är lite olycklig, tycker jag. Som jag inte upplevde riktigt, kanske fanns där, när jag
började jobba, på samma sätt. Då har man tidigare sett att man hänvisar inte sällan arkitektens roll
till någon slags tycke och smak. Inte en professionell hantering av helheten i den byggda miljön.”
(kommunal planarkitekt I)
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Som det framgår av genomgången kan det tyckas finnas väldigt stora skillnader mellan de olika
aktörerna. Och även om både byggherrarna och exploateringsingenjörerna i mångt och mycket
har liknande intressen att ta hänsyn till, är det framförallt de kommunala aktörerna som
uppfattas som en enhetlig aktör i byggandet av staden, av både byggherren och andra. Insikten
kring detta har påverkat samordningen mellan SBK och Exploateringskontoret och varit viktigt
för förändringsarbetet på kommunen generellt.

“Då hade man gett ett vinstuppdrag till exploateringskontoret, att de skulle sälja mark till högst
bjudande medan stadsbyggnadskontoret tittade på kommunens behov, ja det var den här
behovsstyrd planering och då när exploateringskontoret då fick ett bra bud på marken såg de ingen
anledning till att inte sälja, idag jobbar man inte så längre utan nu är man tillbaka i den gamla
modellen att exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret samordnar sig så att båda ska
leverera de politiska målen, att de politiska målen är överordnade för båda aktörerna så att idag är
uppdraget att bygga en god livsmiljö kan man säga, eller hållbar stad.” (planarkitekt akademin C)

Det kan ta tid att förändra gamla invanda mönster, vilket gör det pågående generationsskiftet
inom byggbranschen till en intressant variabel. Eller som en lite nyare medarbetare på
Exploateringskontoret uttrycker det.

“Det har varit väldigt mycket det här; SBK de är såna, och Explo är såna, och det känner jag när
man kommer med nya personer då kan man tänka; men vi behöver inte ha någon sån inställning för
det finns inget, alltså för bägge två, vi är alla nya,[...] nya på kontoren, och då känner man att man
behöver inte ligga kvar i gamla mönster och tycka saker. Jag tycker man satt sig in ganska bra, i
och med att jag inte vet hur folk har jobbat innan så vet jag inte om de har gett sämre eller bättre
jobb. Jag tycker att de alla jag har jobbat med där [läs: SBK] är jättebra.” (exploateringsingenjör
C)

Det är tydligt att bilderna kring hur de tre aktörerna uppfattar sig själva och varandra inte alltid
överlappar. De har alla olika intressen och olika målbilder, hur dessa olikheter påverkar
samarbetet dem emellan är något som kommer diskuteras härnäst.

Hur	fungerar	vi	tillsammans?	
Något som tydligt framhålls av representanter från alla tre aktörsgrupper är att när samarbetet
fungerar bra mellan de tre lyckas alla aktörerna, trots en oerhört komplex process, arbeta
effektivt  mot  ett  gemensamt  mål.  Byggbranschen  i  Sverige  är  ofta  utsatt  för  hård  kritik  från
både  allmänhet,  politiker  och  media  om  att  det  tar  för  lång  tid,  att  den  är  ineffektiv  och  att
ingenting blir byggt. Detta är inte en rättvis bild enligt respondenterna. Istället är majoriteten
av respondenterna från alla tre aktörsgrupper överens om att trots att processen blivit mer
komplex med åren och omständigheterna hela tiden försvåras i takt med att den “enkla” marken
tas i anspråk, får byggbranschen sina projekt i mål, år efter år. Respondenterna är också överens
över att saker och ting alltid kan förbättras, men många av dem menar samtidigt att konflikter
alltid kommer att uppstå och att dessa aldrig helt kan undvikas. De flesta är också överens om
att dessa konflikter är en naturlig del av branschen som varken kan eller bör försvinna.

“Min erfarenhet är att samarbetet funkar bra, [...] det finns en inbyggd, inte ett motsatsförhållande,
men vi har ett fokus på vår produkt, vi vill göra den så kostnadseffektiv och värdeskapande som
möjligt för det intresse som vi har, medan kommunen har många andra intressen att ta hänsyn till
också. Vi vill bygga så mycket som möjligt, så högt som möjligt och så vidare, medan det finns andra
saker som kan bromsa det, då gäller det att ha en bra dialog helt enkelt, vad är genomförbart och
inte, och snabbt kunna vaska fram det som är viktigt och jobba vidare med det, normalt sett funkar
det där bra.” (privat byggherre H)
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“Det offentliga har enligt lag initiativet. Och i vissa kommuner äger man initiativet full ut och där
är det snarast en dans mellan dem som har pengarna och vill bygga och kommunen. På de bästa
platserna funkar det faktiskt precis så. Där är det ett väldigt givande samarbete och givande och
tagande mellan de två parterna.” (planarkitekt konsult J)

“Jag tror, alltså så här jag tycker ändå att vi har ett ganska bra samarbete med SBK [...] Där tror
jag ändå att vi ser på varandra som [...]typ samarbetspartners kan man säga, för det är ändå det vi
är, vi har ändå en gemensam idé, även om vi har olika delar av den s måste vi ändå jobba
tillsammans för att nå målet [...] om man jämför med byggherrar, då ser de väl oss, visst vi har
också ett gemensamt mål och vi vill också nå upp till någonting, men där är det också, där kan det
vara att lite på ett annat sätt [...] Vi vill till samma mål men vi har ändå olika intressen. Där är det
lite mer- det är inte samma. Vi är inte samarbetspartners på samma sätt utan där är vi lite mer
motparter skulle jag säga, men man får ändå försöka jobba fram någonting.” (exploateringsingenjör
F)

När samarbetet fungerar bra kommer alla aktörerna in tidigt i processen, det finns tydliga
riktlinjer och mål för projektet, samt en respekt för varandras kunskaper och de olika
verksamheternas egna mål. Vad som också är tydligt från intervjuerna är att det sällan blir en
smärtfri process, och långt ifrån alla håller med om att samspelet mellan aktörerna fungerar lika
bra som idealbilden. Det finns också många olika svar på vad detta beror på. Flera uttrycker att
det fortfarande finns tendenser till först och främst se till sina egna projekt, att kommunernas
behov av att hela tiden förankra med andra förvaltningar är tidsödande, att markpriserna är för
höga eller att det helt enkelt generellt finns allt för många konfliktytor i ett projekt för att det
inte ska uppstå problem. Andra pekar på mer specifika strukturer och svårigheter. Problem som
i sin tur leder till att projekt försenas, på sikt blir dyrare, och fungerar som bromsklossar som
hindrar lösningen på bostadsbristen. I följande avsnitt ska de mest förekommande
anledningarna till problem, så som de definierats av respondenterna, diskuteras utifrån olika
synvinklar med utgångspunkt i hur de olika aktörerna själva definierar dem och deras lösningar.
Detta för att undvika att hamna i effektivitetsfällan där lösningarna många gånger redan är satta
i och med utgångspunkterna för frågeställningen.

Tema 2: Två problem, många orsaker och konsekvenser: kompetensbrist
och misstänksamhet
Under intervjuerna har flera olika problem och konfliktytor identifierats. I denna studie har
dock fokus lagts på de två mest vanligt förekommande som tagits upp av respondenterna som
problematiska av olika skäl. De två problemen är dock mångfasetterade och tar sig olika uttryck
hos de enskilda aktörerna, allt utifrån vem som äger formuleringsfrågan för varje
intervjutillfälle. Problem nummer ett kan sammanfattas i form av kompetensbrist och hög
personalomsättning i byggbranschen, kopplat till att branschen i sig är väldigt personberoende.
Det presenteras i sin helhet i följande avsnitt. Problem nummer två, som behandlas i
nästkommande avsnitt, handlar om misstänksamhet mellan aktörerna i branschen som också
leder till alltför detaljerade detaljplaner.

Kompetensbrist	i	byggbranschen	
Det pågår ett generationsskifte i samhällsbyggnadsbranschen. Å ena sidan beror det på alla 40-
talister som nu går i pension (något som påverkar alla sektorer i samhället), men det stora gapet
kommer sig också av att det inte finns några som täcker upp efter dessa. Under 90-talskrisen i
byggbranschen fick en stor del av den utbildade personalstyrkan söka sig andra karriärvägar
men dessa kom inte tillbaka när branschen började anställa igen.
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“Det har att göra med den här lågkonjunkturen vi hade på 90-talet då många försvann till IT-
branschen från byggbranschen. Det gör att det inte finns så många 40-åringar idag. Det är ett hål
däremellan, det är äldre och yngre.” (Privat byggherre H)

Åldersgapet som skapats får flera konsekvenser, vilket lyfts fram av respondenterna.  En inte
helt oviktig konsekvens är att eftersom processen är komplex, spelar vana och erfarenhet stor
roll för hur ett projekt hanteras. Alla avvägningar av intressen som måste göras, förankringarna
hos rätt enheter vid rätt tillfällen, allt detta är sådant som blir tydligare och lättare att hantera
med mer erfarenhet.

“De gör nog sitt bästa men erfarenheten, om man har lite erfarenhet kan man göra många missar
[...] de här erfarna planhandläggarna på exploateringskontoret aldrig gjorde för 10 år sen, det
händer titt som tätt nu att man glömmer att, den här nätstationen måste flyttas, ja men det har vi
missat, då tar det ett år till innan vi är klara, alltså det såna grejer händer nu som kanske aldrig
hände när det var de här människorna som hade jobbat i 10-15 år.” (privat byggherre I)

Många av de mer erfarna respondenterna vittnar om att när de själva började i branschen fick
de äldre mentorer som introducerade dem till yrket och tipsade dem om alla de småsakerna som
är lätta att missa men nog så viktiga för att projekten inte ska fördröjas mer än nödvändigt. Idag
försöker de olika kontoren hantera introduktionerna av den yngre generationen på lite olika sätt.
En del använder traineeprogram, andra försöker skapa en företagskultur som är öppen för frågor
och några, där ibland Exploateringskontoret, försöker standardisera systemen för att förenkla
för nya och ovana medarbetare. Dessa försök att snabbare sätta in nya medarbetare i processen
är något som hela tiden utvecklas. Flera av de yngre respondenterna vittnar till exempel om en
förbättring på bara den korta tid (1–3 år) som de själva arbetat på Exploateringskontoret mot
hur det brukade vara. Det är också många av de äldre respondenter som uttrycker att det
generellt sett är hög kvalitet på utbildningarna som de får in nyexaminerade medarbetare från,
och att dessa snabbt sätter sig in i arbetet.

Andra konsekvenser av generationsskiftet som kommer upp under intervjuerna är vad osäkerhet
i rollen gör vid förhandlingsbordet. För en person med mindre erfarenhet minskar förståelsen
för de andra aktörernas verksamheter. Flera respondenter vittnar om att detta i kombination med
osäkerhet i den egna rollen kan leda till onödiga konfrontationer, där förhandlingen slutar i att
var och en sitter och håller på sin egen ståndpunkt, istället för att försöka hitta gemensamma
nämnare och driva projektet framåt.

Det är dock inte som om respondenterna är negativa till generationsskiftet per se. Det är snarare
den  stora  klyftan  och  tomrummet  emellan  som  ses  som  problematiskt  där  rutinerna  och
erfarenheterna från att ha arbetat med något i väldigt många år ersätts av nya, ambitiösa men
oerfarna personer i en bransch som präglas av irreversibla beslut med långtgående
konsekvenser.

“Det finns en fördel också i att det kommer in nya människor och det är inte alltid de, de som är
äldst är de som är bäst på stadsbyggnadskontoren, utan det är verkligen så här. Det varierar men
det finns en, det finns en liten risk i kulturen kan jag tycka. Att när ingen har varit med om att det
kan bli kris, när alla, när en hel organisation är så överrepresenterad av människor som inte har
varit med under en lågkonjunktur.” (privat byggherre F)

Något som i princip alla respondenter vittnar om, är hur pass personberoende de olika projekten
är. Vilka personer som tillsätts som projektledare och hur de fungerar tillsammans verkar enligt
en klar majoritet av respondenterna vara ett av huvudskälen till om ett projekt upplevs som
lyckat eller inte. En respondent menade att processen som leder fram till ett resultat på många
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sätt är viktigare än själva resultatet. Det är värt att noterat att samtliga respondenter under
intervjuerna tar upp att branschen är otroligt personberoende, vilket talar för hur stort problemet
uppfattas.

Det är dessutom inte bara ett generationsskifte som pågår inom branschen. Sverige har inte haft
ett så här stort tryck på bostadsbyggandet sedan under miljonprogrammet (Lundevall, 2015).
Detta i kombination med den kompetens som försvann under 90-talskrisen har lett till att det
råder akut brist på utbildad arbetskraft. Flera respondenter menar att de politiska bostadsmålen
bara är en chimär eftersom det aldrig kommer att gå att uppnå dem som det ser ut nu.

“Det vet jag när jag ska beställa en arkitekt, jag frågar inte vad det kostar, [jag frågar] ‘Har ni
tid?’ Och det gäller landskapsarkitekt, det gäller VA, det gäller väg, det gäller trafik, det gäller risk,
emissionsberäkningar, bullerkonsulter, vegetationskonsulter, allt! Och när jag pratar med
byggherrar, de har inte projektledare, de har inte arbetschefer, de har inte gubbar, jag menar, det
går bara inte.” (exploateringsingenjör konsult G)

Flera  av  byggherrarna  i  studien  vittnar  om att  de  har  fått  vänta  i  upp  till  tre  år  för  att  få  en
planhandläggare tilldelad till sig i vissa fall. Något som fördröjer en process som redan idag
kritiseras hårt för att vara för långdragen. Dessa byggherrar efterfrågar nya vägar för att snabba
på processerna, då de förlorar stora summor på att endast sitta och vänta på handläggare. De
framhåller det som en av de viktigaste parametrarna för att ett projekt ska bli av, att de tidigt
får en planhandläggare, och bristen på detta får dem också att försöka föreslå åtgärder för att
komma till rätta med problemet.

“Nu är vi i händerna helt och håller på stadsbyggnadskontorets resurser och vilja att driva plan,
och det är väl en fråga i så fall som man kan fundera på om det privata kan driva planen. Vi skulle
kunna ta in konsulter själva till exempel och driva på planen, för att kunna avlasta också och hjälpa
till i processerna. Men såklart att staden på något sätt, eller stadsbyggnadskontoret ändå övervakar
det på något sätt.” (kommunal byggherre C)

Det  finns  en  bild  av  att  kommunala  organisationer  är  långsamma och  mer  trögrörliga  än  de
privata, men även om några aktörer skyller problemen om en brist på planhandläggare på
kommunens och SBKs ineffektivitet, är många fler privata aktörer förstående till att situationen
ser ut som den gör. “Jag menar, åk till Stockholm stad idag. Det finns ingen som sitter på sin
häck där. De jobbar nästan hårdast i regionen idag. Det är det tuffaste stället att jobba…”
(planarkitekt konsult J)

På samma sätt vittnar de anställda på kommunen om att de alla har väldigt mycket att göra både
på Exploateringskontoret och SBK och att de privata aktörerna inte är de enda som lider av
problemen, utan att hela branschen är överbelastad och överhettad. De flesta handläggare har
för många uppdrag för att riktigt hinna med. Några respondenter menar att detta gör att man
måste distansera sig från de egna uppdragen eftersom det inte fungerar att engagera sig helt i
varje projekt då det inte hinns med. Detta leder i sin tur till ökat slarv, menar respondenterna,
vilket kan orsaka kostnader i tid och pengar i projektets senare delar.

Här blir det inte bara problem för byggherrarna i kommunikationen och samarbetet med
kommunen, utan även mellan Exploateringskontoret och SBK, där stressen försvårar
samarbetet mellan de två kontoren. Varje försening får följdförseningar när nya beslut ska
förankras bland stadens olika förvaltningar vilket, enligt intervjuerna, skapar stora
irritationsmoment och att personer sätter hälarna i marken där det vanligtvis går relativt lätt att
komma överens.
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“Det ingår i konceptet, [...] det som har varit värre eller när de blev sura så där, [...] då är det
kopplat till att man inte har tid att kommunicera ordentligt, det är egentligen nästan det allt bottnar
i, och nu sitter jag också med folk och man inte riktigt hinner, [...] då blir det mer den här vi och
dom, nej men vi vårt kontor säger så här, vi kommer inte göra så här, och då får ni inte göra så
där.” (Exploateringsingenjör C)

Samma exploateringsingenjör menar dock att det är viktigt att inte falla för frestelsen att skylla
allt på de andra aktörerna när det blir problem och förseningar.

“Vi har inte fått en budget från SBK på två månader fast jag har frågat om den,[...] egentligen är
jag skitsur och så vet jag; men egentligen beror det på att de har jättemycket, det är ingen medveten
ignorans, utan det är att de sitter med skitmycket att göra.” (Exploateringsingenjör C)

Det finns olika bilder av varför situationen ser ut som den gör idag. Många, framför allt från
den privata sidan, hänvisar till att kommunen inte är en tillräckligt attraktiv arbetsgivare och att
de därför har svårt att rekrytera tillräckligt med personal till SBK och Exploateringskontoret.

“Jag tror det beror på att man kanske inte utbildar tillräckligt många, men sen är det tyvärr så att
många av de här absolut duktigaste planhandläggarna de har sugits ut av konsulterna, konsulterna
har snott de topplanhandläggarna och tagit dem, vilket gör att då kommunerna hela tiden måste
nyanställa och det tar flera år att lära sig det här yrket, det är ingenting ‘lätt som en plätt’ yrke.”
(privat byggherre I)

Det stora trycket och bristen på utbildad arbetskraft i kombination med generationsskifte och
en förändrad arbetsmarknad har gett branschen en hög personalomsättning som konsekvens. I
dagens arbetsklimat byter de flesta arbetsplats oftare än tidigare. Intervjupersoner beskriver hur
ett byte av yrke kan leda till löneökningar på flera tusen för den enskilde, vilket kan förklara
varför kortare anställningar kan ses som ett attraktivt alternativ. Detta blir dock ett problem,
just eftersom stadsbyggnadsprocessen är så pass lång och så pass personberoende.

“Alltså alla byten av människor är ofta till det sämre därför det tar lång tid och så ska de ha
synpunkter och så blir det nya synpunkter ska man göra om, det tar både längre tid och ofta blir det
sämre, så att just den här kontinuiteten även innan projekten tror jag är superviktig och inte bara
handläggarna på staden så att säga, stadsbyggnad och exploatering, men även hos oss, att kan man
få ihop en kontinuitet och man har duktiga människor.” (privat byggherre I)

Respondenterna menar att det tar mellan fyra månader och ett år att sätta sig in i ett nytt projekt
helt, beroende på projektets komplexitet. Detta för med sig stora fördröjningar i tid, speciellt då
många menar att det under en planprocess inte bara bytts projektledare och handläggare en gång
utan flera. Vissa pratar om planer där det varit fem olika byten av handläggare och där varje
byte för med sig fördröjningar. Eftersom det dessutom är så personberoende är det inte säkert
att de personer som tagit över är av samma åsikt som företrädaren vilket kan leda till
förändringar i planer och projekt som får långtgående konsekvenser. Exempel som tas upp
handlar om allt från förändrad höjd på hus från byggherrehåll som gör att Exploateringskontoret
måste göra en ny uppskattning av markpriset och SBK tänka om kring detaljplanen, till
planhandläggare som beställer utredningar som redan gjorts eller som vill sätta sitt egna
personliga avtryck på planen.

“Det har vi också erfarit i vissa planer att det kan komma in en ny planhandläggare då som ser med
andra ögon och som vill, ja som tycker då att, nej men så här kan vi inte göra, nu måste vi prova
någonting nytt. Och då tappar vi tid och fart, det är väl framförallt det jag ser, och med också
pengar, kostnader som skenar, men framförallt tiden tycker jag att det förskjuts allting.” (kommunal
byggherre C)
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Några av intervjupersonerna menar att det i branschen generellt är vanligt med förseningar på
grund av oförutsägbara händelser och att det saknas respekt för tidsplaner vilket också påverkar
hanteringen av problemet. Det ses som något som man får leva med, som inte går att åtgärda.
Flera byggherrar skyller på att kommunen inte verkar förstå problemen med de stora
tidsfördröjningarna eftersom de inte går minus ekonomiskt på dessa, och att detta bidrar till att
förändringarna tar än mer tid. De menar att kommunen inte har hängt med i att arbetsmarknaden
har förändrats.

“Du måste ha en ganska stor erfarenhet för att väga de där mot varandra. Tidigare har det faktiskt
varit så att du kanske började på kommunen och så jobbade du där i 45 år [...] men nu finns det
inga såna personer kvar längre, för du jobbar där i 3 till 4 till 5 år, sen vill du göra någonting annat.
Alltså marknaden och våra förväntningar på hur vi jobbar och är har förändrats, och det är
kommunen väldigt förvånade. Alltså nu börjar man förstå det att du har ett kontinuerligt flöde med
personal och kunskapen måste sitta inom väggarna istället för hos enskilda individer” (kommunal
byggherre E)

Lösningarna som föreslås på problemen skiljer sig mycket åt mellan aktörerna. Många av
byggherrarna menar att kommunen ska göra på samma sätt som den privata sidan har gjort för
att locka till sig medarbetare från offentligt håll och kunna behålla kompetensen: högre löner
och bättre karriärvägar. Andra menar att det är hos konsulterna som framtiden ligger.
Ytterligare några menar att konsulter aldrig kan lösa den personalbrist som finns idag, eftersom
de inte har mandat att fatta beslut och därmed ändå måste förankra det hela med någon
planarkitekt på kommunen. En exploateringsingenjör menar att höjda löner inte försäkrar att
personen stannar på projektet, utan efterlyser istället en lönestegring som relaterar till att man
följer projekt från A till Ö.

”Man förstår inte sin egen roll och hur många gånger jag än har påtalat det här hos oss, att behålla
sin, om nu kommunerna byter folk, okej men då får byggherren kompetensövertag om han har
kontinuitet och vad är inte det värt? Och man pratar om lönesättning, oavsett om det är lönesättning
på ett privat företag eller på plan, varför inte sätta någon bonus för varje år han är kvar i projektet
då när projektet är kvar, istället för att hålla på prata om ska du ha 2 % lön eller 4 eller 5, det är
småpengar jämfört det här.” (exploateringsingenjör konsult G)

Många av de kommunala respondenterna menar istället att det är allt för enkelt att klaga på att
folk byter jobb och se det som problemens grund. De menar att det inte är någon idé att beskylla
enskilda individer för deras val, eller lönesättningsnivåer. Istället handlar det i grund och botten
om en förändring på arbetsmarknaden i stort som även byggbranschen måste anpassa sig efter,
något de så småningom också börjat göra med register och olika system.

“Därför har vi väldigt utvecklade system med hur vi dokumenterar och diarieför allting, så att man
inte ska vara beroende av att det är samma person här som där, utan man kan när som helst så att
säga lämna över, man ska vara helt utbytbar.” (exploateringsingenjör D)

Några respondenter kommenterar att det visserligen skulle göra jobbet tråkigare, men att det
kanske  är  det  som  krävs  för  att  få  det  att  fungera.  Detta  är  ett  problem  som  drabbar  hela
branschen, och lösningen verkar ligga långt borta. Istället handlar det till stor del om att hantera
situationen som den är, eftersom det är svårt att se en förändring inom en överskådlig framtid.

Som sammanfattande slutsats kan det konstateras att branschen präglas av en hög omsättning
på personal på grund av konkurrens om kompetens. Detta för med sig en mängd problem för
de olika aktörerna. För de på kommunen som inte kan konkurrera med högre löner på samma
sätt som de privata aktörerna består problemet främst av överbelastning av personal och en form
av brain-drain. Detta innebär att det privata ofta rekryterar direkt från kommunen när de väl
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tränat upp nyanställda som då blir attraktiva på den privata marknaden tack vare sin insikt i den
kommunala verksamheten som de privata är beroende av. Denna omsättning och överbelastning
leder till stress och hårdare toner mellan SBK och Exploateringskontoret, när de anställda inte
får  tid  till  att  bygga  en  välfungerande  kommunikation  mellan  kontoren.  Detta  är  något  som
kommunen senare i förhandlingen med byggherrarna kan förlora på då de inte visar upp
kommunen som en enhet med en samlad agenda, vilket majoriteten av alla respondenter – både
från det kommunala och det privata – ser som ytterst viktigt och något man borde göra.

För byggherrarna är det tydligt att talesättet tid är pengar är ett ledord. Förutom några av de
största bolagen som kan vänta in bättre konjunkturer vill bolagen generellt sett börja bygga så
snabbt och mycket som möjligt. Detta stressas dessutom på av att processen tar lång tid och att
marknaden mycket väl kan förändras innan byggnaden i sig står färdig, samt att det är allt fler
bolag som konkurrerar om allt mindre andel byggbar mark. När ett bolag inte kan börja bygga
direkt efter markanvisning på grund av brist på planhandläggare, eller den fördröjning som
kommer av att planhandläggare byts ut, handlar det om stora summor pengar som inte används
effektivt utan bara går till att vänta tills den nya handläggaren blivit tilldelad och satt sig in
projektet.

Att lösningarna skiljer sig något åt mellan aktörerna kanske inte är konstigt med tanke på att
problemet drabbar dem olika och de alla har olika ingångsvinklar. Det står också klart från
intervjuerna  att  det  är  ett  stort  problem  för  alla  aktörer  som  det  handlar  om,  även  om
byggherrarna i större utsträckning lägger ansvaret för att lösa situationen på kommunerna, men
där respondenterna från Exploateringskontoret eller SBK i mycket högre grad pratar om detta
som ett problem för branschen som helhet som måste lösas.

Under intervjuerna framgick det tydligt att detta sågs som ett stort problem hos alla aktörer,
men det står också klart efter analysen av det empiriska materialet att det inte är självklart att
detta fenomen enbart bör betraktas som problematiskt. Överbelastningen på grund av bristen
på personal är visserligen att betrakta som mycket negativ ur de flesta synvinklar. Men generellt
sett är omsättningen på personal snarare något som bidrar till förståelse och en ökad respekt för
de olika rollerna som aktörerna har i branschen, något som ofta framhålls av intervjupersonerna
som en av de viktigaste aspekterna för att uppnå god samverkan mellan aktörerna. Flera
respondenter som själva arbetat både på kommun och privat pekar på att denna insikt i den
andres verksamhet gör det mycket enklare att hantera kommunikationen och dialogen aktörer
emellan.

“Alltså det är generellt så, den kommunala apparaten, innan jag själv jobbade på insidan så att
säga, inom kommunen, var jag väldigt kritisk till hur segt allt gick, och hur lång ställtid det var
mellan varje moment i en detaljplaneprocess, även i bygglovsprocess. Men nu har jag ju sett det
från andra hållet, jag har mer förståelse nu för hela den här apparaten, jag förstår att den tar tid,
för är i synnerhet i stora projekt eller stora planområden som ska utvecklas så är det väldigt många
som påverkas, vilket betyder att det blir många instanser som ska yttra sig. Jag har besvärande nog
en förståelse för den här trögheten.” (privat byggherre H)

“Men visst många utav de som man tänker, de har kanske jobbat kommunalt innan och så har de
jobbat privat och så har de jobbat kommunalt, de har rört sig i båda olika då, så att säga kommunalt
och privat, de har erfarenheter från båda sidor. Det tror jag kanske är det som utmärker de
projektledare på byggherresidan tänker jag som är lite duktigare på det.” (exploateringsingenjör
H)

När förståelse för den andres verksamhet och uppdrag lyfts fram som grundläggande för en god
samverkan och för att processen ska fortskrida, framstår också omsättningen på personal som
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något som bidrar till att öka denna förståelse. Istället handlar problematiken om att personer
byts ut under pågående projekt, vilket inte bara fördröjer projekt rent tidsmässigt utan också
kan förändra redan tydliggjorda projektroller och ruckar på förutsättningarna vid
förhandlingsbordet. Flertalet respondenter lyfter fram att detta leder till onödiga spänningar och
en minskning av öppenheten för de andras ståndpunkter.

En  del  menar  att  de  borde  läggas  in  som  någon  form  av  krav  att  man  vid  ett  nytt  projekt
bibehåller sin företrädares synpunkter och kärna i projektet, för att inte allt ska börja om på nytt.
Andra menar att det ansvar som en yrkesperson faktiskt har för att ett projekt blir lyckat gör att
personen ibland kanske måste gå emot sin företrädares önskningar. Några byggherrar pekar på
att de ekonomiska förutsättningarna kanske förändrats sedan tidigare och att projektet måste
anpassas efter dessa och att kommunen måste kunna visa förståelse för detta. Vissa
planarkitekter menar i kontrast till detta att byte av projektledare från byggherrens sida istället
används som en taktik för att rucka om spelreglerna när de inte gillar åt vilket håll projektet
dragit. Då kan en ny projektledare från deras sida vara ett sätt att nollställa överenskomna avtal
som inte ännu satts på pränt.

Fenomenet med brist på personal och hög omsättning existerar, och alla tre aktörerna försöker
förhålla sig till det. Klart står också att det finns många olika ingångar till hur fenomenet borde
hanteras, vart problemen skapas och varför. Hur de än väljer att förhålla sig till det är det tydligt
att det tar tid. Detta är tid som alla aktörerna hellre lägger på andra saker, då de redan från
Exploateringskontoret och SBK känner politisk press på att ge fler markanvisningar och få ut
fler detaljplaner samt byggherrarnas ekonomiska press att producera mer när marknaden är het.

Att	detaljplanera	för	någon	du	inte	litar	på	
En detaljplan är, som tidigare nämnts, ett juridiskt bindande dokument som syftar till att reglera
mark- och vattenanvändningen inom ett begränsat område. Denna plan kan vara mer eller
mindre detaljerad gällande byggnaders utformning, men i PBL står det skrivet att en detaljplan
inte får vara mer detaljerad än vad som krävs för att uppfylla planens syfte (PBL 4 kap § 32).
Då den är juridiskt bindande ses detta från SBK som ett sätt att säkra upp att kvaliteten och
huvudstrukturen på projektet innan planen går till bygglovsskedet där den slutliga detaljerade
ritningen antingen godkänns eller avslås. Tillvägagångssätten skiljer sig mellan de olika
kommunerna kring i vilken grad byggherren är involverade i framtagandet av en detaljplan. I
Stockholms kommun är den intresserade och markanvisade byggherren med från första stund
vilket har lett till en kultur av att skräddarsy detaljplanen för just den specifika byggherrens
projekt. Tanken är att försäkra sig om att projektet inte förändras för mycket i de senare skedena,
men det är också det enda sättet att juridiskt reglera planerad bebyggelse vid de gångerna
kommunen inte står som markägare.

“I Stockholm åtminstone, har man höga krav. Kanske ibland för höga krav, men tanke på att man
gör detaljplaner som är väldigt projektspecifika. Men det är också en svårighet, för det är då en
process där byggherren… alltså, i och med att kommunen, byggherren är beroende av att kommunen
går fram med det här planarbetet om de vill utveckla en fastighet, vare sig det är deras egen eller
någon annans, och då gäller det för byggherren att hålla sig väl… det gäller att visa hur man skulle
kunna göra det här bra. För kommunen kan ju säga: ‘Nej. Vi tror inte på det här. Det här kommer
inte att skapa en bra stadsmiljö.’ Sen är det frågan, vad av det reglerar man i detaljplanen? Och
har man reglerat, har byggherren visat ett projekt som är väldigt komplext och komplicerat, och
man gör en detaljplan som är precis lika komplex och komplicerad, så är det ett sätt för kommunen
att säkerställa att byggherren gör det de lovat.” (planarkitekt konsult E)



24

På senare tid har diskussionen kring flexibla detaljplaner blivit allt vanligare. Oftast är det
byggherrarna och deras intresseorganisationer som lyfter upp det på dagordningen.
Anledningen sägs bland annat vara att nuvarande praxis inte håller för en föränderlig marknad
när byggprocesserna är så pass långa. Till saken hör att en detaljplan endast reglerar möjligheten
till vad som får byggas inom ett område. Det är en byggrätt och inte en byggskyldighet, vilket
ställer till problem när planer skräddarsys till specifika projekt.

“Jag skulle säga så, man trodde att man gjorde en perfekt [plan] som passade den målgruppen,
men i alltså bostadsbyggande är väldigt volatilt. Det ser man om man tittar bakåt, pengar, inga
pengar, pengar, vilket innebär att när den då är laglig efter 5-7 år så är det kanske inte byggbar
eller så finns inte byggherren, och ingen annan kan bygga där, för den där produkten var bara
framtagen för dig, och då får man backa om.” (kommunal byggherre E)

Under intervjuerna med byggherrarna framkommer det att de flesta av dem tycker att
planarkitekterna på Stockholms stad är alltför nitiska i sin detaljplanering och skriver
bestämmelser kring utformningen som de menar egentligen hör hemma i bygglovsskedet.

“Planen är alldeles för detaljerad från början, jag tycker man ska sätta upp ett ramverk att på den
här marken ska man bygga bostäder och de får vara så här många våningar höga, men sen inte så
väldigt mycket mer för sen kommer man in och söker ett bygglov, det är då vi börjar designa huset.”
(privat byggherre J)

Samma byggherre menar vidare att detaljplanerna, som uppfattas alltför detaljerade för sitt syfte
att säkra den byggda miljöns kvalitet, faktiskt hämmar möjligheterna till detta.

“Det bromsar egentligen bara kreativiteten, att låsa in det i planprocessen, sen när vi verkligen
börjar jobba som jag har sagt då i detalj, det är då man kan börja hitta på roliga arkitektoniska
lösningar.” (privat byggherre J)

En annan menar att det många gånger blir i princip omöjligt att bygga någonting när det
detaljplaneras mycket och att det i sin tur blir kontraproduktivt för bostadsbyggandet.

“En sak som är intressant som vi har stött på några gånger i nya detaljplaner i flera fall, [...] de
vill säkra upp saker som egentligen borde hanteras i [bygg-]lovskedet och det kan oftast få ganska
stora konsekvenser, för det de reglerar i plan, kanske gör att det sammantaget med gällande
lagstiftning och det som ska hanteras i lovet gör att det där nästan blir obyggbart, och det är för att
planarkitekten har inte hela helheten. De fattar inte övriga regler som reglerar bostadsbyggande
till exempel, vilket gör att det de med sina goda intentioner skriver in i planbestämmelser, gör att
du måste börja rycka på andra saker för att överhuvudtaget få ett lov för en bostadsbebyggelse i
den där planen. Det tycker jag är någonting man ser mer och mer av i nya planer, att
planarkitekterna blir mer och mer klåfingriga [...] Det kan komplicera processen extremt om du är
för klåfingrig i en detaljplan.” (privat byggherre D)

Många av respondenterna från byggherresidan menar att det finns ett flertal fördelar med att
låta de mer detaljerade direktiven komma först i bygglovsskedet. Inte bara för att de då har
kommit längre i sin egen process och då har bättre koll på vad de vill bygga och varför, utan
också för att det i det skedet är enklare att anpassa bebyggelsen till rådande marknad.
Planarkitekterna som intervjuats menar istället att detta inte skulle fungera, då det är otroligt
svårt att stoppa en plan i bygglovsskedet, då bygglovet inte är tillräckligt starkt idag. Flera av
dem anser att det är självklart att en detaljplan inte ska innehålla fler regleringar än nödvändigt,
men att det svaga bygglovet i kombination med att det sedan 2014 inte längre är tillåtet med
vissa tekniska kommunala särkrav gör att det är allt svårare att säkerställa i plan att de avtal
som ingåtts i förhandlingarna uppfylls av byggherren.
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“De här byggherrarna som då lovar någonting och sen inte gör det, det är svårt att komma åt i
efterhand. Då det finns alltid en misstänksamhet hos kommunerna, att de inte litar på att
byggherrarna gör det de har lovat, för det är inte alltid de gör det, för att de kan göra någonting
billigare och tjäna mer pengar. Vissa byggherrar är verkligen intresserade av att göra något riktigt,
riktigt bra. Det här gäller inte alla. Det finns olika sorter där.” (planarkitekt konsult E)

“Man känner det behovet och att man som planarkitekt tar på sig den rollen, därför att man är
arkitektkompetensen i planerna. De arkitekter i övrigt som ingår är ofta knutna väldigt hårt till
byggherren och tvingas anpassa sig till sin kunds önskemål i någon mån. Då kan planarkitekten
tycka att man ibland behöver kliva in och styra upp kvalitén i projektet rent utformningsmässigt.”
(planarkitekt B)

Detta med de kommunala särkraven inte är tillåtna längre har också gjort att det blivit än
viktigare att SBK och Exploateringskontoret är samkörda i projekten, då avtalen som skrivs vid
markanvisning där kommunen äger marken är enda möjligheten som kommunen har att
juridiskt reglera det som lovas vid förhandlingsbordet och inte faller in under detaljplanens
regelverk.  Det avtalet kan dock inte användas för upphävande av bygglov, då förslaget inte
bryter mot detaljplanen.

“Ja enligt lagen nu är det förbjudet. Sen kan man komma överens på frivillig basis sen då och skriva
civilrättsliga  avtal  om det.  Men det  är  bra  om ni  gör  det  men då är  det  på  er  egen fria  vilja.  Ni
skickar in bygglov sen och inte har dom här sakerna med som vi ändå har kommit överens om så
skulle inte vi få rätt i att klara. Vi skulle inte kunna säga nej till en sådan bygglovsansökan som
säger att det här var bara ett ordinärt vanligt hus. Sen kan det bli lite förtroendekris i så fall mellan
kommun och exploatör.” (exploateringsingenjör A)

Det finns en stor misstänksamhet från planarkitekter gentemot byggherrarnas krav på flexibla
detaljplaner. Även om de förstår varför det nu diskuteras allt oftare anser de också att debatten
har dålig koppling till hur det egentligen förhåller sig i byggsektorn.

“Det tror jag var väldigt mycket en byggherre-lobbyism som gjorde det, att man… deras världssyn
på varför saker och ting tar tid är att detaljplanerna är stora boven. Men om vi inte hade några
detaljplaner, herregud, då skulle vi ha polsk riksdag i hela bygg… då skulle man inte kunna veta
vad man kan bygga.” (planarkitekt konsult H)

Under intervjuerna framkommer det att byggherrarna själva är medvetna om den
misstänksamhet som planarkitekterna har gentemot dem. Byggherrarna menar att denna
misstänksamhet kan förklaras genom: Osäkerhet i rollen som planarkitekt och att man därmed
blir rädd för vad andra ska tycka, att man skriver markanvisningsavtalet för tidigt med
byggherren och därmed får svårare att reglera senare, samt att den närmast explosiva ökningen
av aktörer på byggmarknaden också ökat andelen oseriösa byggherrar som SBK måste hålla i
hårdare tyglar. Den gemensamma nämnaren för alla de förklaringsmodeller som
respondenterna från byggherresidan har är att de utgår från en rädsla från planarkitekternas sida
att lämna efter sig ett projekt som inte blir bra.

Denna rädsla uttrycker många av byggherrarna också en förståelse för. En respondent från den
privata byggherre sidan uttrycker att hen som stockholmare tycker det är bra att det
detaljplanerades på den detaljerade nivån då det är viktigt att staden upprätthåller en hög
kvalitet. Samma respondent menar dock att hennes företag är seriöst och inte borde behöva
regleras lika hårt som de andra. Det är ett resonemang som återkommer hos flera respondenter
från byggherresidan, att ens egen verksamhet är seriös men att övriga aktörer skulle vara i större
behov av kontroll. De kommunala byggherrarna uttrycker sig hårdare angående sina privata
kollegor än de privata om andra privata, men i stort sett menar de alla att: “man kan raljera och
säga att bostadsrättsbyggarna bygger färdigt och sen när två år gått skiter man i resten”
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(kommunal byggherre G). På Exploateringskontoret görs det granskningar av vad intresserade
byggherrar tidigare byggt, för att säkerställa att de är seriösa men också att de har den
kompetens som krävs för sagda projekt. De arbetar också aktivt med att uppmuntra aktörerna
till att inte bygga så kallade modulbostadshus utan att sträva efter mer. De privata aktörerna
bekräftar bilden om Exploateringskontorets roll och ansvar för att kommunen endast sluter avtal
med seriösa aktörer, men menar också på att Exploateringskontorets prissättning på marken gör
att seriösa aktörer med långsiktiga visioner inte kan konkurrera med samma prisnivåer.
Dessutom pekar de på vad som blir problem för dem när Exploateringskontoret tar ut, i deras
ögon, höga markpriser: Höga priser kräver en ökad exploateringsgrad för att få ekonomi i
projekten, samtidigt som SBK vill lyfta fram mer allmännyttiga inslag, så som att ha ljus ner på
innergårdarna och ge plats för lekytor.

De på Exploateringskontoret i Stockholm menar att som marknaden ser ut just nu finns det
ingen anledning till att ta ut lägre markpriser då det inte finns något som tyder på att detta skulle
leda till bättre kvalitet på byggandet. Istället ser de risken att den lägre summan endast leder till
ökade vinster för byggföretagen. Respondenterna på Exploateringskontoret menar att deras
verksamhet idag får in ungefär lika mycket som de spenderar, något som byggherrarna som
intervjuats inte riktigt har förståelse för. Istället pekar de på att det faktiskt inte finns tillräckligt
med mark för att kunna hålla alla dessa nya aktörer vid liv. Flera av exploateringsingenjörerna
pekar också på hur andelen byggbar mark i Stockholm faktiskt minskar för varje nytt projekt
som byggs, och att den mark som är enklast att bygga på redan är tagen i anspråk. Kvar är den
mark som tidigare lämnats åt sidan för att kostnaderna för exploatering varit för höga fram tills
nu.

“Det är från plats till plats också och ingen plats ser likadan ut. Det blir olika frågor och olika
diskussioner. Jag tror att det är svårt att bara, ja, för det är, för ibland upplever jag när jag pratar
med folk [...] jag får känslan av att många bara tror att det är bara, ja nu kommer vi hit och nu bara
bygger vi. Men grejen är att alla lätta platser som finns att bygga på, har man byggt på. Det som är
kvar är det som är svårare och det är, ja men det kan vara ledningar i marken som måste flyttas och
det kan vara dåliga markförhållanden som gör att man måste bygga på ett visst sätt som blir extra
dyrt. Det finns mycket som är alltså komplext i det, eller att det är översvämmat och du måste göra
på  ett  visst  sätt,  som  gör  att  ja  men  då  måste  man  kanske  utreda  mera  och  göra  mer.”
(exploateringsingenjör F)

Förutom den förklaring som byggherrarna ger om SKBs motiv till så pass detaljerade
detaljplaner, lyfter de under intervjuerna också fram förslag på hur detta skulle kunna åtgärdas.
Några menar exempelvis att om detaljplanerna var mer generella och flexibla skulle
markanvisningsavtalen kunna skrivas senare inför bygglov med den byggherre som lovat mest
i sitt förslag för att få bygga inom ett visst område. De som föreslår detta menar också att det
vore ett sätt att komma tillrätta med enskilda planarkitektens egna synpunkter på projekt som
de inte anser vara relevanta.

“Ibland jobbar de som individer, alltså den ena handläggaren tycker att det ska vara så här, och
det blir inte bra. Jag tycker alltså man måste från stadens sida, det ska inte spela någon roll
egentligen med vilken handläggare vi pratar – staden måste ha en enhetlig åsikt” (privat byggherre
J)

Genom att ha mindre detaljer minskar också möjligheten för planarkitekterna att gå utanför
deras byråkratiska myndighetsuppdrag enligt vissa byggherrar.

En annan lösning som presenteras av byggherrarna är att formulera om målbilderna för SBK så
att de bättre stämmer överens med Exploateringskontorets målbild för byggrätter. Idag har, som
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tidigare tagits upp, de olika kontoren två liknande men egentligen olika produktionsmål för sina
verksamheter.

Planarkitektens roll är svår, men i och med att de inte tar ett ekonomiskt ansvar [...] om
planarkitekten hade i uppgift från kommunchefen att i den här staden, oavsett så ska du leverera 50
färdiga bostäder, har du förstått det, inte byggbar mark, och så säger du till, ‘jag vet inte jävla
byggarna bygger inte, för dålig marknad’. Alltså det är ingen godtagbar ursäkt, för om man har det
ansvaret ska 50 byggas, då får han se till att hans detaljplaner han tar fram måste vara byggbara.
Han måste ta ett ekonomiskt ansvar att förstå det även fast det är någon annan som räknar
pengarna. Är du med? För om han driver fram en detaljplan du vill bygga på men det blir för dyrt
då bygger inte du, och då ska han se det som ett misslyckande. Inte som att, ‘nej marknaden blir för
dålig’. Kvaliteten är det viktigaste. Alltså man måste jämka kvalitet, miljö och ekonomi – att man
får en helhet, så att om planarkitekten tog det ansvaret, då tror inte jag att vi skulle ha ett problem.”
(kommunal byggherre E)

Det finns några byggherrar som lyfter fram att när de pratar om problemet med allt för nitiska
detaljplaner menar de inte att planarkitekterna inte ska få vara nytänkande och smarta i sitt
reglerande av byggherrarnas verksamhet. De menar att det snarare handlar om att göra det på
rätt sätt, inte genom att reglera detaljer som fönstersmyg eller exakta balkongmått.

“Samtidigt har de här nere [namn] på SBK, de var lite stöddiga. Första kvarteren ser ut som
innerstadskvarter, men väldigt smala perfekta [namn på stort byggbolag]-mått så här fyrkantiga.
Och sen kommer man, när han började då ville han, [...] han ville röra om i grytan så att han gjorde
alla kvarter jätteknubbiga och tjocka, vilket, och olika former så att alla de här husfabrikerna var
bara, ‘nej där kan vi inte vara med’ helt enkelt. Så att nej, nej, det var smart. Han släppte fram lite
mer nytänk där genom att rita en knölig detaljplan.” (privat byggherre D)

Sammantaget kan det konstateras att det ofta är byggherrarna som står för
problemformuleringen av frågan kring flexibla detaljplaner. För diskussionen kring dem utgår
helt  ifrån  att  de  idag  är  onödigt  detaljerade,  något  som  de  själva  främst  drabbas  av.  Ur
planarkitekternas perspektiv handlar det snarare om att försöka kontrollera och säkra en
gestaltningskvalitet som de inte litar på upprätthålls annars. Många av de privata byggherrarna
menar att det är orättvist av SBK att inte lita på dem, och menar vidare att deras verksamhet
måste ha höga gestaltningsvärden eftersom de annars inte får lägenheterna sålda. Endast en av
de privata byggherrarna erkänner att det argumentet inte riktigt håller så som bostadsmarknaden
ser ut idag.

“Den här branschen går inte riktigt att forska på för den är, det går inte att jämföra med andra
produkter som […] Med en stor mängd människor, för du har en plats, som i det här fallet den enda
obebyggda platsen i det området, det är bara vi som har utbudet, [...]Det här är lite godtyckligt, vad
är det vi, är vi duktiga på design eller är det bara så att marknaden är överhettad? Vi kan aldrig
mäta, vi blir aldrig kloka på det där. Vi får göra någonting som vi verkligen tror på.” (privat
byggherre D)

Den respekten och förståelsen för de andra aktörernas uppdrag som tydligt kommer fram under
intervjuerna under övriga samtalsämnen blir lite mindre framträdande när ämnet flexibla
detaljplaners vara eller icke vara kommer upp. Tonen hårdnar och det blir också tydligt vilka
aktörer som har störst förtroende för varandra, till exempel vilka byggherrar som har högt
anseende hos SBK och Exploateringskontoret. Representanterna från kommunen erkänner att
de ibland håller vissa bolag i hårdare tyglar, men de menar också att det finns skäl till detta. De
lyfter också fram att byggbolagen tjänar på att vara med i processen tidigt och få gehör för sina
idéer genom ‘Stockholmsmodellen’ för markanvisning och därmed inte borde klaga när det är
de själva som lovat att leverera en viss produkt.
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Det som också blir viktigt, kopplat till den frågan, är Exploateringskontorets roll och hur den
skiftar beroende på hur kommunens markägoförhållanden ser ut samt hur viktigt det är för hur
Stockholm har lagt upp sin strategi gentemot byggherrarna.

“Här kan jag då tillsammans med stadsbyggnadskontoret på grund av att vi äger marken, säga att
vi markansvisar de här åtta kvarteren men inte den, för den ska vara en skola och sen kommer de
här få ha en förskola, klart, så behöver man inte diskutera den eller försöka dra ur den ur de privata
markägarna. Men det kommer inte med att exploateringskontoret är exploateringskontoret. Det
kommer av att exploateringskontoret är markägare, det är där hela, det är hela Stockholmsmodellen
är byggd på att vi är markägare. Annars skulle den inte ens finnas.” (exploateringsingenjör H)

När frågan diskuteras under intervjuerna pratar både planarkitekterna och byggherrarna som
om de stod mest i underläge av de tre aktörerna i förhållande till de andra. Byggherrarna menar
att de står i beroendeställning till SBK och Exploateringskontoret eftersom de både har den
juridiska makten och makten över mycket av marken. SBK å andra sidan menar att
byggherrarna bjuds in till tidigt samarbete då de på kommunen har full respekt för att
genomförandet är det som byggherrarna är bäst på. Vidare menar de att deras synpunkter är
viktiga, men att många av byggherrarna också försöker komma undan de avtal som ingåtts för
att öka sina vinster och att de först och främst faktiskt har andra målsättningar än kommunen
och att kommunen hela tiden måste förhålla sig till detta.

 “Många gånger ser jag att det funkar jättefint idag där vi helt enkelt lyckas med en konstruktiv och
duktig offentlig organisation, kan få många parter, om vi nu pratar kapitalet, att göra sitt bästa och
leverera. För jag tror att det är det offentliga som bäst ser till att helheterna blir bra. Det är lämpat
att det är någon som inte tjänar pengar på hur högt det där huset blir. Utan det är bättre att vi då
fördelar de rollerna. ‘Ok, ditt jobb är att få ut maximal avkastning på den här tomten. Om mitt jobb
är att få det här att funka i helheten.’” (planarkitekt konsult J)

Med bakgrund mot att diskussionen om flexibla detaljplaner främst rör gestaltning är det kanske
inte helt oväntat att Exploateringskontoret kan hålla en lägre profil, vilket också märks i
intervjuerna med dem där de i denna fråga främst pekar på att de ibland får medla mellan
byggherrarna och SBK, och att de tar rollen för att driva projektet framåt.

“Ja, men och det har jag märkt att om man bara sitter på sin kant då blir det ofta de här
motsättningarna. De blir ganska stora då. Det blir jobbigt att komma vidare. Men om man från båda
sidor och det inte, det är inte bara de som ska bli bättre, det är vi också [läs: kommunen], har en
förståelse, vad är det som gör att de vill bygga på platsen. Om vi trycker ner deras bebyggelse till
1-våningsradhus här, ja då kanske det inte är intressant för dem längre. Och sen att förstå vad som
driver dem, och likadant att de förstår vad som driver oss, med våra allmänna åtaganden, då det är
väl då som när jag ser att man kommer fortfarande ha motsättningar men det brukar i alla fall gå
lite smidigare fram.” (exploateringsingenjör H)

Mycket av ansvaret för problemen läggs av respondenterna på kommunen. Även om flera
kommunala respondenter menar att byggbolagen borde arbeta för att de ska hitta nya vägar om
de av olika anledningar inte kan hålla vad de lovat i förhandlingarna, istället för att försöka dra
kommunen vid näsan, menar dessa samtidigt att det inte går att lägga ansvaret på byggherrarna,
eftersom deras verksamhet helt enkelt inte har allmänhetens intresse som största drivkraft.
Istället menar de att kommunen måste hitta bättre vägar och samverkansformer för att både
kunna kontrollera byggbolagen samtidigt som de också uppmuntrar dem till att prestera bättre
gestaltningsmässigt av egen drivkraft – antingen genom tävlingar eller genom andra typer av
exploateringsprocesser.
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Tema 3: Triangeldrama?
Nu har två viktiga aspekter som skapar problem för aktörerna tagits upp. Vi kan se att branschen
generellt sett präglas av större komplexitet, svårare områden att planera, hög
personalomsättning och kompetensbrist. Dessa problemområden måste också förstås i ett
sammanhang som karaktäriseras av ett högt politiskt tryck och ett stort behov av bostäder. Detta
ger krav från de olika intressenter på att det måste hända saker, vilket skapar en verksamhet
som skyndsamt vill röra sig framåt, från alla håll. Även om de två problemen som behandlats i
tidigare avsnitt kan ses som separata, påverkar de indirekt varandra och därmed även de
förhållanden som präglar aktörerna sinsemellan. I de tidigare avsnitten har aktörerna behandlats
som frånskilda varandra, även om de kan ha liknande problem och målsättningar. Samtidigt blir
det – i en bransch som präglas av hög omsättning och komplexa processer – angeläget att hitta
vägar runt detta, vilket leder till att aktörerna försöker enas kring minsta gemensamma nämnare.
När branschen är personberoende, motsättningarna många samtidigt som det finns stora vinster
att  plocka  för  de  som får  gehör  för  sina  idéer,  ökar  också  incitamenten  för  att  knyta  till  sig
samarbetspartners, och därmed förändra de olika maktbalanserna. Följande avsnitt söker med
utgångspunkt i samma intervjuer titta närmare på hur aktörerna tar hjälp av varandra för att få
igenom sina mål och projekt.

Tre	aktörer:	makt	och	allianser	
För att summera tidigare kapitel: SBK sitter på den juridiska makten över hur intressen ska
vägas mot varandra; Exploateringskontoret äger marken och sätter därmed också villkoren för
hur den ska exploateras; och byggherrarna står för det praktiska genomförandet och ökar sin
makt genom pressen som finns på politiker och tjänstepersoner att förse sina kommuninvånare
med bostäder. Under förhandlingarna försöker alla parter få ut så mycket som möjligt ur avtalen
för att uppnå sina verksamheters respektive mål vilka skiljer sig åt. Det finns utifrån sett några
ganska självklara allianser under dessa förhandlingar. Den tydligaste torde vara den mellan
SBK och Exploateringskontoret som de två kommunala aktörerna, men även mellan dessa och
de kommunala bostadsbolagen som också har allmännyttiga mål för sin verksamhet.

Utifrån den gjorda studien blir det dock tydligt att verklighetens förhandlingssituationer mellan
de olika aktörerna ser annorlunda ut, och de allianser som byggs tar sig i väldigt olika uttryck
beroende på typ av projekt, vilka personer som är inblandade samt politiska intressen, men
också vilken typ av byggherre som håller i projektet. Många av de kommunala respondenterna
vittnar om vikten av att Exploateringskontoret och SBK håller en enad front gentemot
byggbolagen.

“Då är det också att vi kör internmöten så att vi kan ha en samlad front när vi träffar byggherren,
för det bli så dumt om vi lovar en sak och de lovar en sak och då kommer man ingen vart riktigt.
Utan det är, jag tror det är därför det är viktigt att vi har de här internmötena innan och stämmer
av.” (exploateringsingenjör F)

“Det finns mycket att tjäna på, man märker det när det kommer igång i planprocessen när
exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret är samspelta, man blir väldigt stark, kanske på
gott och ont, oftast är det gott utifrån stadens synpunkt, man kan ställa väldigt höga krav på
byggherrarna till exempel.” (exploateringsingenjör H)

Som diskuterats i tidigare avsnitt kommer även personberoendet i branschen upp som en viktig
faktor.  För även om många av respondenterna håller med om att det finns många olika typer
av allianser menar de flesta att det handlar mest om vilka typer av personer som finns med i
projekten, och att det mestadels fungerar bra, så länge det finns en öppenhet för varandras
perspektiv.
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“Jag tror att det är också väldigt personlighetsmässigt och hur planhandläggaren är upplärd. Jag
tror att många, många har väldigt stor förståelse för just genomförandeskedet att de frågar: ’Men
kommer det här funka?’. Det är väldigt skönt. Sen är det andra som inte är lika
genomförandeinriktade. Då blir det svårare. Då får man vara lite hård. Jag tycker alltid det är
roligare att jobba tillsammans och att man kan lära sig av båda. Jag har inte läst mycket, eller
knappt någonting alls om arkitektur, men jag har lärt mig väldigt mycket sen jag började jobba här
och det tycker jag är jättekul.” (exploateringsingenjör E)

Det framkommer också under intervjuerna vissa indikationer på att det inte alltid handlar om
förhandlingar mellan tre jämlika parter. Som det tidigare tagits upp, uttrycker representanter
från exploateringskontoret en självbild som speglar att de anser sig vara ansvariga för
projektens helhet och därmed också vara ansvariga för att de andra aktörerna håller sig till de
relevanta frågorna för projektets genomförande. När konflikter uppstår mellan SBK och
Exploateringskontoret, och det inte verkar finnas någon lösning framåt, beskriver flera
respondenter på Exploateringskontoret att man tar det vidare upp i hierarkin som löser det med
SBK på chefsnivå. Precis som i citatet ovan från exploateringsingenjör E händer det också att
Exploateringskontoret får “vara lite hård” när det blir svårt att komma överens, men detta utgår
oftast från att de ser sig själva som beställare åt kommunen, att de genom sin markägarroll
också blir huvudaktören, projektledaren, i ett projekt. I grund och botten handlar det om de
olika rollerna som SBK och Exploateringskontoret också har genom att de svarar mot två olika
nämnder, även om de samtidigt också ska representera kommunens intressen i den byggda
miljön.

“De har faktiskt två olika uppdragsgivare, men uppdraget är det samma, och när det funkar bra då
är det att då fattar man att ’ja okej nu det här tar min nämnd beslut om. Det här tar min nämnd
beslut [om]’. Men vi har, vårt uppdrag är gemensamt och det är egentligen basic tycker jag. Det
måste man förstå för de som fastnat är vem som ska bestämma.” (exploateringsingenjör konsult I)

En del av exploateringsingenjörerna beskriver också själva att deras makt helt utgår från deras
markägande och att det endast är i förhållande till byggherrarna som detta får effekt, inte i
förhållandet  till  SBK.  De  menar  att  SBK  har  väldigt  stor  makt  utifrån  sitt  faktiska
gestaltningsuppdrag och att den eventuella maktskillnaden som uppstår istället beror på de olika
roller som kontoren faktiskt har.

“Den makten vi skulle ha i så fall det är egentligen om man då formellt sätter igång ett projekt. För
det är så att stadsbyggnadskontoret kan inte starta ett projekt själv. Det är väl det möjligtvis som
skulle göra men sen när det väl är igång, projektet, då upplever jag väl inte att makten ligger så
hårt åt exploateringskontoret. Det är klart den kanske gör det i mening om att så här, ja men
projektet blev inte lönsamt vi lägger ned det. Det är klart det är väl ändå ganska definitiv punkt som
man kan bryta då. Men om man i samförstånd, vilket jag kan tänka mig att vi är i en stor del av de
fallen, så är man redan, man har en gemensam syn på hur och vad man ska bygga på platsen.”
(exploateringsingenjör H)

Rent tekniskt kan SBK använda sin juridiska makt för att helt stoppa en plan eller köra över
Exploateringskontoret i frågor om exploatering. Detta händer dock i princip aldrig enligt
respondenterna, och skulle det hända skulle det bero på att Exploateringskontoret gjort ett dåligt
arbete med att förankra planerna om exploatering hos SBK innan den officiella planprocessen
sätter igång. Sedan är det upp till de olika nämnderna att komma överens om det skulle uppstå
ytterligare konflikter. Däremot kan Exploateringskontoret sätta upp ramarna för det som SBK
sedan ska förhålla sig till när det gäller exploatering på stadens mark. Genom att de på privat
mark har möjlighet att forma en grundläggande struktur och tänkt exploateringsgrad
tillsammans med byggherren redan innan de som markägande beställare formellt startar upp
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projektet med SBK, samt att de har makten att avsluta projektet om det skulle upplevas som
olönsamt. Detta är dock återigen något som man försöker undvika genom tidiga möten för att
hitta en gemensam syn kring hur och vad som ska byggas.

Det finns som sagt stora vinster att  hämta för kommunen med att  ha en enad front,  och som
tidigare tagits upp av respondenterna händer det att byggherrar försöker utnyttja de tillfällen
där de två kontoren inte är överens. Vad som inte riktigt framgått i tidigare kapitel är de andra
typerna av allianser som förekommer mellan aktörerna. Flera av respondenterna från
byggherresidan vittnar exempelvis om att de tycker att det är mycket enklare att få gehör för
sina  idéer  hos  Exploateringskontoret  än  hos  SBK,  och  att  de “pratar samma språk” med
varandra. En av planarkitekterna beskriver det förhållandet som en effekt av att kommunen
genom Exploateringskontoret blir lite som en byggherre i och med att de främst tänker på
ekonomin, även om deras slutmål är samhället och inte enskilda hus. På samma sätt vittnar flera
från Exploateringskontoret om att de inte anser sig ha några problem med att kommunicera med
byggherrarna. Snarare känner de att de har lättare att kommunicera med dem än med
kommunala och statliga organ eftersom de båda har som gemensamt mål att  det  ska byggas.
Diskussionerna mellan dem handlar därmed inte om huruvida det ska byggas utan om hur
byggandet ska genomföras.

“Ja, men det kan det absolut vara. Ur mitt perspektiv är byggherrarna ofta väldigt medgörliga
eftersom de vill bygga på stans mark, men det som ofta är olika perspektiv är att
stadsbyggnadskontoret har väldigt mycket gestaltningsmässigt, och exploateringskontoret har
väldigt mycket genomförande, kostnadsperspektiv, att det ska vara genomförbart helt enkelt.”
(exploateringsingenjör E)

En av exploateringsingenjörerna som arbetat både i det kommunala och på byggherresidan
menar att det är naturligt för dem att söka sig till Exploateringskontoret när projekten kör fast.

“G: Ibland är det att vi som byggherre går, när vi ser att vi klarar, det här går snett, man förstår
inte varandra. Då går vi, de flesta går till exploateringschefen och sen får han bara skruva tillbaks
men det är inte så.
H: Men ni går inte till stadsbyggnadskontoret?
G: Jag har gjort det också. Det beror på frågan visst, men jag har fått jobba [mot] båda. Men jag
tror de flesta går till exploaterings.” (exploateringsingenjör konsult G)

Samma konsult pekar på att om man ska få bort maktkamperna som konflikterna mellan de
olika parterna ofta leder till, måste det finnas ett samförstånd och en förståelse för de
övergripande målen, och en stor del av dessa handlar för både byggherren och
Exploateringskontoret om att få ekonomi i projekten, även om byggherren kanske inte alltid
uttrycker sig så.

“Ja, men varje lägenhet är, för det första är den värd en miljon. För det andra är det [ett] politiskt
krav att vi ska producera 30 % mer lägenheter. Okej, men man resonerar inte överhuvudtaget på
detta sätt [läs: på SBK]. Däremot en byggherre, han resonerar så, men han kan inte framföra det
även om han hela tiden nöter och nöter och nöter. Han har det i huvudet, men han vågar inte säga
det och skulle han säga det blir han nerklassad av den här planarkitekten, ja eller någon.”
(exploateringsingenjör G)

Att många planarkitekter har ett något misstänksamt förhållningssätt till byggherrarna har
tydligt framgått under tidigare kapitel, men under intervjuerna framkommer det också att de har
andra vägar för att nå fram och kunna kommunicera med byggherren när de inte får gehör
direkt. Ett sätt är att ta genvägen via dennes anlitade arkitekter. Flera av planarkitekterna menar
att kommunens planarkitekt kan stötta byggherrens arkitekt för att ”rätt” krav ska kunna ställas
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från denna. I gengäld kan byggherrens arkitekter hjälpa till att övertyga byggherren om att den
utformning som SBK vill ha inte behöver bli så dyr.

“Jag kan säga att de gånger det har rullat på och funkat bra [och] blivit ett bra resultat, det är när
man har haft tillgång till en väldigt bra arkitekt hos byggherren. Möjligheten att prata med den
förutsättningslös. Det visade sig då att de goda lösningarna, arkitektoniskt, utformningsmässigt,
stadsbyggnadsmässigt, inte behöver bli dyrare heller. Man kan få en sån skev uppfattning som
byggherre att planarkitekten bara sitter och driver kostnadsdrivande frågor. Så är det inte.”
(planarkitekt B)

Att arkitekter, oavsett organisatorisk tillhörighet hos kommunen respektive en privat byggherre,
kan mötas och enas utifrån sin professionella tillhörighet, har lett till att byggherren ibland inte
vill att deras arkitekter och kommunens planarkitekter möts privat, då de vill ha kontroll och
ekonomiska kalkyler på allt. En kommunal planarkitekt beskriver att denna dubbelhet som
arkitekter ibland upplever inte är helt lätt.

“För om jag då har en beställare som är privat byggherre försöker jag helt enkelt utbilda den, eller
tala om för den vad som är värdet i det här området och vad jag tycker att de ska lägga krut på och
kanske släppa på andra sidan. Där håller vi oftast med kommunen, och kommunen håller oftast med
oss. Att vi pratar samma språk, och så försöker vi få byggherren över, och förstå det här. Och där
kan jag tycka att rollen kan vara lite svår ibland, att vi egentligen är beställda av byggherren, så
går vi kommunens ärende på något sätt och försöker få det.” (planarkitekt konsult G)

Ett annat antagande som skulle kunna göras gällande aktörernas förhållande till varandra, är att
vid de tillfällen då de kommunala bolagen sitter och förhandlar med en kommun, befinner sig
båda aktörer på samma sida, med samma långsiktiga mål, och att det därmed blir enklare att
komma överens. Så verkar dock inte vara fallet. I intervjuer med de kommunala byggbolagen
samt främst representanter från Exploateringskontoret pekar de båda på fler svårigheter med att
samarbeta än när de ska förhandla med de privata aktörerna. Flera av de kommunala
byggbolagens representanter, exempelvis sådana som tidigare arbetat i privata bolag, menar
tvärtom att kommunen tycks behandla de privata bolagen med större respekt.

“När jag jobbade på den privata sidan då tyckte jag att både exploateringskontoret och
stadsbyggnadskontoret var mer lyhörda. För när vi till exempel inte, om vi inte klarade att bygga
garage till exempel av ekonomiska skäl, då tyckte jag att, då är min uppfattning att både
exploateringskontoret och stadsbyggnadskontoret var mer öppna för att titta på andra lösningar.
Medan nu när vi kommer som ett allmännyttigt bolag, då känns det inte som att det går att förhandla
på samma sätt riktigt, utan då är det mer att ‘men ni ska klara det här och nu ska klara de här
förskolorna’ och allt var det är för någonting.” (kommunal byggherre C)

Det är också flera respondenter från kommunalt håll som uttrycker att de har svårare att komma
överens med de kommunala bolagen i förhandlingarna.

“Vi borde göra det. Det kanske är därför man, det blir svårt för att man går in med inställningen
att det här ska bli så lätt och så skär det sig ändå någonstans. Hur ska man säga, det jag tror är att
vi inte har samma makt där. Jag tror att det verkligen är det. De kommunala bolagen vet att det får
komma tillbaka oavsett hur illa de beter sig. Det blir aldrig några otrevliga diskussioner men det
blir ofta att ja svårt att komma överens helt enkelt. Jag tror att den, undrar om det också kan vara
så att en privat byggherre på ett annat sätt ser pengarna och vinsten rulla iväg när man sitter i
långa förhandlingar, att de kanske hellre vill komma igång. Fast det borde vara samma för de
kommunala.” (exploateringsingenjör E)

De kommunala menar att deras bolag också ska drivas marknadsekonomiskt precis som de
privata, och att det därför inte är rättvist att kommunen kräver mer av dem än av de privata. De
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kommunala respondenterna menar istället att det faktiskt är en del av deras syfte som
kommunalt bolag att arbeta för kommunens helhet, inte bara för bostäderna.

En av anledningarna till att aktörer kan upplevas ”prata samma språk”, och därmed ha lättare
att bygga allianser, kan vara utbildningsbakgrund och möjlighet att byta yrke med varandra.
Om vi utgår från att större förståelse finns för den andres verksamhet när en aktör har befunnit
sig i den andres skor, finns det fler gemensamma nämnare mellan exempelvis
Exploateringskontoret och byggherrarna än med SBK. En förklaring som träder fram genom
intervjumaterialet är att exploateringsingenjörerna på Exploateringskontoret många gånger har
utbildningar och erfarenhet som gör att de är attraktiva hos byggherrarna och vice versa.
Planarkitekterna på SBK, å andra sidan, har inte en lika tydlig möjlighet att byta till vare sig
Exploateringskontoret eller byggherresidan, även om de genom privata konsultfirmor eller
arkitektfirmor kan anlitas av byggherren i enskilda projekt. De gånger planarkitekter anställs
av en byggherre efter att ha arbetat på en kommun är det oftast deras erfarenhet av det
kommunala arbetet som väger tyngst, vilket endast blir en spegling av att någon som tidigare
arbetat på Exploateringskontoret är attraktivare på marknaden, åtminstone enligt studiens
respondenter.  Att de “pratar samma språk” kan även bero på andra saker än
utbildningsbakgrund. När Exploateringskontoret och byggherrar diskuterar de ekonomiska
förutsättningarna vid en markexploatering är de båda redan ute efter att exploatera området och
att förhandlandet handlar om priset och villkoren för den exploateringen. De har samma typer
av värderingsverktyg och där skiljer sig SBK från dem då de inte alls baserar sin verksamhet
på samma verktyg. SBK har också ett produktionsmål för sin verksamhet, men det rör sig på en
annorlunda skala än den som används av de andra två.

Under intervjuerna framgår det tydligt att den som har bråttom med att komma igång inte har
lika bra förhandlingsläge som de andra, oavsett om det gäller kommun eller byggherre.
Byggherrarna vittnar om att, beroende på deras storlek och behov att hålla igång en
personalstyrka, kan de vara mer eller mindre stressade över att få bygga, vilket kommunen kan
utnyttja vid förhandlingar. Det är också när det kommer till pressen på att uppnå de olika
produktionsmålen som det kan bli som tydligast att SBK och Exploateringskontoret faktiskt har
olika mål från nämnderna att förhålla sig till och att det speglas i förhandlingarna med
byggherrarna.

“Ja, alltså på ett sätt kan jag förstå det här med att byggherrarna har lite makt just för att, som
stadsbyggnadskontoret, de ska upp med ett visst antal antagna planer varje år. Har du en plan då
som är nära att antas, och då ska vi kanske också skriva exploateringsavtal innan den antas och så
kanske inte vi alltid är överens, då blir det, det här blir det som, om inte vi då samarbetar. Då kanske
stadsbyggnadskontoret säger ’Nej vi har våra mål. Vi ska upp med den här planen nu’ och då får
vi, vi blir ju mer pressade av att komma överens med byggherren [...] På det sättet kan man säga
att om stadsbyggnadskontoret inte vill samarbeta med oss om de känner så här: ’Nej vi ska bara ha
fram våra mål nu, punkt.’ Ja då blir vi också, vi blir mer pressade och då kanske det blir att det här
åker lite högre upp så [läs: nivå på exploateringen/ höjden på byggnader].” (exploateringsingenjör
F)

I inledningen togs pressen på effektiviseringar av planeringen upp som en dominerande diskurs
som påverkar inblandade aktörers uppfattning om problem med sin roll och samverkan med
övriga aktörer, liksom de lösningar som ses passande. Den artikulerade pressen på att öka
byggtakten påverkar också förhandlingarna mellan de tre verksamheterna vilket har illustrerats
både tidigare och i detta avsnitt. Det är tydligt att denna press skapar intressanta samarbetsvägar
från de inblandade aktörerna i försöken att få gehör för sina idéer, och att dessa vägar inte är
självklara vid första anblick.
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Slutdiskussion:	Effektiviseringens	fartblindhet	

Det är tydligt att även om den juridiska makten och rollen som myndighetsutövandet ligger hos
SBK anser de sig ofta tillhöra den förlorande parten när det kommer till förhandlingarna, och
att det oftast är gestaltningsambitionerna som det tummas på om ett projekt omförhandlas i ett
senare skede. Detta skulle kunna vara en bidragande orsak till den tendens, som respondenter i
studien som här presenterats beskrivit, av en viss övernitiskhet hos planarkitekter i utövandet
av sin myndighetsroll. En hög detaljnivå i detaljplanen blir det enda verktyget planarkitekter
har för att försäkra sig om att projekten inte strider mot målen för deras verksamhet.
Planarkitekterna tillhör gruppen vars yrkesroll också verkar ha genomgått störst förändring
under de senaste åren med en roll som idag karaktäriseras som en i hög grad koordinerande roll.
Denna utveckling bidrar säkerligen också till deras förhållningsätt gentemot de andra aktörerna.

På samma sätt som planarkitekterna på SBK, ser sig också byggherrarna många gånger som så
kallade underdogs. Dels uttrycks detta i förhållande till SBK och Exploateringskontoret som de
är beroende av för att kunna ha en fungerande verksamhet, dels i förhållande till de större
byggbolagen som sitter på mer mark, pengar och kompetens. De kommunala byggbolagen samt
de privata hyresrättsaktörerna utgår också från en underlägesdiskurs när de förhåller sig till
bostadsrättsbyggarna. Samtidigt menar flera av planarkitekterna i intervjuerna att de privata
byggbolagen får mer och mer inflytande, samtidigt som deras eget minskar. Det är också ofta
byggherrarna som sätter agendan för debatten genom kontakter med medier och andra kanaler
där kommunens verksamhet inte får samma publicitet och kommunen därmed alltid hamnar i
försvarsläge. Stockholmsmodellen som delvis tagits fram för att byggherrarna ska kunna
komma in tidigt i processen och påverka, verkar inte heller förändra deras självbild nämnvärt
då de menar att de övernitiska detaljplanerna samt Exploateringskontorets prissättning på
marken gör att de anser sig förlora på modellen.

När det gäller exploateringsingenjörerna är synsättet annorlunda. De ser sig som en av tre
jämlika parter, eller som en aktör med eventuellt lite mer makt än de övriga, vilket de härrör till
att  det  trots allt  är  de som beslutar huruvida ett  projekt faktiskt ska genomföras eller ej.  Allt
detta är dock tydligt kopplat till deras roll som markägare, och som också påpekas är hela deras
organisation i Stockholms kommun uppbyggd utifrån detta förhållande. Detta är intressant då
Exploateringskontoret sitter på dubbla stolar när det gäller sin aktörsroll. Å ena sidan är deras
verksamhet uppbyggd kring deras roll som markägare där de fått direktiv från nämnden att
handla som en privat markägare med vinstintressen. Å andra sidan har de långsiktiga åtagande
i sin roll som kommunalt organ. Det är också tydligt att den största skiftningen i deras uppdrag
som har skett de senaste åren snarare har handlat om att inkludera SBK tidigare i deras
verksamhet, än att deras egentliga roll och självbild genomgått någon förändring. Detta tyder
på ett skifte mot att i större utsträckning identifiera sig med kommunens helhetssyn och
målsättning att skapa “den goda staden”.

Den bild som framkommer under intervjuerna visar på ett intrikat broderi av officiella och
inofficiella maktrelationer och allianser. Dessa allianser är, som det visats, inte självklara.
Istället förekommer konflikter och intresseskillnader mellan de kommunala aktörerna precis
som  mellan  dem  och  de  privata.  Det  är  inte  ens  självklart  alla  gånger  att  de  kommunala
aktörerna står på samma sida och att motpolen då skulle vara de privata. Istället byggs allianser
ofta på personliga relationer med de andra aktörernas representanter. På många sätt blir det då
först när ett projekt sätter igång som de olika maktförhållandena skapas. Därför går det också
att förändra spelplanen genom att personer byts ut under processens gång. Detta är något som
också gör den stora personalomsättningen intressant då den bidrar till en ständig ommöblering
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av tidigare allianser och maktrelationer. Makten att driva ett projekt blir då inget som den
enskilda aktören konstant ‘har’. Istället måste denna makt utvecklas i relation till de andra
aktörerna, vilket också blir grogrunden till utvecklandet av strategier just för att underlätta detta,
som till exempel att ‘prata samma språk’, eller genom att använda sig av erfarenheter från de
andra aktörernas verksamhet. Den enskilt viktigaste faktorn är dock att komma in tidigt i
processen för att ens ha en chans att genomföra dessa strategier. Detta överensstämmer även
med vad som tidigare presenterats hos Metzger et. al (2016) kring hur maktstrukturer formas i
praktisk planering.

Det starka personberoendet som studien belyst får ytterligare konsekvenser. Tanken är att
kommunen via SBK utför myndighetsutövning med handläggare som för sina ageranden
förhåller  sig  till  lagstiftning  –  i  detta  fall  PBL.  Vad  studien  har  visat  är  emellertid  att  om
misstänksamheten mellan aktörerna leder till att handläggarna i sin strävan att öka kontrollen
därmed går utanför sin myndighetsroll genom att detaljplanera mer än vad lagstiftningen
föreskriver, kan detta ses som ett avsteg från det byråkratiska myndighetsuppdraget de innehar.
Vad studien visar är dock att de flesta av respondenterna på planarkitektsidan inte betraktar sig
som byråkrater. De beskriver sitt uppdrag som större och viktigare än att följa fasta ramar och
mallar. Detta gör det också intressant ur aspekten att personberoendet många gånger verkar vara
kopplat till yrkesrollen mer än organisationsrollen. Av empirin går att utläsa att vissa allianser
är vanligare än andra, och de enda aktörerna som inte ingår direkta allianser är SBK och
byggherrarna. Allianserna dem emellan kan istället återfinnas mellan byggherrens arkitekter
och planarkitekterna som förenas i arkitektrollen, trots att de egentligen har olika
uppdragsgivare och olika uppdrag. Lojaliteten hos arkitekterna (både från SBK och
byggherrarna) till yrkesrollen är starkare än deras organisatoriska uppdrag, vilket antagligen
har sin utgångspunkt i den konstnärliga arkitektoniska ådran som flera respondenter också har
hänvisat till.

De två problemen som identifierats i studien kommer inte som någon överraskning utan har
redan identifierats tidigare. Däremot hamnar de inte i lika stor utsträckning under den mediala
radarn som andra frågor i byggsektorn, och de gånger de gör detta är det i debatten kring de
flexibla detaljplaner som ofta diskuteras. Kanske kommer sig detta av en känsla av hjälplöshet,
i alla fall när det kommer till den höga omsättningen på personal och personalbristen. Dels för
att vi befinner oss i en ny tid där lojaliteten till arbetsplatsen inte längre är normen för
arbetsmarknaden, dels för att det tar tid att rekrytera och utbilda nya medarbetare. På så sätt
handlar det om ett problem som inte riktigt går att lösa utan istället måste hanteras utifrån de
nya förutsättningar som finns. Gällande det andra identifierade problemet är det intressant att
Stockholmsmodellen, som Exploateringskontoret menar bidrar till att kommunen får mer makt,
här lägger krokben för lösningar och åtgärder enligt både SBK och byggherrarna. Byggherrarna
menar att det är Stockholmsmodellen med projektspecifika detaljplaner som försvårar för dem,
trots att modellen är framtagen just för att byggherrarna ska kunna vara med och ha inflytande
tidigare i processen. SBK å andra sidan menar att Stockholmsmodellen blir ett hinder i vägen
för mer flexibla detaljplaner då modellen leder till ett allt för svagt bygglovsförfarande. I dagens
läge blir Stockholmsmodellen också anledningen till överdetaljerade planer, då planer är svåra
att stoppa i och med att Exploateringskontoret och byggherren redan tidigt i processen kommit
överens om exploatering byggda på helt andra värden än de som SBK ska representera.

Dessa två problem, vars lösningar på många plan kräver externa åtgärder som de enskilda
aktörerna inte riktigt har makt över – såsom utbildningsplatser på universiteten, eller direktiv
från nämnder och fullmäktige – leder vidare till spänningar då pressen på att öka byggtakten är
hög från nästan alla håll. Stora krav ställs på förenklade regelverk och bättre samverkan.
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Speciellt på samverkan mellan de kommunala aktörerna, vilket försvåras av att de kommunala
aktörerna ses som naturliga samarbetsparter, något som den här studien visar inte alltid är fallet.
Samtidigt gör pressen på effektivisering det än viktigare att samverkan mellan de kommunala
aktörerna fungerar då tidspressen är en viktig faktor för vem som får övertaget i
förhandlingarna.

Respondenterna ger också uttryck för pressen att förbättra samverkan för att minska onödiga
och tidskrävande konflikter. Detta har förändrat arbetssätten mellan de tre aktörerna de senaste
åren, och gjort att de idag har mycket tätare kontakt och möten dem emellan, på flera
beslutandenivåer. Flera respondenter vittnar om en klar förbättring och ett stort arbete med att
försöka hantera de direktiv som kommer från den politiska majoriteten och marknadens allt
ökade efterfrågan genom att arbeta för ökad förståelse och tydligare rollfördelningar. På samma
sätt har den stora omsättningen på personal här bidragit till något positivt då detta också öppnat
upp för större förståelse och respekt för de olika aktörernas verksamheter.

Nästan alla respondenter vittnar om att de uppskattar och utvecklas av sina arbeten, och att de
ofta kan lära sig väldigt mycket av de andra aktörerna när samarbetet fungerar bra. Denna
förståelse får dock problem när tidsbrist och stress gör att verksamheter lätt faller tillbaka i
stereotypisering och skyttegravsförhandlingar som inte leder framåt. Det öppnar också upp för
maktspel där allianser byggs mellan aktörer med relaterande intressen, vilket utestänger övriga
och riskerar att utesluta viktiga värden. Även problemet med projekts specifika detaljplaner kan
relateras till problem med samverkan då minskad förståelse ökar misstänksamheten och bidrar
till att SBK vill kontrollera att den överenskomna kvaliteten upprätthålls. I slutändan bidrar allt
detta till att öka tidsåtgången, minska möjligheterna för god samverkan, samt öka problemen
inför nästkommande projekt. En sådan utveckling skulle sannolikt många motsätta sig då
Sverige och Stockholm står inför en byggsatsning av Miljonprogrammets dimensioner. Frågan
är huruvida de tidsvinster som eventuellt kan komma till genom ytterligare effektivisering av
dagens process riskerar att ytterligare försvåra formerna för samverkan, samt vilka värden som
då går förlorade?

Den här rapporten hade som utgångspunkt att studera de tre viktigaste aktörerna inom
planeringen i Sverige och ge en rik empirisk bild över deras förhållande till den egna rollen i
stadsbyggandet samt synen på de andras plats i utvecklandet av den byggda miljön. Studien
fokuserade på hur dessa roller samverkar i byggprocessen, vilka problem som ses som de som
försvårar denna samverkan samt hur allt detta påverkar förhandlingarna och besluten som fattas
kring projekten. Som slutsats kan det konstateras att det är svårt att se hur processen ska kunna
genomgå ytterligare effektiviseringar utan att detta leder till maktskiften mellan de olika
aktörerna, vars konsekvenser kan vara svåra att förutse då det är tydligt att de maktrelationer
som idag finns är flytande och föränderliga beroende på projekt, deltagare och aktörernas
samverkan. God samverkan och allianser som skapar mervärde för alla parter kräver tid för att
skapas och blomma, något som dagens hårda press på snabbare processer snarare motverkar.
Istället kan det vara värt att dra sig till minnes Skalmans måtto att Skynda långsamt, då fysisk
planering präglas av irreversibla beslut som får konsekvenser på samhället och den byggda
miljön även långt efter att denna högkonjunktur på bostadsmarknaden har lagt sig.
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