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Traineeprogram
m

et Fram
tidens 

Sam
hällsbyggare är skapat för att 

kom
petensen inom

 dagens sam
-

hällsbyggande i stor utsträckning 
finns i stuprör, vilket om

vänt innebär 
att det saknas branschövergripande 
kom

petens. Sam
tidigt står

G
öteborgsregionen inför stora 

utm
aningar när det gäller att förtäta 

G
öteborgs centrala delar. D

et inne-
bär ökade behov av kunskap och 
förståelse hos dem

 som
 planerar, 

ansvarar för och utför arbetet. M
ålet 

m
ed Fram

tidens Sam
hällsbyggare 

är att årligen utbilda nyckelpersoner 
som

 bättre kan kom
m

unicera och 
arbeta utifrån ett helhetsperspektiv.

Traineeprogram
m

et är utvecklat 
av Centrum

 för M
anagem

ent i 
Byggsektorn (CM

B) och G
öteborgs-

regionens kom
m

unförbund (GR) i 
sam

arbete m
ed 14 olika företag och 

förvaltningar i Västsverige. Pro-
gram

m
et är sektorövergripande och 

bygger på ett helt unikt nytänkande 
då både privata företag och offentliga 
organisationer deltar. 

I augusti 2014 startade enpilo-
tom

gång av det unika traineepro-
gram

m
et och totalt rekryterades 17 

traineer. Varje trainee rekryterades 
till en tillsvidareanställning i ett 
företag/en organisation och har 
deltagit i traineeprogram

m
et under 

14 m
ånader. 

Under de 14 m
ånaderna har varje 

trainee genom
fört breddningsperio-

der i tre andra företag eller organi-
sationer, om

 två m
ånader vardera. 

D
e har därigenom

 fått chansen att 
skaffa sig insikter och förståelse för 
de drivkrafter och den affärsm

äs-
sighet som

 styr andra aktörer inom
 

branschen. Under program
m

et har 
traineerna även deltagit i ett
utvecklingsprogram

 m
ed fokus på 

ett gränsöverskridande case-arbete 
och personlig utveckling. I denna 
booklet presenteras en del av resulta-
tet i detta case-arbete. 

OM TRAINEEPROGRAMMET
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BEFORE BEGINNING,
PLAN CAREFULLY.

Marcus Tulius Cicero

01.

02.

03.

04.
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UPPDRAGET
Caset var ett uppdrag från G

öteborgs Stadsbyggnadskontor. Under hös-
ten 2014 startade Stadsbyggnadskontoret upp arbete m

ed att upprätta ett 
program

 för de centrala delarna av om
rådet Västra Frölunda i G

öteborg. 
H

är ska byggas 3 600 bostäder fram
 till år 2035 och program

m
et ska ge 

riktlinjer om
 hur. G

enom
 vårt case-arbete skulle vi ge input till program

-
m

et parallellt som
 Stadsbyggnadskontoret arbetade m

ed det. Uppdraget 
var om

fattande och här kom
m

er några av guldkornen av resultatet 
tillsam

m
ans m

ed reflektioner som
 vi har gjort under arbetets gång.

TRAINEERNA BAKOM FÖRSTA OMGÅNGEN AV 
FRAMTIDENS SAMHÄLLSBYGGARE:

Kristin Magnusson
Niclas Bergendahl
Johanna Nyström
Moham

m
ed Sadi

Sofia Dalbert
Johan Em

anuelsson
Saba Shahriari
Magnus Gillström

Annie Hallm
an

Sim
on Grim

berg
Elin Svensson
Gustav Eriksson
Karin Darj
Yerko Montaño Rojas
Rebecca Greek
Beatrice Mattsson
Sofia Örngren

Typsnitt: M
iso (Upphovsm

an: M
årten N

ettelbladt) och 
Adobe Adobe D

evanagari.
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MÅNGA HAR SPRUNGIT ELLER KÄNNER NÅGON 
SOM HAR SPRUNGIT GÖTEBORGSVARVET. 

På G
öteborgsvarvets startlinje står varje år cirka 

47.000 förväntansfulla löpare. O
ch bland dem

 
finns det nära 47.000 anledningar till varför de 
står just där den dagen och skaver i sina nyinköpta 
löpartights. Alla på startlinjen har sam

m
a fysiska 

m
ål, näm

ligen det på Slottsskogsvallen. M
en am

bi-
tionerna och drivkrafterna till varför de står där va-
rierar m

ed största sannorlikhet kraftigt. M
änniskor 

har kom
m

it dit från världens alla hörn, en del för 
att vinna loppet, en del för att slå sitt personbästa, 
en del för att stilla sitt sam

vete av allt förtärt godis 
under året, m

edan vissa enbart är där för folkfesten 
och struntar helt i kam

pen m
ot klockan. Så m

an 
kan säga att även om

 m
ålet rent fysiskt är detsam

-
m

a så kan varje individuellt m
ål, förutsättningar 

och drivkrafter skilja sig från varandra.

O
ch det är just den här m

ångfalden av olika 
m

änniskor och värderingar som
 gör G

öteborgs-
varvet till en sann folkfest och världens största 
halvm

arathon! 

O
m

 vi drar en parallell till sam
hällsbyggnads-

branschen så kan m
an säga att det är på sam

m
a 

sätt. Alla har någonstans i bakhuvudet m
ed sig 

visionen om
 den hållbara staden och en rad andra 

m
ålbilder m

en sedan hur aktörerna väljer att 
applicera den kan skilja sig ganska kraftigt åt. En 
del springer exem

pelvis efter m
iljöfrågorna, en del 

efter vinstm
arginaler och en del tolkar m

ålet på ett 
annorlunda sätt och springer en helt annan väg.

M
en - hur får m

an då branschen att sam
verka och 

sam
arbeta bättre? H

ur får m
an alla att jobba m

ot 
sam

m
a m

ål och vision? Under vår traineetid har vi 
försökt identifiera aktörernas drivkrafter och har 
i den här bookleten lyft en del av de hinder som

 
vi anser påverkar sam

hällsbyggandet och hindrar 
branschen från att bli en enda stor sann folkfest, 
precis som

 G
öteborgsvarvet.

Vi inom
 traineegruppen har jobbat m

ycket m
ed 

att främ
ja och ta tillvara på våra personliga styrkor 

inom
 gruppen. Vi försökte att hela tiden tänka 

fram
åt och ha en fram

åtanda, om
 det har blivit 

fel längs m
ed vägen har vi erkänt det, knådat och 

tagit nya krafttag! Sam
m

anföringen av oss 17 
traineer har inneburit allt m

öjligt, högt som
 lågt, 

m
en fram

förallt har det varit väldigt roligt att jobba 
tillsam

m
ans.

”I sam
verkan för förändring”, är vår slogan som

 
vi inom

 traineegruppen har haft som
 ledstjärna 

under hela traineetiden. Vi tror att det är svårt att 
skapa något riktigt bra utan passion, högt uppsatta 
m

ål och viljan att förändra. M
en det allra viktigaste 

är att vi m
åste lära oss att sam

verka gränslöst inom
 

branschen!

Vi inom
 traineeprogram

m
et har fått en försm

ak 
och m

öjlighet att verkligen jobba m
ed sam

verkan 
och nu vill vi förm

edla den positiva känsla som
 vi 

tror att vi inom
 branschen kan skapa tillsam

m
ans. 

Kan vi ge oss m
öjligheten och förutsättningarna 

att lyckas sam
verka helt utan skygglappar och för-

dom
ar om

 varandra? Vad skulle detta då innebära 
i sam

hällsbyggandet!? För staden, för m
edborg-

arna, för oss?! Vi kom
m

er i den här bookleten att 
förm

edla vår egen resa och insikter, eller rättare 
sagt resultat och slutsatser från vårt casearbete där 
vi försökt tackla dessa frågor!

Sam
verkan, sam

verkan, sam
verkan.. Vi är överty-

gade om
 att sam

verkan skapar förändring på rik-
tigt, så våga släpp sargen och kom

 ut ur kom
fortzo-

nen, våga tänka nytt, och glöm
 inte att konflikt och 

friktion är källor till innovation! 

VARFÖR ÄR DETTA SÅ VIKTIGT?
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HUR HAR VI DÅ ARBETAT TILLSAMMANS FÖR ATT NÅ FRAM TILL RESULTATEN I VÅRT 
CASE? 

Uppdraget innehöll inga restriktioner gällande hur vi skulle arbeta tillsam
m

ans, vilket 
m

edförde stora m
öjligheter för oss att skapa ett alldeles eget arbetssätt. M

ed detta arbetssätt 
hoppas vi kunna inspirera branschen till att våga sam

verka.

D
en övergripande arbetsprocessen består utav tre faser. Vi började caset i septem

ber 2014 
m

ed en uppstartsfas som
 innefattade arbete m

ed att ta fram
 en gem

ensam
 vision sam

t ett 
arbetssätt. I januari 2015 påbörjades utförandefasen där vi arbetade m

ed att besvara de 
frågeställningar som

 vi valt att fokusera på. I juni sam
m

a år sam
m

anställde vi vårt resultat 
och arbetade m

ed förberedelserna inför ett idésem
inarium

 där våra resultat skulle kom
m

a att 
presenteras. 

SÅHÄR GJORDE VI!

UPPSTART
UTFÖRANDE

SPRIDNING

SEPTEMBER 2014
JUNI 2015

JANUARI 2015
16 OKTOBER 2015

Vi har sam
m

anställt de utm
aningar vi stod inför när vi erhöll uppgiften från Stadsbyggnadskontoret i tre om

råden; Sam
arbete, Organisation och Erfarenhet.
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Utm
aningarna vi såg gällande sam

arbete var att vi var en
stor grupp m

ed olika bakgrund och intressen som
 skulle 

sam
arbeta helt utan några riktlinjer. Vi satt spridda över G

öte-
borgsregionen och hela gruppen hade aldrig träffats tidigare. 

I case-arbetet har vi hela tiden försökt att se olikheter som
 

m
öjligheter. Vi har arbetat aktivt m

ed detta genom
 att bland 

annat göra personlighetsanalyser. D
essa har hjälpt oss förstå 

vilka olika egenskaper och kvalitéer som
 finns i

projektorganisationen. D
et har också gjort det lättare för oss 

att fördela arbetet och bem
öta varandra.

För att underlätta kom
m

unikationen inom
 projektet har vi 

valt att använda en gem
ensam

 projektportal. Portalen som
 vi 

valde heter Project Place. I Project Place har alla aktörer full 
insyn i varandras fram

skridande arbete och diskussioner i 
forum

et. D
etta har varit en viktig del för att lyckas få ihop vårt 

projekt till en helhet och ett enkelt sätt att hålla alla
projektm

edlem
m

ar uppdaterade m
ed den senaste

inform
ationen. 

D
en andra utm

aningen vi stod inför gällde vår organisation. 
Frågeställningar kring hur en grupp på 17 traineer arbetar 
effektivt och hur arbetat ska fram

skrida utan en ledare blev 
nyckelfrågor. 

Vi har valt att arbeta efter en så kallad iterativ arbetsprocess. 
D

ärför har vi ofta tagit ett steg tillbaka och betraktat vårt arbe-
te utifrån och utvärderat våra beslut för att känna att vi är på 
rätt väg. Vi har inlett våra gem

ensam
m

a träffar m
ed att aktivt 

göra en tillbakablick på tidigare tillfälle för att känna efter om
 

det är något vi vill ändra. D
etta har gjort att vi idag känner oss 

nöjda m
ed vårt arbete. 

För att ta tillvara på de olika personligheter som
 finns i vår 

arbetsgrupp valde vi ofta att organisera oss i sm
ågrupper 

baserade på just personlighet m
en även på bakgrund och 

intresse. Vi ville också att alla i gruppen skulle känna att detta 
är vårt gem

ensam
m

a projekt och att det inte är någon som
 

har m
er eller m

indre ansvar än någon annan. D
ärför har vi 

använt oss av ett roterande ledarskap där m
an två och två har 

haft ledarrollen under en kortare period i projektet. Vi tycker 
att det roterande ledarskapet har gjort att vi fått en stor bredd 
av ledartyper och en dem

okratisk process.

SAMARBETE
ORGANISATION

    ARBETE

UTVÄRDERING OCH 
EV. ÄNDRINGAR    FORTSATT ARBETEUTVÄRDERING OCH 

EV. ÄNDRINGAR

   FORTSATT ARBETE
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ERFARENHET

SAMMANFATTNING

D
et tredje om

rådet gäller erfarenhet. D
etta då vi som

 grupp hade förhållandevis liten sam
-

lad erfarenhet av branschen. D
et var en utm

aning att leverera något nytt och värdefullt till 
redan erfarna sam

hällsbyggare. 

För att sam
la kunskap har vi genom

fört intervjuer och utgått från en m
etod som

 är inspi-
rerad av en m

odell som
 använts i Kirunas utvecklingsplan. M

odellen bygger på att m
an 

vänder på den traditionella planeringsprocessen och inleder arbetet m
ed att intervjua olika 

aktörer m
ed intresse i det om

råde som
 står inför utveckling. Vi har intervjuat arkitekter, 

entreprenörer, allm
änheten, förvaltningar, föreningar och näringsidkare m

ed flera. Alla 
m

ed intresse i Frölundas utveckling. Vårt fortsatta arbete har haft en utgångspunkt i resul-
tatet från intervjuerna.  

Som
 ett ytterligare sätt att sam

la inform
ation har vi även varit på studieresa till M

alm
ö och 

Köpenham
n, för att se hur de löst liknande utm

aningar som
 vi såg i Frölunda. Även bredd-

ningsperioderna som
 vi utfört har bidragit m

ed m
ycket intressant input till vårt arbete. D

et 
har hjälpt oss att få en förståelse för de olika aktörernas drivkrafter i sam

hällsbyggnadspro-
cessen.

N
är dessa utm

aningar diskuterats i efterhand fram
kom

 att flertalet av utm
aningarna inte 

är unikt för detta projekt. D
e är lika de utm

aningar som
 uppstår i flesta projekt inom

 sam
-

hällsbyggnadssektorn. D
et som

 skiljer sig är dock hur vi har valt att hantera utm
aningarna. 

Vi har aktivt arbetat m
ed att förstå de olika aktörerna i branschen och dess drivkrafter. D

et 
har lett till en god sam

verkan där vi kan arbeta m
ot sam

m
a gem

ensam
m

a m
ål och ändå 

uppfylla de olika aktörernas drivkrafter längs vägen.
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NU SKA VI PRESENTERA NÅGRA AV GULDKORNEN FRÅN VÅRA 
SLUTSATSER OM FRÖLUNDA SOM VI HOPPAS KAN INSPIRERA 
UTBYGGNADSARBETET DÄR.

Först och främ
st ska vi berätta lite om

 Frölunda, utifrån fakta och de 
intervjuerna som

 vi har utfört. Sen ska vi titta på förutsättningarna 
för att bygga bostäder i centrala Frölunda och sam

tidigt presentera 
ett eget boendekoncept. Sist presenterar vi en del av dagens barriä-
rer i Frölunda och hur dessa skulle kunna förskönas, förgrönas och 
förbättras. 

Vårt case handlade om
 de centrala delarna av Frölunda i Västra G

öte-
borg, närm

are bestäm
t om

 en enkilom
etersradie kring Frölunda torg. 

D
etta om

råde i Västra G
öteborg, m

itt em
ellan centrum

 och havet, har 
gott om

 bostäder varav en stor del är hyresrätter närm
ast torget. H

är 
ligger shoppingm

eckat Frölunda Torg, dit folk vallfärdar för att fylla 
sina shoppingkassar. O

m
rådet delas m

itt itu av den tungt trafikerade 
Söderleden.

UTMANINGAR I 
FRÖLUNDA
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Vi har i vårt arbete gjort m
ängder av intervjuer m

ed 
olika intressenter och m

edborgare för att få en bra bild 
av om

rådet ur olika synvinklar. 

Befolkningen i Frölunda utgör en blandning av kultu-
rer och nationaliteter. D

enna m
ångfald gör Frölunda 

till ett dynam
iskt om

råde m
en sam

tidigt finns det 
klyfter em

ellan olika inkom
stgrupper i om

rådet. 
Flera gånger fastslås hur karaktäristiskt köpcentrat 
Frölunda torg är för om

rådet, det skapar både m
öjlig-

heter och hinder vid en förändring. Frölunda tillhör 
ett av de om

råden i utbyggnadsplaneringen som
 Sta-

den vill ska utvecklas till en blandstad. Är detta m
öj-

ligt m
ed torgets höga kom

m
ersiella koncentration?

Frölunda är lättillgängligt för bilburna tack vare struk-
turen på sitt vägnät. Sam

tidigt utgör vissa av dessa, 
fram

förallt Söderleden, barriärer som
 m

an behöver 
kom

m
a över för att undvika ”vi m

ot dem
”-känslan.

”Mångfald, stor
blandning av m

änniskor 
i om

rådet” 

”Klyftor m
ellan olika 

inkom
stgrupper i

om
rådet”  

”Ett väldigt expansivt 
centrum

, extrem
t 

fram
gångsrikt och 

bra.” 

”Frölunda Torg är ett 
hinder m

ot Frölundas 
utveckling m

ot en 
blandstad”

”Leder och vägar gör 
Frölunda

lättillgängligt” 

” Söderleden är en 
propp, m

an m
åste kom

-
m

a över den på något 
sätt för att undvika ”vi 

m
ot dem

” känslan”
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D
enna illustration visar hur stor yta som

 behövs för byggnation i olika våningshöjder. För att ställa denna siffra i relation till annan ytanvändning så 
har vi här presenterat en ungefärlig beräkning av ytorna inom

 detta om
råde som

 tas upp av större parkeringarna. D
et räcker alltså m

ed att bebygga 
hälften av dessa stora parkeringar m

ed fem
våningshus och vips så har vi 3 600 bostäder.

 Yta att bygga bostäder på är inte problem
et så länge det är en blandad bebyggelse m

ed en snitthöjd på m
inst fem

 våningar, vilket inte är högt i jäm
fö-

relse m
ed dagens bebyggelse i om

rådet. Sen får vi inte glöm
m

a bort att utöver dessa ytor behövs det plats för skolor och annan nödvändig service.  

N
är vi pratade m

ed allm
änheten i Frölunda var m

ånga positiva till att det byggs m
er, så länge grönom

råden inte togs i anspråk, något som
 stäm

m
er 

överens m
ed vad som

 står i G
öteborgs översiktsplan. 
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Vi lever ju i en förändlig värld och 
boendet är kanske det som

 ändras 
relativet lite, m

en hur vi använder 
bostaden ändras, speciellt bland 
unga. I en undersökning gjord av 
United M

inds i Stockholm
 frågade 

m
an unga hur de ville bo i fram

tida 
Stockholm

. Undersökningen kunde 
konstaterade bl.a. att unga prioriterar 
läge fram

för yta och innehåll, och att 
ungefär en tredjedel av de tillfrågade 
skulle vilja se att det fanns gem

en-
sam

m
a ytor där de bor. Idag är det 

vanligt m
ed kollektivhus i form

 av 
studentbostäder eller seniorbostäder, 
m

en det förekom
m

er få kollektivhus 
för personer som

 lever livet däre-
m

ellan. 

Vi har i vårt case-arbete själva 
skissat på ett boendekoncept som

 
vi valt att kalla Easy Living. D

enna 
typ av boende syftar till att under-
lätta vardagen för m

änniskor m
itt 

i livet. Bor du i ett Easy Living-hus 
har du en yteffektiv lägenhet. D

essa 
lägenheter ska vara tillräckligt stora 
att m

an inte känner sig instängd som
 

i en studentlägenhet, m
en sam

tidigt 
ska det inte finnas en m

assa dödyta. 
Lägenheten ligger i våning tre eller 
uppåt, det som

 är den privata delen 
av huset. 

Plan två är det sem
i-privata planet. 

H
ar m

an ett intresse för m
atlagning, 

eller helt enkelt i behov av att laga 
m

at till ett större sällskap. D
å finns 

det kök och vardagsrum
 att utnyttja 

i det sem
i–privata planet. H

är finns 
också ett stort utbud av gem

en-
sam

m
a utrym

m
en detta för att de 

boende ska kunna ha större sällskap 
på besök. 

Bottenplanet är det publika planet. 
H

är finns restauranger och andra 
verksam

heter som
 kan nyttjas av 

allm
änheten. D

e boende i huset 
kom

m
er att handla i dessa restau-

ranger för ett rabatterat pris för att 
kom

pensera m
ot ytorna m

an tar 
ifrån köken i lägenheterna. 

Bor du här får du m
ycket social 

sam
vara, tillgång till lokaler som

 
inte är m

öjliga att ha i en traditionell 
lägenhet och det skulle kunna vara 
till en låg kostnad då varje bostad 
kan vara m

indre när en del funk-
tioner placerats på en annan plats i 
huset än i lägenhet vilket m

inim
erar 

hyreskostnaden. 

PRIVAT

SEMIPRIVAT

PUBLIKT
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M
ed hjälp av intervjuer, platsbesök och kart-

studier har vi identifierat barriärer i stadsbilden 
vilket på kort sikt m

edför att vissa platser upplevs 
som

 otrygga, och på lång sikt leder till en splitt-
rad stadsdel. Vi kom

m
er nu att presentera några 

barriärer sam
t m

öjliga lösningar för att m
inska 

dessa. 

Vi börjar m
ed infrastrukturen. H

är har vi m
arke-

rat större vägarna och spåren som
 utgör barriärer 

m
ed lila. Söderleden, som

 vi har näm
nt tidigare, 

separerar m
ed sin trafik Frölunda och skapar 

säm
re m

iljö för en sam
m

anlänkad bebyggelse. 
Utöver leden finns flertalet vägar m

ed tydlig 
anpassning efter biltrafik, sam

t spårvägen som
 

oftast är stängslad och bara går att korsa på fåtal 
platser. 

Vi har även m
arkerat ut stora parkeringar i 

centrala Frölunda. Forskning visar att parkering-
ar och p-hus upplevs som

 otrygga platser som
 

m
an gärna undviker och i Frölunda finns m

ånga 
sådana ytor! 

Stjärnorna på kartan är de tunnlar som
 vi har 

identifierat totalt 15 tunnlar i centrala Frölunda. 
Tunnlarna är vanligast i Tynnered och ofta sam

-
m

anlänkade m
ed spårvagnhållplatserna. Tunnlar 

skapar lätt otrygga m
iljöer och tänkta länkar 

riskerar att bli barriärer. 

Sam
m

anfattningsvis kan m
an säga att Frölunda 

är utform
at för bilen, inte för m

änniskan! 
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Källa: www.jonkoping.se Källa: www.jonkoping.se

TUNNLAR
En förbättring av tunnlarna m

ed bättre ljussättning 
och m

inskat antal vinklar ökar tryggheten. ”Trygg och 
vacker stad” jobbar en m

ed tunnlarna i stan och har 
förändrat en del av tunnlarna i Frölunda för att de ska 
bli tryggare.  

G
enom

 en starkare trygghetskänsla i tunneln nyttjas 
den av invånarna som

 tidigare kanske tagit om
vägar 

eller korsat vägen trots att det inte är en säker passage 
ur trafiksynpunkt. D

ärför är det viktigt att fortsätta m
ed 

förbättringsarbetet. 

PARKERING
För att m

inska barriäreffekten av en parkeringsyta kan 
m

an försköna delar av parkeringen till en park m
ed 

aktivitetsytor och m
ötesplaster. Parken kan först vara 

tillfällig, över en som
m

ar och om
 om

givningen reagerar 
positivt på den så kan den bli perm

anent. En m
ötesplats 

kring Frölunda torg skulle ge platsen m
er stadskarakär 

och släppa lite fokus från det kom
Sersiella. Liknande 

projekt har gjorts i m
ånga städer ett exem

pel är under 
som

m
aren på Tredje Långgatan här i G

öteborg. 

Källa: Google MapsKälla: www.citymetric.com
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ÖVERDÄCKNING
Vissa barriärer är svårare att bygga bort genom

 upp-
rustning och gestaltning. t.ex. Söderleden.  D

är krävs 
istället stora infrastruktursatsningar för att göra

skillnad. D
et skulle kunna vara i form

 av en
överdäckning. En sådan kan bebyggas eller användas 

som
 parkom

råde, d.v.s. förgröning. 

Vi var på vår studieresa i Tårnby kom
m

un i D
anm

ark 
där m

an överdäckade E20, Ö
resundsm

otorvägen i 
sam

band m
ed att bron byggdes.  På denna anlades en 

park som
 ger m

ycket för m
iljön runt om

kring. Även i 
G

öteborg är ju överdäckning aktuellt över 45:an, denna 
gång m

ed bebyggelse. 

Tyvärr är dessa åtgärder väldigt kostsam
m

a, det blir 
svårt för kom

m
unen att bära kostnaden själva. I 

dagsläget konkurrerar detta m
ed andra infrastruktur-

projekt, vilket gör det till en prioriteringsfråga. Trots 
sin kostnad har en överdäckning flera vinster, som

 att 
bebyggelsen på sidorna av trafikleden vävs sam

m
an, 

vilket leder till förbättrad stadsm
iljö. N

är kvaliteten 
på om

givningen närm
ast trafikleden ökar, ökar även 

värdena för fastighetsägare och näringsidkare.

Källa: www.thecityfix.comKälla: www.thecityfix.com
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W
HAT?

Del #2
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PLANPROCESSEN

TIDSPERSPEKTIV

KOMMUNIKATION

FÖRDOMAR & KULTUR

RESTRIKTIONER

IDENTIFIERADE HINDER I
SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTORN

UNDER VÅREN GENOMFÖRDES FLERA INTERVJUER MED DIVERSE 
AKTÖRER INOM SAMHÄLLSBYGGNAD OCH INOM

SAMHÄLLSUTVECKLING.

D
et är dessa intervjuer som

 är grunden till de äm
nesom

råden som
 vi 

arbetade vidare m
ed. D

et är även främ
st genom

 intervjuer inform
ation 

har sam
lats. 

Utifrån arbetet har ett antal tem
an, som

 på olika sätt hindrar aktörer 
inom

 sam
hällsbyggnadsbranschen från att sam

verka på ett effektivt sätt, 
identifierats. D

essa tem
an har antingen lyfts av de aktörer som

 intervju-
ats eller upplevts av någon av oss under traineeprogram

m
ets tid. Vissa av 

dessa tem
an eller hinder är redan flitigt diskuterade i sam

hällsbyggnads-
debatten m

edan andra lyfts m
er sällan. D

e fem
 m

est påtagliga hinder 
som

 identifierats är: Planprocessen, Tidsperspektiv, Kom
m

unikation, 
Fördom

ar och kultur och Restriktioner.



22 PLANPROCESSEN
Planprocessen är ett utav de hinder som

 är flitigt diskuterat 
i branschen. D

et har kom
m

it upp i flera olika sam
m

anhang 
under arbetet. En tydlig m

ajoritet är överens om
 att planpro-

cessen skulle kunna vara bättre. D
e är dock inte överens om

 
vad som

 behöver förändras. N
ågra m

enar att det är för lätt att 
överklaga. Andra säger att problem

et ligger i att processen och 
alla dess steg är för lång. D

et har även lyfts att detaljplanen 
styr för m

ycket i detalj m
edan andra känner en oro för att en 

m
inskad detaljeringsgrad leder till att m

arknaden bygger det 
billigaste och enklaste, vilket skulle resultera i en ensidig och 
ohållbar stad. H

os vissa finns det även en stor oro över att en 
snabbare planprocess skulle förflytta inflytandet från m

ed-
borgarna till exploatörerna och på det viset försvaga dem

okra-
tin.

Sam
m

anfattningsvis är det flesta i branschen överens om
 

att det finns ett problem
 m

ed planprocessen. D
ock saknas 

en gem
ensam

 problem
form

ulering och därm
ed en självklar 

väg fram
åt. D

ärför ställs frågan: Vad tusan är problem
et m

ed 
planprocessen?!

TIDSPERSPEKTIV
Att tid är en viktig del i sam

hällsbyggnadsprocessen är troligt-
vis inte en nyhet. D

ärem
ot kan olika aktörers syn på tid ge in-

sikt i varför tidsperspektivet är ett av de identifierade hindren. 
D

e privata aktörerna vill ha en snabb process och på så sätt 
inte behöva ha kapital bundet under långa perioder. Tid är 
pengar! 

D
e offentliga aktörerna har långa tidsperspektiv, och för dem

 
m

åste processen ta tid. H
är är inte tid inte främ

st pengar, utan 
dem

okrati. D
et tar tid när alla ska kom

m
a till tals, och ska vi 

uppnå en dem
okratisk process m

åste det få ta tid. 

O
lika aktörers budgetprocesser har olika cykler när det kom

-
m

er till tid. D
et handlar om

 att sam
hällsekonom

ins, företags-
ekonom

ins och projektekonom
ins tidscykler inte alltid klaffar 

särskilt bra. Problem
et ligger kanske inte i att vi har olika 

tidsperspektiv utan att vi inte förstår varandras. 

KOMMUNIKATION
Kom

m
unikation kom

m
er från det latinska com

m
unica’tio, vil-

ket betyder öm
sesidigt utbyte. D

et är en av grundpelarna i allt 
m

änniska gör. Utan kom
m

unikation är det svårt att kom
m

a 
fram

åt och nå ett bra resultat. Tyvärr saknas ett fungerande 
system

 för att dela inform
ation i branschen. M

ånga har interna 
system

, m
en det råder i princip total avsaknad av system

 som
 

tillåter olika aktörer att dela inform
ation och filer m

ed varan-
dra. Idag sker ofta inform

ationsdelning m
ellan olika aktörer 

via m
ail. D

etta är inte optim
alt då det är svårt att veta vilken 

version av ett dokum
ent som

 är det senaste, det går inte att 
skicka stora filer osv. En kom

m
unal tjänstem

an som
 intervju-

ades uttryckte det som
 att ”Vi lever i olika digitala världar…

”. 
I det stora hela leder avsaknaden av god kom

m
unikation till 

m
issförstånd, frustration och längre processer. 

Tid är pengar!
- Exploatör

Tid är dem
okrati!

- Kom
m

un
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FÖRDOMAR & KULTUR
”D

et känns ofta som
 om

 de flesta tror att vi bara bryr oss om
 

att få så m
ycket betalt som

 m
öjligt, vilket gör att vi blir inlåsta 

i kontrakt som
 fram

häver just det beteendet”. D
essa ord yttra-

des av en entreprenör under en intervju.

Att det finns fördom
ar inom

 branschen vet vi alla. Att de för-
dom

ar vi har m
ot varandra skapar just det beteendet vi borde 

vilja undvika, är kanske något som
 inte beaktas lika ofta. D

e 
olika aktörerna i branschen är olika. D

et borde finnas ett större 
fokus på att förstå varandras funktion och roller, och accepte-
ra våra olikheter. O

lika aktörer har olika drivkrafter, vilka vi 
skulle kunna nyttja om

 vi bara förstod dem
.  

Självklart m
åste de privatfinansierade företagen tjäna pengar. 

D
et är inget fel m

ed det. På sam
m

a sätt som
 kom

m
unen m

åste 
förvalta m

edborgarnas tillgångar och kapital på ett långsiktigt 
och hållbart sätt. För att få bästa m

öjliga lösning m
åste vi m

öta 
varandras behov. Exploatörerna kan tjäna pengar så länge 
kom

m
unen, och i förlängningen m

edborgarna, får ut något 
bra av exploateringen. D

et skulle kunna vara åtgärder i den 
offentliga m

iljön, eller projekt som
 visar på socialt ansvarsta-

gande etc. Tänk win-win!

Fast, det kanske är så att vi inte vill sam
verka alla gånger. Är 

det vår önskan om
 gruppsam

m
anhållning som

 tillåter fördo-
m

ar och vår branschkultur m
otverkar extern sam

verkan? H
ur 

bredda är vi för förändring?

RESTRIKTIONER
D

et sista tem
at som

 diskuterats m
ed olika aktörer är varför det 

inte byggs m
er bostäder när efterfrågan är så hög. Beroende på 

vem
 som

 intervjuas ges olika svar. Exploatörerna m
enar ofta 

att det inte finns tillräckligt m
ed byggbar m

ark, och att det är 
på grund av att nya planer m

åste tas fram
 vilket tar längre tid. 

Andra säger att byggindustrin m
edvetet skulle hålla nere bygg-

takten för att inte riskera att exploatörens vinster går ner.
D

et här är två föreställningar eller sanningar som
 existerar 

parallellt.

D
etta knyter tydligt an till det tidigare hindret, Fördom

ar och 
Kultur. D

et blir här uppenbart att vi har m
ycket föreställningar 

kring andra aktörer i branschen och vad det är som
 driver 

dem
 i olika situationer.

SAMMANFATTNINGSVIS
M

ånga av de sam
verkansproblem

 som
 finns grundar sig i 

avsaknad av förståelse och acceptans. I varje projekt är det 
m

ånga aktörer som
 är inblandade. Antalet underlättar inte 

sam
arbetet och kom

m
unikationen, m

en eftersom
 vi är så 

m
ånga m

åste vi lära oss jobba tillsam
m

ans för att nå en större 
effektivitet. 

D
et så kallade casét för första om

gången av traineer i Fram
-

tidens Sam
hällsbyggare slutar inte här. Idésem

inariet som
 

hölls 16 oktober 2015 var egentligen bara början. D
et är nu vi 

verkligen ska verka för förändring. H
ärifrån m

åste dock hela 
branschen gå vidare tillsam

m
ans. H

ur sam
verkar vi bättre?! 

Vi har under 14 m
ånader arbetat i ett projekt, gem

ensam
t. Vi 

har haft m
öjlighet att testa, göra om

, prova ditt och datt sam
t 

lyssna till m
änniskors erfarenheter. Utifrån de fem

 hinder vi 
presenterat tänkte vi presentera några punkter vi är övertygade 
om

 leder till ett bättre sam
arbete. 

• 
Gränsöverskridande sam

verkansprocesser
• 

G
em

ensam
 problem

form
ulering och m

ålbild
• 

Förstå och acceptera våra olikheter
• 

G
em

ensam
m

a digitala plattform
ar

• 
Träffas utanför våra professionella roller   

Vi m
åste ta tillvara och se varandras drivkrafter och passio-

ner för att bättre hjälpa varandra istället för att m
otarbeta. 

Vi m
åste undvika att anta de klassiska rollerna som

 spär på 
våra fördom

ar, sluta ställa krav och istället arbeta för att förstå 
varandra. D

et är m
ångfalden som

 gör G
öteborgsvarvet till 

en folkfest. D
et är så vi ska jobba i vår bransch, ta tillvara på 

varandras olikheter; varandras passioner, drivkrafter och 
kom

petens.

SÅ SLÄPP SARGEN, INGET NYSKAPANDE HÄNDER I VÅR 
KOMFORT ZON, NU SKA VI SPRINGA TILLSAMMANS I MÅL.
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I SAMVERKAN
FÖR FÖRÄNDRING!

Sam
verkan är nyckel till god 

kom
m

unikation och skapar för-
utsättningar för ökad kunskap. Vi 
ser ett behov av sam

verkan m
ellan 

organisation och instanser inom
 

sam
hällsbyggnadsbranschen i 

dag, och Fram
tidens Sam

hällsbyg-
gare är ett första steg m

ot detta.

Vi ser en sam
hällsbyggnadsbransch 

som
 är i behov av förändring. 

Stuprörsarbete har lett till  en 
förlust av branschövergripande 
kom

petens som
 är så viktigt.


