PROJEKTSTUDIO
En miljö och ett arbetssätt för
gränsöverskridande problemlösning,
lärande och samarbete
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Projektstudion är ett arbetssätt som underlättar

för professionen att tackla problem och genomföra projekt
som kräver samverkan över förvaltningsmässiga, organisatoriska eller kunskapsmässiga gränser. Projektstudion som
arbetssätt nyttjas när frågor eller problem är komplexa,
tvetydiga eller gränsöverskridande; eller där det krävs
involvering av intressenter eller fler kunskapsperspektiv.
Projektstudion kan användas för att hantera händelser och
situationer där det av någon anledning saknas organisatoriska rutiner, förhållningssätt, procedurer eller kompetens
för att hantera. Projektstudion kan användas för att skapa
en robust samsyn i organisationen kring en viss fråga, hitta
kompromisser, lösa uppgifter på ett snabbare sätt, öka
det organisatoriska lärandet eller för att skapa ett bättre beslutsunderlag genom att inkludera en bredare kunskapsbas.
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The form of an object is a “diagram of forces”, in
this sense, at least, that from it we can judge or deduce the forces that are acting or have acted upon
it.
– D’Archy Thompson1
Any organization that designs a system will inevitably produce a design whose structure is a copy of
the organization’s communication structure.
- Melvin E. Conway2
Whatever the term one wishes to use -- object,
thing, gathering, concern -- the key move is to make
all definitions of politics turn around the issue instead of having the issues enter into a ready-made
political sphere to be dealt with. First define how
things turn the public into a problem, and only then
try to render more precise what is political, which
procedures should be put into place, how the various assemblies can reach closure, and so on.
- Bruno Latour3

Projektstudion är frukten av många människornas arbete och tankar. Stort tack
till Emma Larsson, Anna Säfsten och Johan Ekeblom som har lagt grunderna
till Projektstudion. Tack till Jonas Bylund, Sebastian Andersson, Malin Andersson, Carola Samuelsson, Richard Mattson, Göran Karlsson, Karolina Rosén, Pia
Aspegren, Daniel Göök, Åsa Skytt, Pia Essunger och Jackie Forzelius som på
olika sätt har bidragit till utvecklingen av projektstudion. Tack Rita Johansson,
Andreas Klingström Leif Schöndell och Bengt Himmelmann som skapade de
grundläggande förutsättningarna för projektstudion. Tack Elisabeth Eickhoff,
Gunnar Isackson, Michaela Kleman, Alf Iwarson och Rune Henriksson med
flera, som har sett värdet i projektstudion som gränsöverskridande arbetssätt.
Undertecknad har försökt sätta ord på det ni har gjort och skapat. Tack Tova
Crossler Ernstöm för språklig genomgång och värdefulla kommentarer.
VINNOVA har stöttat med finansiering.
Illustrationer i denna rapport är gjorda av Jackie Forzelius.

1. D. A. W. Thompson (1917, s. 11)
2. Citatet är en sammanfattning av Conway baserad på artikel av Conway (1968).
Url: http://www.melconway.com/Home/Committees_Paper.html (2019-04-10)
3. Latour (2007, s. 5)
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Inledning
I. Vad är projektstudio
I den första delen av rapporten beskrivs Projektstudion i praktiken. Vilka utmaningar, problem och uppdrag som lämpar sig för Projektstudion som arbetsmetod. I avsnittet framgår Projektstudions viktigaste beståndsdelar, begrepp,
utbildningspaket, styrning, arbetsmodell och samt hur arbetssättet är tänkt att
fungera i praktiken. Avsnittet beskriver även lärdomar från studioprojekt, processledning, problemlösning, studiosessioner och vilka potentiella fördelar arbetssättet kan medföra i organisationen.
II. Projektstudion föds
Den andra delen av rapporten beskriver hur och varför Projektstudion föddes.
Avsnittet beskriver hur tjänstepersoner på ett utforskande sätt experimenterade
med nya arbetssätt för samarbete över gränser inom samhällsbyggnadsområdet.
Vidare beskrivs på vilket sätt det nya arbetssättet prövades mot en utmaning
som organisationen hade svårt att komma vidare i. Att hitta en central Ställplats
för Husbilar blev det första skarpa testet för Projektstudion som nytt arbetssätt.
Kapitlet innehåller även kort fallbeskrivning av Ställplats för Husbilar och de
lärdomar som tjänstepersoner gjorde när de testade Projektstudion för första
gången.
III. Projektstudion utvecklades och institutionaliserades
Den tredje delen beskriver kortfattat projektstudions utveckling efter utforskandefasen. Hur projektstudion räddades, och hur tjänstepersoner drev ett intensivt arbete med att formalisera Projektstudion. Hur nya roller, modeller, dokumentation, utbildning, verktyg och metodböcker togs fram och förtydligades i
organisationen.
IV. Reflektion kring projektstudio som arbetsformat
Den fjärde delen innehåller reflektion över projektstudion och dess fördelar.
Forskning och konkreta exempel från studioarbete varvas i reflektionen. Vad säger forskningen och hur kan vi förstå Projektstudion som organiseringsprincip?
V. Appendix
Den femte delen innehåller lista på Projektstudioinitiativ, debatt i Borås Tidning
gällande Ställplats för Husbilar och referenslista.
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Tio viktigaste lärdomar av gränsöverskridande samarbete i Projektstudio

Processledare eller facilitator spelar
en avgörande roll för att professionen
skall kunna jobba teambaserat över
gränser.

Våga stanna kvara i situationer där professionen inte
är överens.

Bygg kunskap och
insikter stegvis.
Jobba intensivt,
kunskaps- och
utmaningsdrivet.

Acceptera varandras
olikheter och inse att
alla deltagare har olika
förutsättningar att delta
och bidra

Jobba i miljöer
som upplevs som
tillåtande och
kreativa.

Stöttande chefer som
förankrar och löser måloch resurskonflikter.

Varva lek
och allvar.

Skapa tillfällen där det är
möjligt att uppmärksammt
lyssna på varandras synpunkter, kunskapsanspråk
och farhågor.

Låt saker ta tid.
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I.
Vad är projektstudio?

Introduktion
Det är 30 januari 2017 och vi befinner oss på Simonsland i Borås. Representanter för städernas
innovationsplattformar tar plats i den rymliga salen och surret lägger sig långsamt. Framme på scenen
står Anna från miljöförvaltningen. I handen håller hon en skokartong som snabbt drar blickarna till
sig. Hon ler och tittar mot sin kollega Emma som står ett litet stycke till höger om henne. Tystnaden
bryts plötslig av att Anna skakar häftigt på skokartongen. Lådans innehåll skramlar med för många
ett välbekant ljud. Anna öppnar lådan och börjar plocka ut lådans innehåll som hon sakta lägger
på bordet bredvid henne. – ”Den här lådan symboliserar en projektstudio”, säger hon samtidigt som
hon blickar ut över publiken. – ”Varje legobit symboliserar olika expertis och grupper”, säger hon,
medan bordet långsamt fylls på med färgglada legobitar. – ”Många jobbar på olika sätt och har olika
förutsättningar. Om man lägger några legobitar i denna kartong tillsammans med en studioledare,
så kan underverk ske!”, säger hon glatt. – ”En studioledare arbetar för att dessa kompetenser ska
kunna samarbeta för att lösa ett problem eller driva en process framåt. Det kan exempelvis ske genom
workshops, brainstorming, eller gruppövningar”, säger Anna och börjar bygga en liten formation av
legobitarna. – ”gruppen möts i en studio och jobbar intensivt och tillsammans inom samma ramar för
att lösa ett problem tillsammans”. Anna lyfter upp sin lilla legofigur, visar upp den för publiken och
fortsätter: ”Expertis sätts ihop beroende på vilket problem som ska lösas och gruppen jobbar på tills
en tillfredsställande lösning finns”. Anna lägger ner formationen i lådan igen. –” En styrgrupp tar
hand om resultaten och för in resultatet i respektive linje”.4

Projektstudion är ett arbetssätt som underlättar för professionen att tackla problem och genomföra projekt som kräver samverkan över förvaltningsmässiga,
organisatoriska eller kunskapsmässiga gränser. Projektstudion som arbetssätt
nyttjas när frågor eller problem är komplexa, tvetydiga eller gränsöverskridande; eller där det krävs involvering av intressenter eller fler kunskapsperspektiv.
Projektstudion kan användas för att hantera händelser och situationer där det
av någon anledning saknas organisatoriska rutiner, förhållningssätt, procedurer
eller kompetens för att hantera. Projektstudion kan användas för att skapa en
robust samsyn i organisationen kring en viss fråga, hitta kompromisser, lösa
uppgifter på ett snabbare sätt, öka det organisatoriska lärandet eller för att skapa
ett bättre beslutsunderlag genom att inkludera en bredare kunskapsbas. Projektstudioarbete innebär att professionen jobbar tillsammans, intensivt och utforskande, kring en utmaning eller problem. Ett studioteam med rätt kompetens och
erfarenhet skapas och det utmaningsdrivna arbetet leds av en studioledare. Arbetet
i projektstudion godkänns av en gränsöverskridande styrgrupp som stöttar arbetet
löpande genom att tilldela resurser, lösa målkonflikter och mobilisera för beslut.
Styrgruppen tar hand om slutresultatet och ansvarar för bredare förankring och
genomförande av resultat. Arbetet i projektstudion sker till stor del genom så
kallade studiosessioner. Studioteamet träffas och jobbar tillsammans i en kreativ
studio, som anpassas beroende på vilket uppdrag eller problem som står i fokus.
Studioteamet utvecklar stegvis nya kunskaper och insikter och stämmer av re4. Anteckningar/fritt från minnet, Innovationsdagen 2017-01-30. ”Legopresentationen” gjordes
under fler tillfällen. Exempelvis finns den även beskriven på ett möte med miljöplanerare i Västra Götaland (Oktober 2015). Url: http://tinyurl.com/y3kag4uu
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sultat löpande med styrgrupp, relevant förvaltning eller beslutsfattare. Arbetet i
projektstudion avslutas när studioteamet, styrgrupp eller uppdragsgivare anser
att resultatet är tillräckligt robust och genomarbetat. Studioteamet upplöses
och professionen återvänder till sina sedvanliga arbetsuppgifter. Resultaten från
studioarbetet tas hand om styrgrupp eller relevant politisk beslutsfora. I Borås
Stad används Projektstudion i nuläget främst inom samhällsbyggnads- och
planeringsområdet (där frågorna ofta är komplexa och kräver gränsöverskridande samarbete), men Projektstudion som arbetssätt kan användas inom fler
områden.

Projektstudion i praktiken
Mycket snack å lite verkstad
Mycket prat ger bra resultat5
Projektstudion är inte främst tänkt att användas för projekt eller problem som
kan lösas med befintliga verktyg eller rådande förutsättningar. Projektstudio
som arbetssätt är utformad för att underlätta för professionen att komma loss
från organisatoriska stuprör. Professionen samlas då tillfälligt kring en problematisk situation som kräver gränsöverskridande samarbete för att kunna lösas. Vad
som ses som en problematisk situation varierar. Det kan vara ett organisatoriskt
hinder som gör att ett uppdrag inte kan genomföras och som kräver att experter
och beslutsfattare samlas för att lösa knutarna. Komplexa stadsplaneringprojekt
innebär sannolikt att olika typer av dilemman och svårigheter uppstår under
projektets gång, som måste hanteras på ett gränsöverskridande sätt. Det kan
även handla om nya typer av samhällsfenomen, nya uppdrag eller händelser
där organisationen saknar tydliga rutiner, ansvar och procedurer för att kunna
hantera och angripa. I projektstudion kan professionen hantera frågor som är
utmanande, där kunskap saknas eller där organisationen är oenig. Arbetssättet i
projektstudion liknar ett pusslande, där kunskap, insikter och lösningar växer fram
stegvis genom professionella bedömningar, inlyssnande och förhandling. Projektstudion möjliggör för professionen att utforska och nysta i komplexa tekniska, organisatoriska och sociala frågeställningar.
Arbetet i projektstudion är utmaningsdrivet, samarbetsbaserat och utforskande. Detta
gör att det inte finns exakta mallar för hur ett studioarbete bör ske eller vad som
kan förväntas. Varje projektstudiouppdrag är unikt och svarar mot ett avgränsat
5. Projektstudions paroll från 2016. Hittas i diverse presentationsmaterial.
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problem eller uppdrag. Arbetet i projektstudion är inspirerat av designmetodik,
viket innebär att kunskap och lösningar utvecklas, förfinas och förankras stegvis,
med hjälp av systematiskt arbetssätt och metoder.
Hur startar man?

Projektstudion börjar med en överraskning. Tjänstepersoner, beslutsfattare eller
politiker ställs inför ett problem, ett dilemma eller ett organisatoriskt hinder.
Det kan handla om att nya insikter och förhållanden uppdagats i ett pågående
projekt, vilket exempelvis gör att fler delar av organisationen måste involveras.
Det kan även handla om att en fråga av olika anledningar inte hanteras eller blir
hängandes i de organisatoriska mellanrummen6 på grund av otydliga mandat, ansvar, oenighet eller otydliga uppdrag. Projektstudion kan även starta som uppdrag
från styrgrupp eller politiken. Det kan handla om projekt som tjänstepersoner
eller politiker på förhand vet är svåra eller komplexa eller som kräver bred involvering av expertis från olika delar av organisationen eller externa aktörer.
Anledningarna till att starta en projektstudio kan variera. Men, för att starta en
projektstudio, måste ett antal formella steg tas i Borås Stad. Det första steget är
att kontakta projektstudiosamordnare.
Projekstudioarbetet samordnas och koordineras av projektstudiosamordnare.7 Projektstudiosamordnare samlar ihop studioinitiativ, informerar styrgruppen och samordnar arbetet i studion utifrån ett organisatoriskt perspektiv. Föreslagna studioprojekt förankras av projektstudiosamordnare tillsammans med lednings- eller styrgrupp,
som bestämmer ifall ett ärende, problem eller projekt ska behandlas i studioformatet. En projektstudioledare utses som startar arbetet med att utforma processen
och sätta ihop relevant studioteam i dialog med styrgrupp. Studioledaren fyller i ett
uppstartsformulär8 där detaljerna för studioarbetet dokumenteras inför en uppstart. Styrgruppen godkänner upplägget utifrån uppstartsformuläret. Studioteamet
är sammansatt utifrån kompetens och erfarenhet. Arbetet avslutas när studioteam,
styrgrupp, eller uppdragsgivare bedömer att en viss fråga eller problem har fått
en tillfredsställande lösning. Styrgruppen är ansvarig för att ta vidare resultatet
till implementering och genomförande. Innan man tar kontakt med projektstudiosamordnare kan det vara klokt att reflektera över varför frågan eller uppdraget
ska behandlas med hjälp av projektstudion. En tydlig motivation gör det lättare
för styrgruppen att kunna prioritera och ta beslut. Projektstudion som arbetssätt är
lämplig för följande situationer:




Vid komplexa projekt, uppdrag och/eller frågor som kräver fördjupad
samarbete över förvaltnings- och/eller organisationsgränser
När det finns behov av gemensam bild och samsyn över gränser
Vid innovation och/eller produktion av ny kunskap

6. Tyrstrup (2014)
7. I Borås Stad finns det två utpekade projektstudiosamordnare sedan 2017
8. I Borås Stad finns uppstartsenkät på intranätet. Kontakta projektstudiosamordnare via epost:
projektstudio@boras.se
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För frågor som är nya för organisationen och där det saknas ansvar och
rutiner för att kunna hantera en fråga eller situation
För nätverksbyggande och organisatorisk lärande

Sammanhållen tid och gemensamt utforskande

Svårighetsgraden och komplexiteten i de projekt, utmaningar och problem som
hanteras i projektstudion varierar. Projekt som från början verkade enkla kan
snabbt bli komplicerade eller komplexa, beroende på vad som uppdagas, vilka
samband som blir tydliga och vilken kunskap som utvecklas, under arbetets
gång. Detta gör att arbetet i projektstudion kan pågå under olika lång tid, och
vara mer eller mindre intensivt under vissa perioder. Detta innebär också att varken studioteamet eller studioledaren med säkerhet från början vet hur mycket resurser eller mantimmar som kommer att krävas för att nå tillfredsställande resultat.
Förslagsvis skapas en grovplanering av studioledaren innan arbetet i projektstudion startar. Planeringen hjälper till att etablera de breda dragen för processen,
tidsaspekter och när olika delar av organisationen måste involveras. Det blir också tydligt för styrgruppen som måste förankra medarbetares eventuella delaktighet
i respektive chefsled.
Arbetssättet i projektstudion bygger på att studioteamet jobbar intensivt ihop i
studiosessioner. Studioteamet hålls ihop av en studioledare. Ibland kompletteras
studioledaren av en faciliterare som enbart fokuserar på social interaktion. Detta
innebär alltså att studiodeltagarna jobbar tillsammans mer eller mindre intensivt
under en sammanhållen period. Det kan handla om flera heldagar i följd - och
ibland flera veckor. Vid större eller komplexare projekt kan studioarbetet pågå
under flera år, då arbetet i linjen kompletteras av återkommande studiosessioner.
Projektstudion underlättar för professionen att mötas över gränser, lära av varandras expertis och erfarenhet, samt underlätta bedömningar, förhandling och
gemensam kunskapsproduktion. Studiosessionerna går ut på att ‘vrida och vända’
på problem och skapa konstruktiva lösningar och strategier.
Projekstudioarbetet kan leda till hårda resultat, som exempelvis rapporter, planer,
utredningar, modeller, prototyper, bilder, rutiner, beslutsförslag och konkret
handling. Projekstudioarbetet leder även till mjuka resultat, som exempelvis nya
nätverk, ömsesidig förståelse, samsyn, kompromisser, gemensam målbild, ny
kunskap, nya beteenden eller organisatorisk lärande. Det är upp till studioledaren
att definiera riktningen och effekterna med studioarbetet och förankra det med
studioteamet.
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Projektstudions beståndsdelar
Studioinitiativ innebär att en aktör i organisationen uppmärksammar att ett uppdrag eller problem kräver hantering med projektstudion som arbetsformat. Ett
godkänt studioinitiativ leder till uppstart av studioarbete. Alla studioinitiativ hanteras av projektstudiosamordnare.
Projektstudiosamordnare
Projektstudiosamordnare har som uppdrag att samordna kommunikationen
mellan styrgrupp och nya studioinitiativ. Projektstudiosamordnarna ansvarar för
att se till att nödvändig utrustning, material, teknologi, litteratur och metodböcker finns på plats i studiomiljön. Lokalbokning samordnas och schemasätts av
projektstudiosamordnare. Vidare ansvarar projektstudiosamordnare för att studioledarutbildningen håller nödvändig kvalitet och att utbildningen och verktygen
utvecklas utifrån erfarenheter och lärdomar av studioarbetet. Projektstudiosamordnarna samordnar även projektstudionätverket.
Styrgrupp
Projektstudion förankras i styrgrupp. Styrgruppen godkänner uppstart av nya
studioinitiativ. Styrgruppen stödjer även arbetet i projektstudion, löser mål- och
värdekonflikter och förankrar resultat löpande i mer relevanta beslutsfora. Styr-
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gruppen kan kompletteras med en ledningsgrupp (på förvaltningschefs- och/eller
politisk nivå) vid svårare, känsligare eller komplexare frågor eller uppdrag (se
Beslutsinfrastruktur för studioarbete).
Studiosessioner
Arbetet i projektstudion är intensivt och sker med hjälp av designinspirerade
metoder. Ordet session härstammar från latin och betyder sittning. Session betecknar en intensiv process, där aktörer samlas och interagerar utifrån sin profession eller expertis. Ordet används exempelvis för att beskriva situationer där
jazzmusiker ”jammar” ihop.
Ministudios
För enkla projekt som kräver gränsöverskridande samarbete (där frågorna inte
är komplexa eller känsliga) kan ett förenklat studioformat användas. Ministudios
är korta och tydligt målinriktade. Ministudios används som ett komplement till
pågående linjearbete, exempelvis detaljplanarbete, där knutar eller osäkra förhållanden måste lösas snabbt. Arbetet i ministudios förankras med styrgrupp inför
uppstart.
Studioteam och studioledare

EMPIRI

Studiosessioner drivs av ett studioteam och leds och hålls samman av en utbildad
studioledare. Studioledaren ska helst vara utbildad i facilitering och/eller processledning. Studioledaren eller faciliteraren bör vara bekant med design-metoder.9
Studioledaren är den som håller ihop arbetet i studion och den som planerar
processen. Studioledaren bör ha kunskaper och erfarenhet av till exempel processledning, alternativa mötesformer, projektledning, medborgardialog, samhällsplanering eller annan liknande erfarenhet. Viktigt är att studioledare utses
både utifrån sina kvalifikationer inom ovanstående och utifrån sin kunskap inom
området som studion ska utforska.10

Studioledaren ansvarar vidare för trivsel och för att se till att studiomiljön ställs i
ordning efter varje studiosession.
Studioteamet sätts ihop utifrån behov av expertis och nödvändig representation,
baserat påuppdragets förutsättningar och krav. Även externa aktörer; som aktörer från civilsamhället, myndigheter, forskare, invånare eller företag; kan vid
9. I Borås Stad finns sedan 2017 en studioledarutbildning: ”Kreativ processledning- om självinsikt, samarbete och kommunikationspåverkan”. Denna utbildning ges av stadslednignskansliet.
10. Kravspecifikationen utifrån PM ”Projektstudion – slutrapport” (arbetsmaterial) (2015-09-28)
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Figur 1. Bilder från studion. (Fotomontage: Johan Ekeblom)

behov delta i studiosessioner. Exempelvis har näringslivsrepresentanter, intressenter för en viss sakfråga och aktörer från föreningslivet deltagit i olika projektstudioprojekt i Borås Stad. Studioteamet kan också ändra sammansättning över tid
beroende på vilka frågor som för närvarande hanteras i studioarbetet eller vilka
orsakssamband, dilemman och kunskaper som framträder i arbetet. Exempelvis
kan större stadsplaneringsprojekt innebära att olika kompetens och intressenter
måste involveras i olika faser i planeringen. Detta innebär också att styrgruppen
måste kunna ta beslut och göra nödvändiga omprioriteringar vid behov.
Projektstudionätverk
Ett nätverk av studioledare koordineras och samordnas av projektstudiosamordnare.
Nätverket samlas regelbundet för erfarenhetsutbyte och fortgående förbättringar. Det kan exempelvis handla om att personer delar med sig av fungerande
metoder, ny forskning, aktuella dilemman eller konstruktiva förslag på hur organisationen runt projektstudion kan förbättras. Kunskapen som skapas genom
dessa nätverksträffar, kan med fördel löpande inkluderas i studioledarutbildningen.
Roller i projektstudion
Det finns ett antal mer eller mindre informella roller som är viktiga i projekstudioarbetet. En och samma person kan ha flera roller. Nedan följer en kort genomgång av de vanligaste rollerna.
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Studiosamordnare: Samordnar och planerar arbetet i projektstudion. Tar
hand om studioinitiativ. Samordnar studionätverk och ansvarar för kvaliteten
för studioledarutbildningen.
Studioledare: Leder och driver arbetet i projektstudion.
Processledare: Driver processen framåt, leder gruppen, koordinerar och
samordnar aktiviteter i organisationen (ofta sammanfaller med studioledare).
Projektledare: Ansvarar för att driva och genomföra ett projekt.11
Facilitator: Arbetar med gruppdynamik, leder övningar, skapar teamkänsla,
löser konflikter.
Expert/profession: Bidrar med ämneskunskap, bedömningar och erfarenhet.
Förtrupp: Utforskar de inledande förutsättningar inför ett större projekt
eller initiativ.
Gränsgångare: Koordinerar, samordnar, bygger broar över organisationseller förvaltningsgränser eller översätter mellan kunskapsdomäner.12
Studioteam: En kollektiv roll där identiteten skapas utifrån känslan av att
lösa problem tillsammans.
Informella ledare: I grupper kan informella ledare uppstå. Oftast sammanfaller detta ledarskap med studioledarskap.
Kommunikatör: Gestaltar arbetet i bild, text eller berättelser.
Metodbok
En metodbok finns tillgänglig som stöd för studioledare och studioteam. I metodboken finns praktiska tips och råd, såsom vilka metoder som kan användas i
studiosessioner när olika specifika situationer uppstår. I metodboken finns även
rekommendationer för vidare läsning och fördjupning. Metodboken kan också
användas som loggbok och dokumentationsstöd. I metodboken finnsstöd för
studioledaren, exempelvis kring hur en process kan designas och hur man lägger
upp ett studioprojekt. När studioarbetet är genomfört kan metodböckerna samlas in för dokumentation och arkivering. Arbetet i projektstudion bör slutligen
sammanfattas i en kortfattad promemoria (PM). I detta PM bör uppdrag, problemställning, arbetssätt, gruppsammansättning, projektets utveckling och eventuella resultat framgå. Den kortfattade dokumentationen handlar i grunden om
att göra studioarbetet mer transparent och legitimt i andras ögon. Dokumentationen underlättar även utvärdering och minimerar risken vid kunskapsförlust
vid personalomsättning.

11. I Borås Stad har Stadsledningskansliet tagit fram en Projektmodell (”Handbok Projektledning”). Finns på intranätet.
12. Se Gränsgångarrapport som togs fram av Borås Stad, RISE och Högskolan i Borås. Url:
http://tinyurl.com/y23uzmnf
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Studio
Studion är en fysisk miljö som är inredd för att främja kreativitet och samarbete. Studiosessioner äger oftast rum i studion. Studion som miljö måste upplevas
som att det är ”högt i tak”, och att det är tillåtet med lekfullhet och utforskande.
Studion ska upplevas som någonting annorlunda jämfört med ett traditionellt
mötesrum. I studion ska man kunna jobba flera personer samtidigt och över en
längre tidsperiod. Detta ställer krav på inredning, infrastruktur och ventilation.
Möbleringen bör kunna ändras vid behov. Grundläggande verktyg och arbetsmaterial bör vara på plats när studioarbetet startar. Det kan exempelvis handla
om kartor, metodböcker, verktyg, kontorsmaterial, litteratur, projektor och fungerande nätverksuppkoppling. Projektstudiosamordnaren ser till att material finns på
plats och fylls på, och för dialog med studioledare och styrgrupp när inköp krävs.
Studioledarutbildning
Alla studioledare och faciliterare bör vara utbildade i processledning, designmetoder eller facilitering. I Borås Stad finns en dedikerad studioledarutbildning:
”Kreativ processledning - om självinsikt, samarbete och kommunikationspåverkan”. Även
utbildningen: ”Att leda utan att vara chef” kan vara relevant. Stadskansliet ansvarar
för utbildningarna och tjänstepersoner kan ansöka om att gå utbildning. Processledarutbildningen för studioledare tillhandahålls två gånger per år.13 Utbildningen fokuserar på processledarskap, gruppdynamik, organisationspsykologi,
ledarskap och designbaserade metoder.
Verktyg
Verktygen kan delas upp i två kategorier. Fysiska verktyg är artefakter och teknologi som kontorsmaterial, datorer, 3d-skrivare, GIS och så vidare. Sociala
verktyg är de metoder och arbetssätt som används för att samla in kunskap, lösa
problem, facilitera grupprocesser, främja kreativitet, skapa gruppkänsla, stärka
tillit och etablera relationer mellan deltagare. De sociala verktygen sprids och implementeras delvis genom studioledarutbildningen och metodboken, samt tillhörande
fördjupningslitteratur..14

13. Det finns även externa utbildningar som riktar sig till processledare inom samhällsplaneringsområdet. Exempelvis: AG227U Kvalificerad processledarutbildning/uppdragsutbildning
(KTH, 15hp). Mistra Urban Futures tillhandahåller ”Co-producing knowledge in transdisciplinary research – From practice to theory” (Chalmers, 15hp)
14. Se ex. Nilsson, W., Ericson, Å., Törlind, P. (2015) Design. Process och Metod. För mer
omfattande lista på verktyg se boken Kumar, V. (2012) 101 Design Methods: A Structured Approcach for Driving Innovation in Your Organization.
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*

STUDIOTEAM
PROBLEMLÖSNING
FÖRHANDLING
KUNSKAPSPRODUKTION

RESULTAT

FÖRANKRING

TEKNIK?
INTRESSEN?

LAGSTIFTNING?

Figur 2. En vanlig händelsekedja för projektstudioprocessen: från uppdrag/problem till resultat/avslut och implementering. Studioarbetet
kräver både för- och efterarbete.

Beslutsinfrastruktur som stöd för studioarbete
Projektstudion är ett gränsöverskridande arbetssätt, som kräver, i motsvarande
grad, gränsöverskridande styrning och ledning. Representanter i ett studioteam kan tillhöra olika förvaltningar eller organisationer. Detta innebär att olika
kulturer och synsätt korsas i studiosessionerna. Deltagarna kan ha olika chefer,
förvaltningar och politiska nämnder som de förväntas svara mot. Beroende på
frågans komplexitet eller känslighet kan beslutsinfrastrukturen behöva förtydligas.
När det handlar om gränsöverskridande organisering och samarbete, behöver
chefer och beslutsfattare hitta sätt att bli överens om följande potentiella dilemman och faktorer:






Vad eller vilka problem som ska behandlas i studion
Vilka experter och tjänstepersoner som ska delta i studioarbetet; när och
hur länge
Vad projektstudion ska producera för slags resultat
Hur mål-, intresse-, värde- och resurskonflikter ska lösas när de uppstår
Hur resultaten ska förankras vidare i respektive förvaltning eller politiskt
forum när projektstudion avslutas (exempelvis nödvändiga beslut, budgetfrågor eller ansvar)
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HIERARKISK OFFENTLIG FÖRVALNTNING

KOMMUNFULLMÄKTIGE
KOMMUNSTYRELSE
KONCERNLEDNING
BOLAGSSTYRELSE
FÖRVALTNINGSLEDNING
AVDELNINGSCHEFER
GRUPPCHEFER
PRESIDIESAMORDNING
HANDLÄGGARE
EXPERTER

STRATEGISKT

LEDNINGSGRUPP

TAKTISKT

OPERATIVT

STYRGRUPP

PROJEKTSTUDIOTEAM

Figur 3. Förslagsvis finns det representation från tre besluts- och förankringsnivåer runt projektstudion: studioteam, styrgrupp och
ledningsgrupp.

Organisationen runt projektstudion bör anpassas utifrån hur komplext och/eller
hur omfångsrikt det specifika projektet eller uppdraget bedöms bli. Denna bedömning görs med fördel av studioledaren i dialog med styrgruppen. Vid komplexa projekt, där osäkerheten eller okunskapen är stor, kan en förtrupp initieras
för att klara ut inledande detaljer innan den riktiga projektstudion startas. Utifrån modellen ovan (Figur 3) föreslås tre skalnivåer och motsvarande praktiska
organisatoriska grupperingar som lämplig beslutsinfrastruktur för projektstudion
De tre skalnivåer benämns som strategisk, taktisk och operativ nivå.
De tre skalnivåerna kan i praktiken förstås som en glidande skala, snarare än
strikt avgränsade domäner. Dessa skalnivåer kan ses som olika domäner som
innehåller vissa perspektiv eller har ett specifikt fokus, men som i mötet med en
hierarkisk organisationsmodell blir ”översatt” till en formell förvaltningsstruktur.15
Den strategiska nivån inrymmer generellt frågor av strategisk karaktär, vilket innebär att frågorna är mer övergripande, har ett starkt framtidsfokus, är abstrakt
och har ett ”hela-staden-perspektiv”, med en längre tidshorisont. Den strategiska
nivån skapar i teorin ett övergripande mandat och riktning för frågor som drivs
i organisationen (olika förvaltningar, bolag, nämnder). I en formell kommunal
förvaltning inrymmer den strategiska nivån sannolikt chefer från högsta kommun15. Det är teoretiskt möjligt att vissa av dessa nivåer saknas eller att det inte existerar någon
formell förvaltningsmässig motsvarighet, även om de formella strukturerna finns ”på papper”.
Exempelvis kan man tänka sig att kommunledningen ständigt jobbar med operativa frågor och
vice versa, att tjänsteperson längre ner i hierarkin jobbar med strategiska frågor. Inget av detta
är ”fel”, utan det gäller bara att bli uppmärksammad på vilken skalnivå en viss fråga opererar.
Uppdelning är således pragmatisk.
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ledning, nämndpresidier, kommunfullmäktige, kommunstyrelse eller liknande
instanser. Den taktiska nivån hanterar frågor som är mer verksamhetsnära, och
har ett uppdrags- och koordineringsfokus kring gränsöverskridande frågor som
kräver någon slags lösning eller resultat. Med andra ord hanterar den taktiska nivån ständigt nya frågor som kräver praktisk hantering i förvaltning. Den taktiska
nivån bör vara en brygga mellan den strategiska och operativa nivån. I en kommunal
förvaltning befolkas denna nivå sannolikt av både formella chefer, nämndpresidier och informella ledare. Utifrån de formella hierarkiska strukturerna jobbar
sannolikt chefer som har sektors-, avdelnings-, eller gruppansvar som i den taktiska nivån, även om gränsen till den operativa nivån kan vara glidande och otydlig
i praktiken. Den taktiska nivån har en paradoxal roll i en hierarkisk organisation
där gränsöverskridande frågor eller uppdrag måste hanteras. Det kan uppstå
dilemman till följd av att chefer i den taktiska nivån främst utgår från sitt verksamhetsområde, sin budget, sitt ansvarsområde och sina anställdas krav/behov;
samtidigt som man måste ta hänsyn till förvaltnings- och kommunövergripande
frågor i chefskap, bedömningar och avvägningar.16
Dessa potentiella dilemman och paradoxer, innebär att samspelet mellan den
strategiska och taktiska nivån måste fungera väl och vara tydlig. Förvaltningschefer
kan till exempel tillsammans behöva formulera tydliga uppdrag som går ut till
flera förvaltningar/bolag vid samma tillfälle, eller gemensamt lösa gränsöverskridande resurs- eller intressekonflikter när de uppstår. Det kan också finnas behov
av att skapa samsyn i den politiska arenan kring en viss fråga som spänner över
flera organisatoriska enheter. I den operativa nivån sker konkret problemlösning
eller praktisk handling utifrån rollen som expert. Den operativa nivån befolkas
ofta av en profession, som kan kallas för ”gatubyråkrater”17 tack vare sin detaljkunskap, sitt konkreta angreppssätt och sin ”närhet” till problemen som ska
hanteras.
Samspelet mellan studioteam, styrgrupp och ledningsgrupp
Hur beslutsinfrastrukturen riggas och hur samspelet sker mellan de olika grupperingarna och nivåerna bestäms av studioledaren i dialog med studioteam, styrgrupp
eller uppdragsgivare; utifrån projektets komplexitet, typ och omfattning. Vissa
studioprojekt löses enbart på den operativa nivån, exempelvis i de fall där professionen måste komma överens, och där nödvändiga beslut eller inriktningar redan
är fattade i organisationen. Andra gånger måste alla tre skalnivåer finnas representerade, exempelvis kring större stadsplaneringsprojekt som kräver fördjupat
samarbete över gränser.
En viktig lärdom av studioarbete är behovet av att tydliggöra samspelet mellan
dessa grupper och skalnivåer tidigt i processen och nödvändigheten av att förankra upplägget kring beslutsinfrastrukturen. Denna tydlighet och transparens
16. Inom organisationsforskningen kallas detta fenomen för ’balkanisering’. (Mintzberg, 1989)
17. Begreppet myntades av Michael Lipsky 1969.
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Figur 4. Ett möjligt upplägg för beslutsinfrastruktur som möjliggör nödvändig mobilisering av beslut och resurser under studioarbetet.
Löpande förankring och legitimitet är avgörande för att kunna mobilisera resurser och nödvändiga beslut över gränser. Det är viktigt att en
”signalerar” tillit till studioteamet, som förväntas att lösa problem och skapa gränsöverskridande samsyn eller fungerande kompromisser.

gör att medarbetare, chefer och politiker ser samma spelplan och vet vad som
kan förväntas och vad man ska göra när det uppstår hinder eller konflikter. Utifrån
tidigare erfarenhet av studioarbete kan följandearbetssätt vara ett rimligt upplägg
inför ett problem eller uppdrag av mer komplex och resurskrävande natur.
Ett exempel på upplägg av beslutsinfrastruktur för komplexa projekt eller uppdrag
Deltagarna i det operativa studioteamet ansvarar för att förankra det pågående arbetet i respektive förvaltning eller arbetsplats, genom att regelbundet informera
och återkoppla. Studioledaren, som processledare, återkopplar regelbundet till styrgruppen (ifall sådan finns) och ser till att informationen flödar mellan den operativa, taktiska och strategiska nivån (om motsvarande grupperingar finns). Styrgruppen
ansvarar för verksamhetsplanering i respektive förvaltning och/eller bolag, samt
resurssättning av det operativa studioarbetet. Styrgruppen består av chefer som
ansvarar för respektive deltagare i studioteamet, om inte annat ska medverkan i
projektstudion förankras i linjen och tid- och resurser garanteras för att arbetet
ska kunna genom- och slutföras. Styrgruppen är ansvarig för att informera och
förankra strategiska frågeställningar och lyfta upp nödvändiga beslut till den strategiska gruppen när så behövs. Den strategiska gruppen består av förvaltningschefer och/eller politiker, beroende på projektets eller uppdragets karaktär.
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Modellen för Projektstudioarbete
Projektstudion har sedan 2016 ett dedikerat rum som är inrett för att kännas til�låtande och för att främja kreativitet och samarbete i grupp. En metodbok är framtagen där studioformatet och modellen förklaras, och där det framgår diverse
råd och tips.18 Metodboken är tänkt att användas som loggbok och för löpande
dokumentation av studioarbetet. Metodboken ska vara ett stöd för studiodeltagarna och studioledaren, men även bidra till ökad transparens genom dokumentation. Arbetssättet i studion är agilt, iterativt och utforskande. Denna typ av arbetssätt kan beskrivas som designbaserat. Arbetet i studion styrs inte av en linjär
logik, utan en cirkulär logik där kunskapen som produceras påverkar nästföljande
steg i arbetet. Beroende på vad som händer i processen kan olika steg involveras,
men PROJEKTSTUDIOARBETET delas upp i tre övergripande faser:
PROCESSDESIGN, PROCESSLEDNING och IMPLEMENTERING. Dessa
tre faser överlappar varandra och behöver nödvändigtvis inte betraktas som linjära. Exempelvis kan nya insikter och förhållanden uppdagas i implementeringsfasen, vilket gör att studioteamet och studioledaren måste återgå till processdesignfasen för att kunna ställa om arbetet. Nedan följer en övergripande genomgång
av dessa tre faser.

18. http://tinyurl.com/y4om73ab
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Uppstart
Arbetet i studion startas när styrgruppen tillsammans med studiosamordnare ger
klartecken till en studioledare att börja arbeta och sätta samman ett studioteam med
relevant kompetens och erfarenhet. Studioinitiativ kan komma från förvaltning,
tjänsteperson, styrgrupp eller via politiska uppdrag. Ett godkännande från styrgrupp leder till uppstart och projektstudion går in i första fasen: processdesign.

Processdesign

Processdesign är den initiala fasen av planering och upplägg av studioarbetet. Upplägget i denna fas beror på vilket problem, fråga eller uppdraget som ska hanteras i projektstudion. Det är upp till studioledaren, tillsammans med studioteamet
eller styrgruppen, att ta fram riktlinjerna och temat för arbetet i projektstudion.
Riktlinjerna kan fungera som en provisorisk vision som håller samman gruppen
och riktar arbetet. Processdesignen är en av de viktigaste faserna i projekstudioarbetet.
Vissa projekt eller uppdrag kräver fördjupad eftersökning av relevant kompetens
i organisationen. Det eventuella deltagandet måste förankras med den förvaltning och chef som ansvarar för experten.
Andra gånger vet studioledaren inte på förhand hur processen kommer att fortlöpa innan ett första utforskande steg (problemlösning) har tagits. Det kan exempelvis handla om att problemet måste bli tydligare och mer framträdande (utifrån
frågor som ”vad handlar uppdraget om?” och ”vad är det är det för problem vi
ska lösa?”) innan relevanta bolag, intressenter, förvaltningar eller experter involveras. En förtrupp kan inledningsvis användas för att stötta processdesignarbetet
innan ett studioteam tillsätts.
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Planering av studiosessioner
Processdesign handlar i grunden om att etablera och definiera:


















nödvändiga arbetsmoment
faciliterings eller processledarroller
grov uppskattning av tids och resursåtgång
mål för projektet eller uppdraget
hur arbetet för att etablera förståelsen för problembilden ska organiseras
identifiering av hinder i organisationen
nödvändiga förankrings- och beslutspunkter
faser och utvecklingssteg eller -språng som förväntas att förekomma i
arbetet
vilka förväntningar det finns kring resultat och i vilken form resultatet ska
presenteras
vilken kompetens som kommer att behövas
vilka designbaserade metoder kommer att behövas
hur externa aktörer ska involveras
hur lärande och kunskapsfrågor skall hanteras och organiseras
hur resultatet av studioarbetet ska förpackas
hur samspelet mellan linjen ska ske
hur kommunikationen ska utformas och organiseras
hur ofta och när olika studiosessioner ska förekomma

Förståelse för problembilden
Ett av de viktigaste elementen inledningsvis är förståelsen av problembilden
och ämnets komplexitet. (se Figur 5). Beroende på projektets svårighets- eller
komplexitetsgrad kan studioarbetet behöva resurssättas och stärkas med specifik
kompetens och roller. Exempelvis kommunikatör, faciliterare och fler processledare som avlastar studioledaren. Enligt modellen ovan kan projekt och problem
definieras utifrån en ökad svårighetsskala: enkla, skavande, trassliga och stökiga.
Enkla projekt är projekt som domineras av tekniska frågor. Det råder relativt
stor samsyn och frågorna går att hantera med rådande kunskap och organisatoriska förutsättningar. Enkla projekt kan hanteras med ett fåtal personer och
beslut kan tas utan större förankringsarbete. Dessa typer av projekt behöver inte
hanteras i studioformatet.
Trassliga projekt beskriver en typ av projekt där att professionen är överens
om värden och riktning, samtidigt som frågan kompliceras på grund av tekniska
svårigheter, osäkert kunskapsläge, osäker kostnadsbild eller komplicerade tekniska utmaningar. Experter och professionen trasslar sig genom tekniska detaljer
och samband. I trassliga projekt deltar ofta även fler aktörstyper och aktörer,
vilket innebär ett att ett större fokus måste läggas på förhandling, bedömning-
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FÅ AKTÖRER / INTRESSENTER

SKAVANDE

ÖKAD KOMPLEXITET
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ENKLA

TEKNISK / NEUTRAL

Figur 5. En enkel modell för att kunna göra en förbedömning av utmaningen eller projektet som ska hanteras i projektstudion. Ökad
komplexitetsgrad innebär att mer fokus måste läggas på facilitering, grupprocesser och socialt samspel.

ar och behov av att nå samsyn eller kompromisser. En översättarroll kan vara
värdefullt i ett trassligt projekt. Att bygga en ny cykelbro i en levande stadsmiljö
skulle kunna vara ett exempel på ett trassligt projekt.
Skavande projekt är projekt som utmärks av tvetydighet eller värdemässiga
spänningar som uppstår mellan ett fåtal personer. Skavande projekt kan vara
tekniskt enkla, samtidigt som professionen är oenig kring värden, bedömningar
och riktning. I skavande projekt blir fokus att hitta kompromisser genom dialog.
Värdeladdade frågor skaver och väcker emotionella reaktioner hos de människor
som gör bedömningarna, vilket innebär att det kan vara värdefullt att ha med en
faciliterare. Inom socialtjänsten i Borås används metodhandledare som ett sätt att
medla och hitta kompromisser mellan olika professionella positioner.
Stökiga projekt innebär en dubbel komplexitet - frågorna som hanteras är ofta
teknisk komplicerade samtidigt som aktörerna inte är överens om värden eller
riktning. Vanligtvis är större stadsplaneringsprojekt stökiga. Stökiga projekt innebär att ett större fokus måste ligga på både facilitering och processledning. Här
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är det viktigt att hitta sätt att kunna förhandla, bygga legitimitet, etablera tillit,
hantera konflikter och hitta robusta kompromisser som håller över tid. Stökiga
projekt drivs framåt genom att kunskap och förståelse utvecklas stegvis, och genom att konflikter tillåts att äga rum och hanteras. Stökiga projekt kräver också
en tydlig beslutsinfrastruktur. Stökiga projekt innebär både ett trasslande och skavande.
Organisatoriska frågor
I processdesignfasen hanteras även organisatoriska och förvaltningsmässiga frågor.
Exempelvis, vilken förvaltning eller politisk nämnd eller styrelse ska vara mottagare av resultaten som produceras i studion? Behövs extern kompetens köpas in? Behövs en tydligare beslutsinfrastruktur? Behöver det finnas ett eller flera
grindbeslut i projektet? Grindbeslut kan sägas vara avgörande beslutssituationer,
som påverkar riktningen för det fortsatta arbetet eller uppdraget (”En grind som
öppnar eller stängs”). Det kan exempelvis handla om att etablera ett tidsbestämt
tillfälle, där styrgruppen eller studioteamet behöver ta ett beslut ifall projektet ska
fortsätta eller läggas ner. Det kan handla om strategiska eller taktiska beslut,
exempelvis huruvida ett äskande ska in till budgeten eller inte. Det är viktigt att
dessa beslutspunkter kommuniceras tidigt av studioledaren till de grupper som har
mandat eller rådighet att ta beslut, exempelvis styrgrupp, ledningsgrupp eller politisk
nämnd. Denna tydlighet underlättar för beslutsfattare att planera och mobilisera
inför de situationer där avgörande beslut kommer att tas. Samtidigt är det inte
alltid möjligt att på förhand bestämma exakt när grindbeslut ska tas. Det kan
vara en pedagogisk poäng att illustrera för studioteamet hur vissa återkommande besluts- eller budgetprocesser ligger i tid. Det är inte säkert att alla studiodeltagare vet hur de kommunala besluts- eller budgetprocesser fungerar ingående.
Vidare handlar processdesignfasen om att förtydliga ansvar, budget, roller i studioteamet och hur arbetet ska fördelas mellan förvaltningar och mellan studiodeltagarna. Processdesignen behöver inte vara ”fullständigt klart”, utan kan modifieras och anpassas utifrån vad som händer i studioarbetet. Andra typer av frågor
som kan vara aktuella att reflektera kring i processdesignfasen.
Studioteam och sammansättning




Identifiering av behov av kompetens, expertis och när personerna ska inkluderas i studioarbetet
Hur mycket tid deltagare kommer att behöva avsätta för studioarbetet och
när det förväntas deltagande i studiosessioner
Vilka externa aktörer ska delta i studioarbetet och när, exempelvis forskare, invånare, intressegrupper, näringslivsrepresentanter och så vidare

Organisatoriska frågor
• Vilka förankringssteg som måste vidtas och när
• Vem som är ägaren av initiativet/projektet
• Vem eller vilka som är mottagare av resultatet
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Figur 6. Scenarioanalyser och planering av process i projektstudio. (Foto: Heiti Ernits)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hur ska resultatet paketeras och tas hand om i respektive förvaltning
Hur förankring och löpande kommunikation ska ske med process-/projektägare, styrgrupp, ledningsgrupp eller politiker
Hur ska styrgruppen mobilisera för nödvändiga beslut
Hur ska styr- eller ledningsgruppen hantera mål och resurskonflikter som
uppstår genom projektstudioarbetet
Hur skall lärandet organiseras och kunskapen spridas vidare
Metod och arbetssätt
Vilka metoder och verktyg kommer projektet att behöva använda sig av
(workshops, intervjuer, platsbesök, tjänstedesign)
Hur ska eventuella känsliga och värdeladdade frågor hanteras i
studioarbetet (vilket exempelvis kräver en beredskap för att kunna hantera
för mål- och intressekonflikter)
Hur kommer kunskap inhämtas och produceras (pilotstudier, experiment,
forskningsprojekt, litteraturstudier, statistik, intervjuer, medborgardialoger
etc.)
Vilka kunskapsformer kommer att hanteras (tyst kunskap, erfarenhetsbaserad kunskap, teoretisk kunskap)
Vilka utredningar och extern kompetens kommer det att behövas i studioarbetet (ex. konsulter, utredningar, forskningsresultat).
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•
•

•
•
•
•
•
•

Fundera tillsammans med studioteamet över vilka typer av
verktyg och aktiviteter som kommer att krävas för att få studioarbetet att gå framåt och gör en översiktlig plan.
Fundera på vilka typer av faser processen måste gå genom
och hur de olika faserna förhåller sig till tidsplanen (t.ex. inom
stadsbyggnadsområdet kan det handla om behovet av medborgardialog, utredningar, omvärldsbevakning, inspirationsföreläsningar, workshops, förankring, budgetäskande, osv.).
Försök skissa upp processen, kommunicera den till studioteamet och tydliggör skillnaden mellan den ”stora bilden” (process) och projekt (mål).
Se till att studioteamet får det nödvändiga utrymmet för att
kunna komma loss från linjen. Kommunicera behovet av föroch efterarbete.
Se till att alla lär känna varandra och jobba för att lyfta fram
och uppvärdera de olika kunskapsperspektiv som deltagare
bär med sig in i studioarbetet.
Skapa en teamkänsla och lekfull atmosfär.
Se till att jobba aktivt med förankring och målgruppsanpassad
kommunikation.
Kommunicera tydligt att arbetet pågår även utanför studiosessioner och förtydliga eventuella uppdrag och förväntningar
av resultat mellan studiosessionerna. Studioarbete kräver tid
både för förberedelser och efterarbete.
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Processledning
Processledning är en av de viktigaste funktionerna i studioarbetet för att garantera
en givande och effektiv process.19 Processledaren (ofta studioledaren) ska se till
att processen fortskrider, att nödvändiga delar av organisationen samordnas, att
informationen flödar mellan förvaltningar, att varje deltagare får möjlighet att
bidra utifrån sina erfarenheter och kompetens och att gruppen gemensamt tar
sig an de uppdrag och/eller problem som har identifierats.
Fokus på processledning
Erfarenheter av studioarbete har visat att studioledaren inte bör driva egna frågor,
utan fokusera på att driva det gemensamma arbetet framåt. Detta gäller speciellt
stökiga projekt (se Figur 5). Problemet med otydlig studioleadarroll kan avhjälpas genom en symbolisk uppdelning av studioledarrollen. Exempelvis kan man
tydligt byta roller med sig själv genom symboliska handlingar eller ritualer (”Nu
tar jag på mig expertrollen”, ”nu tar jag på mig processledarhatten”). Detta gör
att det blir tydligt för deltagarna när experten representerar sin förvaltning och/
eller sin expertis och när tjänstepersonen intar rollen som processledare där studioteamets gemensamma mål är i fokus. I större och svårare projekt är det klokt
att ha två processledare som turas om och hjälps åt.

19. I Borås Stad finns det två utbildningar som passar processledarfunktionen: (1) ”Att leda utan
att vara chef ”; (2) ”Kreativ processledning – om självinsikt, samarbete och kommunikationspåverkan”. Den sistnämnda utbildningen skall alla studioledare gå enligt beslut i Borås Stad.
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Stegvis och utforskande arbetssätt
Projektstudion är ett utforskande arbetssätt som fortskrider stegvis. Produktion
av kunskap, professionella bedömningar och förhandlingar samspelar i studiosessionen. Kunskap och insikter skapas steg för steg. Förståelsen för olika perspektiv
växer fram genom interaktion, lyssnande och fördjupat samtal. Studioteamet gör
exempelvis tankeexperiment; konstruerar och diskuterar skisser, prototyper, utkast och modeller samt kartlägger intressenter, risker, hinder och organisatoriska
förutsättningar. Kunskap och koncept framträder och förfinas genom en stegvis
process. Denna typ av utforskande arbetssätt minimerar risken för låsningar och
strävan efter perfektion. Vidare ökar detta typ av kollaborativa arbetssätt känslan
av delaktighet och medbestämmande hos deltagarna.
Trivsel under studiosessioner
Studioledaren eller faciliteraren måste lägga tid och resurser på för att få till
fungerande social interaktion och samarbete i grupp. Ett gott samarbetsklimat
och trivsam arbetsmiljö, blir avgörande för studioarbetets kvalitet och fungerande samarbete. Det handlar om att få deltagarna att känna sig sedda och
behövda, förtydliga syfte och det gemensamma målet, och att lösa konflikter
och friktion när det uppstår i studioteamet. Fika, pynt, värmeljus, blommor eller
tillitsstärkande grupplekar, kan bidra till bättre trivsel, social samvaro och bättre
gruppsammanhållning.20 Det är upp till studioledaren eller faciliterare att skapa
förutsättningar för god trivsel under studiosessionerna. Detta är anledningen till
varför studioledaren måste ha relevant utbildning, känna till sociala verktyg eller ha
en fallenhet för att hantera socialt samspel.
Skillnader i förutsättning och ambition
Det är viktigt att utgå från insikten att studiodeltagare kan ha olika världsbilder,
kunskapssyn, skiftande organisatoriska förutsättningar för sitt deltagande (resurser, kultur, ledarskap, tidsbrist, arbetsbelastning), olika bakgrund, varierande förkunskaper eller som tillhör olika professionella gemenskaper. Även dagsformen
kan variera hos deltagare. En viktig lärdom från studioarbete är vikten av att
jobba med personliga skillnader i arbetssätt, förutsättningar och ambition. Det
finns människor är mer handlingsinriktade och praktiska, andra gillar att jobba
strategiskt, tänker mer abstrakt och för filosofiska resonemang. En kategori av
människor tenderar att vilja uppnå snabba och konkreta resultat, medan andra
känner ett behov av att ”ha på fötterna” och tänka genom situationen först.
Människor behöver olika tid för att ”smälta” nya intryck, kunskaper eller insikter. En studioledare eller facilitator måste vara lyhörd för dessa olikheter, och
kunna balansera och förhandla mellan dessa ambitioner.

20. Exempelvis utbildas studioledare i metoder för hur man bidrar med god stämning i grupp.
(Se Borås Stads upphandlade utbildning: Kreativ processledning - om självinsikt, samarbete och
kommunikationspåverkan).
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Låt saker ta tid
Det är viktigt att inte forcera arbetet i projektstudion. Stökiga, trassliga och
skavande projekt innebär att frågorna som hanteras är komplicerade, komplexa
och värdeladdade. Det är inte säkert att professionen, intressenter eller beslutsfattare är överens om kunskapsanspråk, värden eller målsättning. Deltagare i
studioteamet har olika förutsättningar, tillhör olika professionella grupper och
har varierad förförståelse. Att hitta lösningar som bygger på kompromisser eller
som accepteras av alla parter kan ta tid - och måste få ta tid. Det är inte heller
säkert att svåra frågor kan lösas under en studiosession, utan de kan kräva en
stegvis förflyttning. Utmanande idéer eller värdeförflyttning måste få utvecklas
och mogna hos studiodeltagare mellan studiosessionerna.
Dela på facilitator- och processledarrollerna
Det kan vara klokt att dela på rollerna när projektstudion ska hantera stökiga
eller trassliga projekt. En studioledare ska främst se till att arbetet fortskrider, att
resurser finns till hands och att samverkan och koordinering fungerar i organisationen. En förstärkt facilitering innebär större fokus på grupprocesser, socialt
samspel och hantering av de konflikter som uppstår när människor möts och
jobbar tillsammans över gränser (till följd av kulturella, professionella, värderingsmässiga och personliga skillnader).
Acceptans och förståelse för skillnader
Deltagare i studioteamet har olika förutsättningar att delta och bidra. Insikten
om detta bidrar förhoppningsvis till en förståelse och acceptans, när exempelvis
vissa tjänstepersoner inte kommer vidare med sina frågor eller uppdrag21 i sin
respektive förvaltning eller bolag. De personliga skillnaderna i förmågor kan
hanteras av studioledare eller faciliterare. För att lösa organisatoriska knutar kan
involvering av styr- eller ledningsgruppen vara nödvändig. Det kan exempelvis uppstå ett behov av att öppna dörrar i organisationen eller mobilisera inför nödvändiga beslut gällande resurser eller mandat. (Se avsnittet om beslutsinfrastruktur
för mer om detta.)

21. Eller frågor som adresseras och jobbas med i studion.
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Återkoppla ständigt till studioteamet om i vilken fas ni
befinner er, eller hur långt processen har fortskridit, och
vilka hinder som måste hanteras för att komma framåt.
Etablera en lokal kultur som signalerar en tillåtande miljö
(där det är tillåtet att göra fel eller komma med ogenomtänkta idéer).
Jobba ständigt med relationsskapande aktiviteter (för att
knyta samman gruppen).
Medla i konflikter som eventuellt uppstår i gruppen.
Notera när skavningar uppstår i gruppen och dela vid
behov upp denna fråga på flera studiosessioner. Värdeförflyttning tar tid och kan vara emotionellt utmanande)
Se till att alla blir sedda och fördela ordet under mötena
så att alla kommer till tals. Notera maktmässiga eller sociala obalanser i gruppen och hantera dessa.
Använd metoder för att stimulera kreativitet och problemlösningskapacitet.
Varva ”lekfulla” inslag med ”allvar”.
Notera ifall det uppstår informella ledare eller deltagare
som vill ta större initiativ och ansvar och låt dem växa in
i rollen.
Var tydlig med förväntningar och vilka uppdrag och aktiviteter deltagarna ska ta med sig till linjearbetet.
Om processledaren har en dubbel roll (exempelvis förväntas bidra till projektet utifrån sitt expertområde) krävs
det ytterligare avlastning i form av bistående processledare eller faciliterare.
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Fyra designbaserade faser
Arbetssättet i processledningsfasen bygger på en modell med fyra faser som driver
arbetet framåt till resultat och implementering. Dessa icke-linjära faser överlappar och går in i varandra. Faserna är problemlösning, organisatorisk lärande, realisering
och återkoppling. Oväntade händelser eller nya kunskapsförhållanden kan göra att
studioarbetet kan behöva ”hoppa” mellan faserna. Exempelvis kan det visa sig
att politiker inte är nöjda med slutresultatet i återkopplingsfasen, vilket innebär
att arbetet går tillbaka till problemlösningsfasen. Nya samband eller nya insikter i lärandefasen kan innebära att studion hoppar tillbaka till processdesignfasen. Det kan
handla om att planerare upptäcker att området som ska planeras innehåller stora
halter av markföroreningar, vilket gör att andra delar av organisationen måste
involveras och att projektet måste ändra riktning.
Problemlösning
Problemlösning är ett samlingsbegrepp för de aktiviteter som en individ eller en
grupp av människor utför för att kunna förstå, lösa, angripa och hitta möjliga
vägar genom eller förbi ett identifierat problem. Ett problem beskriver ett tillstånd eller situation som inte anses som bra eller önskvärd och som kräver någon slags åtgärd eller lösning. Problemet i fråga kan vara tydligt och väldefinierat
eller otydlig och flerdimensionellt. Ett väldefinierat problem kan exempelvis
vara ”det saknas ställplats för husbilar i centrum”, och problemlösningen kommer
då drivas av frågan: ”var är det bästa stället att ställa husbilar i centrum?”. Ett otydligt
problem kan exempelvis vara ”ökad nedskräpning i stadsdel X”, vilket kräver en
utforskande process där aktörer först måste ta reda på orsakerna bakom nedskräp-
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ningarna, innan nästa steg kan tas i problemlösningen. Denna typ av utforskande problemlösning kan innebära att studioarbetet ändrar riktning och fokus
beroende på vilken kunskap som framträder. Beror nedskräpningen i stadsdelen på okunskap hos invånarna eller saknas det sätt att bli av med sitt avfall?22
Beroende på svaret uppdagas olika handlingsalternativ, möjliga scenarier och
organisatoriska strategier. Forskning och erfarenhet har visat att det är klokt att
investera mycket tid och resurser för att verkligen förstå och definiera problemet
i fokus. Det handlar till syvende och sist om att skapa kloka och välunderbyggda
beslutsunderlag som träffar rätt.
En annan problemtyp är vilda problem eller ”wicked problems”.23 Dessa typer av
problem innebär att de i grunden är svåra att lösa, delvis på grund av att sociala,
teknologiska och fysiska faktorer samspelar dynamiskt. Det är inte säkert att det
går att hitta effektiva lösningar på dessa problem som håller över tid. Denna
problemtyp kräver en experimentell och prövande strategis där möjliga lösningar prövas i liten skala och sedan utvärderas. Det som visar sig fungera kan med
fördel skalas upp och implementeras på andra platser, även om det inte finns
några långsiktiga garantier för lösningens funktionalitet över tid. Lösningar kan
paradoxalt nog ge upphov till nya typer av problem, som inte går att förutsäga när lösningarna implementeras. Detta kan innebära att en ny projektstudio
startas för att ta hand om det nya problemet, som oavsiktligt skapades av implementeringen av resultat från en tidigare projektstudio.
Problemens dubbla natur
Ett sätt att angripa ett problem är att förtydliga problemets dimensioner utifrån
teknisk kunskap respektive sociala värden (se Figur 7 och Figur 5). Många problem som hanteras i projektstudion är sammansatta av sociala och kunskapsmässiga beståndsdelar. Modellen ovan kan användas för att förstå var studioteam,
beslutsfattare eller organisation står gällande problemet som ska hanteras. Utifrån modellen handlar det alltså om att åstadkomma en gruppmässig eller organisatorisk förflyttning från ostrukturerade eller lagom strukturerade problem till strukturerade problem, beroende på startpunkt och problemets karaktär. Nedan följer
en kort genomgång av respektive kategori.
Ostrukturerade problem
Vissa typer av problem kan innebära att det saknas kunskap, att det råder osäkerhet kring vilken kunskap som krävs, samt att aktörerna inte är överens om
huruvida ett problem är ett problem eller ifall organisationen överhuvudtaget
borde befatta sig med en viss fråga. Ett sådant läge innebär enligt modellen att
22. Se exempelvis Borås Stads innovationsprojekt TJAFS. Url: https://www.ri.se/sv/vad-vi-gor/
projekt/tjafs-normkritisk-tjansteinnovation-i-avfallssystemet
23. Rittel och Webber (1973)
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Figur 7. Modell inspirerad av R. A. Hoppe (2010) som i sin tur inspirerats av J. D. Thompson och Tuden (1959) samt (Stacey, 1996, 2002).
Pilarna A;B;C indikerar olika processer som måste till för att förflytta en lagom, eller ostrukturerad problemställning till ett strukturerad tillstånd, där aktörer är överens kring värden och kunskapen för handen.

problemet är ostrukturerat och att det krävs en dubbel hantering av frågan, både för
att få klarhet i kunskapsläget och för att bli överens. Ett sådant ostrukturerat problem kräver ett större mått av facilitering, kompromisser, diplomati och förhandlingar; och kan innebära mer omfattande kunskapsproduktion, datainhämtning
och analys. Det kan även innebära att extern kompetens, som konsulter eller
forskare måste involveras i högre grad. Här blir även beslutsinfrastrukturen helt
avgörande för att kunna driva vidare en gränsöverskridande problemlösningsprocess. Det kan även handla om att aktörerna inte delar syn om på vilket sätt
en fråga ska organiseras eller resurssättas, hur relevant kompetens ska knytas
till arbetet eller hur en lösning ska implementeras och genomföras. Enligt modellen (Figur 7) innebär det attman behöver åstadkomma en förflyttning utifrån
pil A. Denna typ av problemställning kan vara utmanande att jobba med och
driva framåt. Processen är full av osäkerhet, frågor som hanteras är tvetydiga och
arbetet i sig innebär ökad risk för olika typer av konflikter. Enligt erfarenhet från
tidigare projektstudion kan följande faktorer underlätta arbetet:
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Ha en tydlig och dedikerad faciliterare i studion som enbart fokuserar på
gruppdynamik, att skapa god stämning och att bygga teamkänsla.
Skapa förutsättningar för professionen och intressenter att komma till tals.
Skapa en miljö som upplevs som tillåtande och annorlunda jämfört med
de rum och miljöer som förknippas med den organisatoriska vardagen.
Olika ritualer kan skapa denna typ av mentala skifte.).
Etablera en tydlig beslutsinfrastruktur runt projektstudion som kan hantera omställning, bidra med resurser och relevant kompetens, lösa konflikter
och mobilisera för nödvändiga beslut.

Lagom ostrukturerade problem
Vid vissa typer av problem delar personer mål och värden men kunskapsläget
är ovisst. Det kan handla om att det saknas relevant kompetens i gruppen eller
i organisationen, eller att det krävs ny kunskap för att förstå ett problem. En
sådan problemställning innebär att projektstudion kan fokusera på kunskapsprocesser, och inte behöver lägga lika mycket tid och resurser på sociala processer.
I modellen illustreras detta av Pil B. Andra typer av problem innebär att det
finns etablerad kunskap, men aktörerna delar av varierande skäl inte syn på värden eller mål. Vid denna typ av problem måste projektstudiogruppen fokusera
på att bli överens, och motsvarande förhandlingsprocess kan även behöva ske i
relevanta delar av organisationen. Detta innebär också att det sociala samspelet
i större grad måste faciliteras och processledas. Ett större fokus bör ligga på
meningsskapande, förhandling, konflikthantering och att lyssna in varandras
perspektiv och farhågor. I modellen illustreras detta av Pil C.
Problemlösningfasen kan bland annat innehålla följande aktiviteter:











Analys och inramning av problemet
Kunskapsinhämtning och kunskapsproduktion
Koncept- och idéutveckling
Omvärldsbevakning och inspiration (hitta och kommunicera goda exempel)
Gemensam värdering av olika alternativ
Scenarioanalyser
Swot-analyser
Workshops (där problemet och eventuella lösningar utforskas gemensamt)
Förhandling och byggande av legitimitet
Forskning och småskaliga studier

Organisatoriskt lärande
Organisatoriskt lärande är ett begrepp som beskriver processen där kunskap produceras och hur erfarenheter och lärdomar överförs i en organisation. Organisatorisk lärande handlar om en organisatorisk förmåga att kontinuerligt identifiera
och lösa problem, producera kunskap, lära sig av erfarenheter och slutligen

35

Figur 8. Olika kunskapsperspektiv möts genom samtal och skisser (Foto: Johan Ekeblom)

överföra kunskap och erfarenheter mellan personer och grupper över tid. Organisatorisk lärandet uppstår när människor träffas, utbyter erfarenheter eller skapar kunskap tillsammans. Lärandet kan ske i flera nivåer - Från det instrumentella och praktiska kring uppgiften som ska lösas till mer övergripande och djupare
reflektioner kring värden, normer och den egna positionen i förhållande till den
större bilden.24 Erfarenhet och forskning visar att kunskap kan behövas anpassas till olika målgrupper och mellan expertområden. Här kan studioledaren, eller
en expert som är generalist, vid behov inta en översättarroll. Exempelvis kan teknisk och expertmässigt språkbruk behöva anpassas till en berättarform som är
mer lämplig i politiska beslutsfora. Ett annat exempel är involvering av invånare,
där språk och sätt att kommunicera kan behöva anpassas till olika världsbilder
och förförståelse. En kommunikatör, med förmåga att gestalta i både text och
bild, kan med fördel involveras i studioarbetet.
24. Se Argyris (1978) och J. S. Brown och Duguid (1991)
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Erfarenhet och studier visar att det finns olika syn på kunskap i organisationer. Med andra ord, människor gör medvetna eller omedvetna värderingar av
kunskap och viss kunskap kan ses som legitim medan annan typ av kunskap
avfärdas som inexakt eller ”ovetenskaplig”. Det kan exempelvis handla om hur
människor värderar teknisk, naturvetenskaplig, politisk eller samhällsvetenskaplig kunskap. Dessa olika synsätt kan variera mellan förvaltningar beroende på
vilken profession och expertis som dominerar. Det är viktigt att studioledaren
och studioteamet adresserar värderingsfrågan i studiosessionerna. Studioledaren
eller faciliterare bör försöka synliggöra dessa skillnader och skapa situationer där
olika experter får möjlighet att lyssna till varandras kunskapsområden, perspektiv och dilemman. Ett gediget förankrings- och översättningsarbete minimerar
risken för framtida problem i processen.
Lärandefasen kan bland annat innebära följande aktiviteter:










Överföring av erfarenhet och kunskap mellan människor
Produktion av kunskap
Kunskapssammanställning och syntes
Skapande av modeller och begrepp
Värdering av kunskapsanspråk
Jämförande av perspektiv
Förhandling och jämkning av kunskapsanspråk
Reflektion (kring situationen) och reflexivitet (kring konsekvenser, den
egna rollen och moraliska implikationer)
Omdefinition av mål och syfte utifrån nya insikter och lärdomar

Realisering
Realisering beskriver en fas där idéer, artefakter och koncept förverkligas och får
allt tydligare konturer. En stor del av realiseringsarbetet sker individuellt, utanför
studiosessionen i respektive linje och utifrån studiouppdrag. Exempel på saker man
arbetar med i sådana uppdrag är utredningar, produktion av text, bilder och insamling av data. Det åligger studioledaren att samordna och koordinera detta arbete.
Erfarenheten har visat att det är väldigt viktigt med tydlighet och kommunikation
i denna fas. Alla studiodeltagare ska på ett tydligt sätt känna till vad som förväntas
och när resultatet ska levereras tillbaka till projektstudion. Studiouppdragen dokumenteras med fördel med hjälp av studiometodbok. Det gemensamma studioarbetet
kan vara avhängigt de olika ”inspel” som kommer från det individuella arbetet i
linjen. Uteblivna resultat från enskilda aktörer kan skapa irritation och missämja i
gruppen och bromsa det gemensamma arbetet. Vissa gånger kan det vara nödvändigt att förankra olika studiouppdrag i styrgruppen, då studioledaren ofta saknar
formellt mandat att styra linjearbetet.
25. Ärenden som upplevs som ”problematiska” tenderar att ”cirkulera” i organisationen (de kan
också bli ”liggande” eller ”oberedda”). Alternativt kommer förhandlingen att ske formellt via
”remisser”. Detta är ett tidsödande och ineffektivt sätt att kommunicera och komma överens på.
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Figur 9. Denna 3d-utskrivna modell av en stadsdel användes som diskussionsunderlag för återkoppling i en medborgardialog
(Foto: Heiti Ernits).

Realisering kan bland annat handla om följande aktiviteter:









Dokumentation
Produktion av text och bilder (arbetsmaterial, illustrationer, skisser, kartor)
Skapande av modeller, koncept eller prototyper
Organisationsskissande (genomförande, drift m.m.)
Analys av kostnader (investering, drift, underhåll)
Småskaliga experiment
Presentation av nödvändiga handlingar, lösningar, aktiviteter, beslut, strategier eller inspel till budgetprocesser
Förslag på taktiker för att komma framåt i processen eller kring implementation

Återkoppling
Återkoppling beskriver den fas i studioarbetet där lösningar och förslag från
föregående fas (realisering) anpassas utifrån slutanvändarnas behov och inspel.
Det kan även handla om förankring med styrgrupp, ledningsgrupp, intressenter

38

eller projektägare. Det kan handla om att samla in externa synpunkter och kunskaper från invånare och andra intressenter. Återkoppling handlar om att testa,
utvärdera, förbättra och förfina resultatet av studioarbetet. Återkoppling kan
med fördel planeras in som en regelbunden, återkommande aktivitet i studioarbetet, speciellt i de fall där ärendet/problemet som hanteras är värdeladdat eller
där stor osäkerhet råder. Regelbunden återkoppling är också ett sätt att främja
legitimitet och mobilisera för kommande beslut och/eller för fortsatt handling.
Det är viktigt att anpassa resultat och budskap till målgruppen, vare sig det
handlar om politiker, andra tjänstepersoner eller invånare. Det är även viktigt att
fånga upp och hantera andra kunskapsformer, såsom tyst kunskap och erfarenhetsmässig kunskap från sakkunniga, amatörer eller intressenter. Det kan exempelvis handla om att fånga upp invånarnas lokala kunskap och erfarenheter i en
planeringsprocess.
Följande aktiviteter kan förekomma i denna fas:







Avstämning med respektive linje (förvaltning eller bolag)
Avstämning med slutanvändare och/eller beställare
Intressentavstämning eller dialog (t.ex. medborgardialog, fokusgrupper,
intervjuer)
Reflektionsseminarium
Avstämning med lednings- eller styrgrupp
Vidareutveckling av lösningen utifrån återkopplingen. (Detta innebär att
processen går tillbaka in i nödvändig fas, som t.ex. problemlösning, lärande
eller realisering.)
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Implementering
IMPLEMENTERING
RESULTAT

LINJEARBETE
Implementering är det arbete som sker i slutfasen av studioarbetet. Det handlar
om att bygga legitimitet för resultat, mobilisera för beslut, förankra resultat eller
besluta om följduppdrag i linjen. Det kan exempelvis vara en situation där flera
förvaltningar måste enas kring gemensamma principer eller förhållningssätt, eller
besluta om ett delat uppdrag som ska starta och löpa samtidigt. Denna typ av
gränsöverskridande koordinering av resurser och handling kräver samordnad
förankring över gränserna. Denna typ av förankring kan behöva ske i både formella och informella fora där policy skapas och förankras.26 Andra ämnen som
berör implementering är drifts-, underhålls- och genomförandefrågor. Resultatet
av studioarbetet kan i praktiken innebära att ett antal förvaltningar som inte har
deltagit i studioarbetet måste agera, ta kostnader eller hantera resultatet på något
sätt. Frågor som innebär kostnadshöjning i förvaltning eller omprioritering i linjen måste förankras och godkännas av ledningsgruppen eller motsvarande nivå.
Det löpande förankringsarbetet som sker i återkopplingsfasen ska garantera att
frågan inte upplevs som en överraskning hos beslutsfattare när det är dags för
handling och implementering (”det här har vi aldrig hört innan”). Det är också
viktigt att notera att studioledare sannolikt saknar formellt mandat för att kunna
genomdriva en sådan koordinering, varken på egen hand eller med hjälp av studioteamet. Studioledaren och studioteamet kan behöva stöttning från chefsnivån
i förankringsarbete och implementering. Exempelvis kan förvaltningschefer,
eller motsvarande nivå, uppfattas som mer legitim i de forum där policy formuleras. Om en förvaltningschef på ett effektivt sätt ska kunna bära och försvara resultaten från studioarbetet i relevanta beslutsforum måste ett omfattande kommunikations- och översättningsarbete ske mellan chefen och studioledare.
26. Det finns mer eller mindre kända arenor och tematiska forum för förankring och samordning i företag och organisationer. I Borås Stad finns exempelvis kommunalrådsberedning (KB),
Samtech (f.d. lill-torkel), Strategiska Gruppen, Teknisk Samordning, Plangruppen, Lokaliseringsgruppen, Samrådsarena SRA, Presidiesamordning, Stor-torkel, vattengruppen, GET-gruppen,
koncernledning, grupp för Utvärdering av Detaljplaner, PLUPP, TUPP.
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Följande aktiviteter kan förekomma i denna fas:










Framtagande av implementeringsstrategi
Paketering av resultat
Storytelling och kommunikation (mobilisering för beslut)
Diplomati (förhandling, komma överens)
Politiska beslut (ex. beslut om planprogram eller organisationsförändring)
Beslut om nya rutiner eller procedurer i organisationen
Inspel till budget eller verksamhetsplanering
Praktisk handling och genomförande av beslut
Information och spridning av resultat

Fördelarna med projektstudion
Projektstudion kan användas som ett redskap för att komma fram i processer som
har stannat av, komplexa projekt, problematiska situationer eller för frågor som
måste lösas över organisations- eller förvaltningsgränser. Det kan handla om
problem eller initiativ där befintliga rutiner saknas, där kunskap saknas i organisationen, där ansvarsfrågan är otydlig, eller där flera förvaltningar måste hantera
en fråga gemensamt. Projektstudion är också ett lämpligt arbetssätt för att hantera frågor där stor oenighet råder i organisationen. Projektstudion är en sammansättning som består av studiomiljön, tillgängliga verktyg och resurser, aktivt
processledarskap, facilitering, intensiva studiosessioner, studioledarutbildning,
stödjande styr- och ledningsgrupp, projektstudiomodellen och levande projektstudionätverk. Projektstudion som sammansättning skapar nya organisatoriska möjligheter, såsom möjligheten att:








tackla komplexa problem på ett mer effektivt sätt;
hantera värdeladdade frågor;
göra professionella bedömningar;
bygga ny kunskap;
innovera;
jobba med komplexa frågor och
arbeta med kvalitativt organisatorisk lärande.

Projektstudion är ett lämpligt verktyg i samhälls- och stadsplaneringprojekt, som
är stökiga per definition och som ofta kräver gränsöverskridande samarbete och
koordinering. Den viktigaste aspekten i projektstudion är processledarskapet.27
Aktivt processledarskap och facilitering är grundläggande förutsättning för fungerande studiosessioner, effektiva studioteam och ett robust och hållbart studioresultat.

27. I Metodboken finns tips och förslag på verktyg och metoder för olika händelser och situationer. I metodboken för fördjupning finns ytterligare referenser till utförligare metoder och
litteratur.
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Möjliga nyttor och fördelar
med studioarbete











Möjligheten att lyssna och förstå varandras perspektiv
och kompetensområden
Möjligheten att nå samsyn och gemensam målbild
Lärande och utbyte av erfarenheter
Minskar risken att saker ramlar mellan stolarna eller att
saker behöver korrigeras i efterhand (eftersom samtliga
berörda förvaltningar och bolag är med tidigt)
Robusta lösningar som håller över tid (tack vare samsyn,
legitimitet och välbelysta frågor)
Främjar legitimitet
Sparar tid och kostnader
Kreativa lösningar tack vare blandning av kompetens
och expertområden
Ökad kvalitet i arbetet (fler perspektiv och kunskapsområden belyses)
Minskade organisatoriska risker (kunskap och erfarenheter blir distribuerade i organisationen vilket gör personalomsättning inte får lika omfattande kunskapseffekter)
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Ett axplock av viktiga erfarenheter och lärdomar
Det är viktigt att komma ihåg att projektstudion är ett arbetssätt och kräver ett
hantverk och fungerade stödfunktioner för att kunna realisera de värden som
eftersöks. Tjänstepersoner har olika erfarenheter av studioarbetet, både positiva och negativa.28 Samtidigt har efterfrågan efter projektstudion som arbetssätt
långsamt ökat i Borås Stads organisation, vilket skulle kunna vara en indikation
på att arbetssättet har ett gott rykte och skapar värde för tjänstepersoner och organisation. Som framgår av kapitlet Projektstudion föddes, utvecklades projektstudion stegvis, nerifrån och upp och genom att prövas mot konkreta fall och problem.29
Denna utforskande metod för verksamhetsutveckling står delvis i kontrast mot
förhärskande sätt att driva organisationsförändring, där modeller och principer
utvecklas på en strategisk nivå och appliceras på organisationen uppifrån och
ner. Projektstudion är utvecklad av professionen själva, utifrån deras behov och
erfarenheter, med stöd av ledning och insiktsfulla chefer. Projektstudion som
arbetssätt legitimeras också av en stark berättelse som kan beskrivas som en ambition att jobba i ”hängrännor istället för stuprör”.
Vikten av stabilisering och institutionalisering
Metodbok för projektstudion togs fram 2017 och baserades på tidigare erfarenheter av studioarbete.30 I metodboken etablerades en projektstudiomodell som
var inspirerad av design-metodik. Utbildningspaket för studioledare skapades
2017, samtidigt som formella projektstudiosamordnare tillsattes av ledningen.
Innovationsplattform Borås stöttade innovationsprocessen efter att flera nyckelpersoner sade upp sig i början av 2017. Dessa nyckelpersoner, som slutade,
satt på värdefull kunskap och erfarenheter av studioarbete. Projektstudion som
arbetsformat började också marknadsföras aktivt under 2017 både internt mellan förvaltningar och externt mot andra kommuner och intresseorganisationer.
Under 2018 fick projektstudion en egen hemsida på Borås Stads intranät, där
schemaläggningen och rollerna för projektstudiosamordnare förtydligades. I Början av 2019 etablerades ett nätverk för studioledare i Borås Stad med syfte att
kunna utbyta erfarenheter och lärdomar och förbättra kvaliteten i arbetssättet.
Sammantaget bidrar utbildningen, förtydligande av roller, etablering av nätverk,
metodbok och denna rapport till att det nya arbetssättet institutionaliseras och
stabiliseras i organisationen.

28. Borås Stad gjorde en intern utvärdering av arbetet i studioformat. (2016-12-15)
29. Innovationsplattform Borås stöttade ”innovationsprocessen” genom dokumentation och
löpande analys tillsammans med ansvariga tjänsteperson och studioledare. Följeforskare från RISE
har studerat utvecklingen och aktivt stöttat arbetet med utveckling av projektstudion.
30. Erfarenheter samlades in via ett antal workshops, där forskare, studioledare och studiodeltagare
deltog.
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Tydliga beslutsvägar och ansvar
En bild som förmedlades genomgående tidigt under utvecklingsfasen av projektstudion var att det rådde otydligheter runt studion gällande organisation och ledarskap: vem som var beställare, vem som var projektägare, hur resurs- och målkonflikter skulle lösas och kring förmågan att ta beslut. Detta är anledningen till att vi
framhäver vikten av tydlighet kring grindbeslut, förankringsstrukturer, kommunikation, fungerande beslutsinfrastruktur och på vilket sätt styrgrupp respektive
ledningsgrupp ska ta beslut eller mobilisera för nödvändiga resurser.31
Vikten av facilitering och processledning
Något annat som förmedlades tidigt var vikten av kvalitativ processledning och
facilitering. Utan aktiv och kvalitativ processledning upplever deltagarna en känsla
av otydlighet och att arbetet inte utvecklas i nödvändig takt. Professionen som
deltar i studioarbetet, kommer från olika delar av organisationen, bär med sig olika
kulturer och förhållningssätt, har olika förutsättningar och förmågor, vilket kräver
ett fokus på socialt samspel och grupprocesser. Bristande facilitering kan leda till
onödig missämja och konflikter. Det är därför en fördel att vara två studioledare
som växlar mellan facilitering, expertis och dokumentation. En annan fördel med
ett delat studioledarskap är möjligheten att delge varandra konstruktiv kritik (att
vara varandras ”kritiska vänner”).
Vikten av att förtydliga och kommunicera roller
Tjänstepersoner har varierande professionella roller som följer av expertis, tidigare
erfarenhet, och/eller formella strukturer som lagstiftning eller ansvarsområden.
Under kapitlet Projektstudions beståndsdelar finns en beskrivning av möjliga roller
som förekommer i samband med projektstudioarbetet. En tjänsteperson som
deltar i studioarbetet kan samtidigt även representera sin yrkeskår och inta en
myndighetsroll, för att exempelvis garantera lagstiftningens intention eller formella
krav. Det är viktigt att kommunicera en eventuell rollförskjutning till studioteamet
(”nu har jag myndighetsrollen här”). Tjänstepersonen kan även inta en ledarroll
genom informella mandat (andra betraktar personen som ledare) eller formella
mandat (personen har en formell chefs- eller ledarroll). Studioledare har en tendens att betraktas som en informell ledare av studioteamet. Nya tillfälliga roller kan
uppstå i det gemensamma studioarbetet och roller kommer sannolikt att skifta
under studioarbetet. Även omedvetna roller kan uppstå, exempelvis rollen som
”representant” för vissa intressegrupper (t.ex. invånare, företag, politiker) eller representant för vissa värden (t.ex. ”sociala frågeställningar”). Sammantaget är det är
viktigt att adressera rollfrågan och vem man representerar och eventuellt förtydliga
31. I metodboken finns dessa dimensioner adresserade och förslagsvis ”fyller” studioteamet och
studioledaren i uppgifterna och förankrar upplägget kring organisering och ansvar med relevant
styr- och ledningsgrupp.
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EMPIRI

rollförändringar eller förväntningar från deltagarna. Vid större sociala obalanser
kan det kan vara nödvändigt att göra en åtskillnad i rollen som en person har
under studiosessioner och som personen har i organisationens formella hierarki.
Exempelvis rollen ”Anna i projektstudion som likvärdig deltagare” respektive ”Anna i
miljöförvaltning som avdelningschef”. Denna typ av kommunicerad rollförskjutning kan
främja samarbete. Denna typ av rollförvirring som kan uppstå illustreras nedan
med ett kort citat från en studiodeltagare:
Varit med i olika projekt. Ibland osäkert om jag var referensgrupp, sakkunnig
eller representant från enhet/förvaltning? Vi sökte oss fram. Oklart vem som
äger projektet, den som håller i studion, flera ansvariga samtidigt? […]32
Acceptans av osäkerhet och förändring
Planen för vilka aktiviteter och resurser som kommer att krävas för att driva
projektet eller processen kommer troligtvis att förändras allt eftersom händelseförlopp och förutsättningar förändras. Detta är framförallt vanligt för komplexa
projekt och problem. Det går till exempel inte att planera in nya utmaningar
som kan uppstå under projektets gång - istället bör studioteamet och ledningsgrupperna vara förberedda på att anpassa sig utifrån de utmaningar och oväntade händelser som uppstår. Med andra ord måste det finnas en beredskap i form
av ledarskap, resurser och kompetens. Osäkerheten måste kommuniceras som
en grundläggande förutsättning och ständig risk i studioarbete. Studioarbetet
är ofta utforskande till sin karaktär, vilket innebär att det inte alltid finns säker
kunskap om vilket nästa steg blir och det kan saknas stabila principer att luta sig
mot. Detta kan skapa känsla av osäkerhet för den som intar en tydlig expertroll i
studioarbetet. Därför är det av största vikt att kommunicera en tillåtande attityd
och öppenhet för osäkerhet. Projektstudion bör bygga en kultur av att det är
tillåtet att pröva, att vara osäker, eller okunnig och att det är acceptabelt att misslyckas. Det är upp till studioledaren eller facilitator att åstadkomma en kulturell
förskjutning i projektstudion jämfört med rådande organisationskultur i respektive förvaltning. Några sätt att göra det är att inreda studiomiljön med symboler
och kulturella artefakter eller etablera ritualer för att signalera en kulturell förskjutning.

32. Från enkätundersökningen som genomfördes av Borås stad 2016-12-15. Det är tydligt att tjänstepersonen kände en viss förvirring kring de nya roller som uppstod i studioarbetet.
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Figur 10. Här har studioledaren inrett studion med humoristiska inslag för att etablera en kontrast mot den kultur och det förhållningssätt
som råder utanför projektstudion (Foto: Heiti Ernits).

Etablera lärandekultur
Frågor och problem som hanteras i projektstudion utmärks oftast av ovisshet
gällande kunskap och faktiska förhållanden. Exempelvis kan en tillsynes enkel
problemställning som ”nedskräpning i stadsdel Y” snabbt bli komplex eller
komplicerad när orsakssamband blottläggs allt eftersom i studioarbetet. Vissa
problem eller fenomen kräver en kombination av kunskapsfält33 och expertområden34 för att kunna friläggas, angripas och förstås. I och med att denna typ
av lärande och kunskapsproduktion bygger på interaktion och samarbete krävs
etablering av en kultur där okunskap eller okunnighet är ett accepterat tillstånd och
ny kunskap produceras tillsammans. Denna kulturförskjutning35 är nödvändig för
att professionen ska kunna släppa eller mjuka upp sina expertroller för gemensam kunskapsproduktion. Utan denna lärandekultur riskerar låsta positioner att
uppstå, vilket leder till frustration och missnöje.

33. Exempelvis, folkhälsa, beteendevetenskap, sociologi, organisationsteori osv.
34. Exempel på expertområden är stadsplanerare, socionom, folkhälsovetare, trafikingenjör, biolog
osv.
35. Projektstudion kan bära med sig en viss kultur även om omgivningens kultur skiljer sig – ex.
kulturella artefakter i studion, projektstudiomodeller, ritualer, inredning, eller att studioledare kommunicerar och hanterar kultur- och rollfrågor löpande.
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Vikten av stödjande och tillåtande ledarskap
Projektstudion bygger på ett arbetssätt där tjänstepersoner från olika delar av
organisationen samlas kring ett uppdrag eller problem. Arbetssättets gränsöverskridande natur innebär att styr- och ledningsfrågor blir aktuella i en byråkratisk
organisationsform. Det krävs samordning på chefsnivå hos de förvaltningar eller
bolag som representeras i studioarbetet. Det kan handla om formellt mandat
från närmaste chef kring studiomedverkan eller behov av samordning högre
upp i chefshierarkin, exempelvis mellan förvaltningschefer, beroende på hur
resurser ska prioriteras eller omfördelas under studioarbetet. Studioarbete kan
även innebära att någon eller några medarbetare behöver jobba gränsöverskridande med problemlösning. Gränsöverskridande arbete kan leda till friktion och
konflikter.36
Samhälls- och stadsplanering som praktik innebär ett behov av gränsöverskridande koordinering av resurser, handling, kompetens, beslut och förflyttning
av information. Frågor som trafik, skola, lokalförsörjning, infrastruktur, avfall,
fysisk planering, miljö, kollektivtrafik, exploatering, näringsliv, friluftsliv och
turism organiseras oftast i olika förvaltningar eller organisationer. Hur dessa domäner organiseras, resurssätts, sammankopplas och styrs varierar från kommun
till kommun. I projektstudion kan dessa domäner adresseras av studioteamet
samtidigt som berörda förvaltningar och/eller organisationen måste delta i orkestreringen.37 Detta gränsöverskridande arbetssätt innebär att det måste finnas
en tydlig acceptans från chefsnivån för de olika domäner som är berörda eller
delaktiga. Vid behov kan chefer (exempelvis styr- eller ledningsgrupp) behöva
ingripa, exempelvis genom att öppna nödvändiga dörrar i organisationen när det
av olika skäl uppstår hinder i arbetet. Dessutom bör ledningen från de olika domänerna signalera tillit för det arbete som sker i studion. Tjänstepersoner som
deltar i studion ska kunna känna att de har mandat och möjlighet att komma
fram idet gränsöverskridande arbetet. Förändringar i kunskapsläge eller orsakssamband, eller nya insikter som uppstår på grund av gemensamt utforskande,
kan innebära behov av omställning eller förändring av studioteamet. På samma
sätt måste chefer kunna ställa om, göra omprioriteringar och ta nödvändiga beslut och därmed aktivt stödja det pågående arbete i studion.
Sammanfattningsvis handlar det utifrån ett chefsperspektiv om att ständigt skapa
utrymme för medarbetarna och för studioarbetet, i termer av resurser, mobilisering av beslut eller kompetens. Utifrån ett organisationsperspektiv handlar det
om att kunna lösa ett problem eller komma vidare med ett gränsöverskridande
projekt och uppdrag. Denna typ av möjliggörande ledarskap kan kallas för til�litsbaserat och situationsanpassat ledarskap. Fungerande och tydlig beslutsinfrastruktur
blir här avgörande för att lyckas.
36. Se Ernits (2018)
37. Se vidare diskussion om begreppet i avsnittet Reflektion kring projektstudio som arbetsformat.
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Några praktiska tips för kvalitativt studioarbete utifrån tidigare erfarenheter:
Studioarbete och studioledare







Ta fram en gemensam vision och målsättning för projektstudioarbetet
(vad som ska levereras i slutändan och till vem eller vilka).
Reflektera över och kommunicera vilka problem eller behov studioarbetet
ska lösa
Ha en dedikerad processledarfunktion. Utse helst två personer som kan
dela ansvaret för processledning och dokumentation (två uppgifter som är
svåra att förena i praktiska situationer).
Se till att skapa ett “hem” för ert studioarbete, i form av en fast lokal eller
yta, där ni träffas regelbundet och som ni kan inreda utifrån era behov.
Boka in en generell mötesstruktur utifrån projektets omfattning och karaktär (regelbundna avstämningar och sammanhållna studiosessioner).
Jobba aktivt med kunskapsfrågan: försök fånga upp tyst kunskap samt
erfarenhetsmässig kunskap.

Studioteam





Identifiera behovet av kompetens och expertis som krävs för att slutföra
uppdraget.
Föreslå projektteam med nödvändig kompetens för att kunna leverera resultat. Försök att blanda ålder, erfarenhet, kön och utbildning så långt det
går.
Tydliggör roller och förväntningar för studiodeltagarna.
Jobba med roller och kultur.

Organisation och styrning




Föreslå vilken typ av organisation som krävas för att genomföra projektstudioarbetet och förankra detta med styrgruppen eller ledningsgruppen.
Se till att studioteamet har de resurser som behövs i form av material, tid
och budget. Förankra med relevant styr- eller ledningsgrupp.
Förankra uppstart och grovplanering med styrgrupp eller liknande
gruppering.
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Projektstudion föds

Krisen
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Den 21 Januari 2014 kunde invånare, politiker och tjänstemän läsa detta i Borås
Tidning:
[…] Nu i januari skulle kommunen börja bygga en ny förskola på Johannelundsgatan på Sjöbo. Men nu stoppas bygget: förskolan får inte bygglov. Det
är förbifart Sjöbo som ställer till det, eftersom förskolan på Johannelundsgatan
skulle ha hamnat mycket nära den nya vägen. Det hade inneburit både buller
och luftföroreningar, och miljöförvaltningen var mycket kritisk. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade därför vid ett extrainsatt möte att inte bevilja bygglov
för förskolan. […]38
Vårvintern 2014 hände det som inte får hända. Markarbet41en var utförda och
avtal med entreprenörer ingångna och förskolan var på väg att börja byggas, när
det plötsligt visade sig att det inte fanns nödvändigt bygglov. Byggprojektet lades ner, och lämnade efter sig kostnader och obebyggd mark. Vad hade gått fel?
Hur kunde detta hända? Vid tillfället var bristen på bostäder och skolor stor i
kommunen. Tidningsartiklar, utspel från myndigheter och återkommande politiska samtal om bostadsbrist och trängsel i skolorna genomsyrade det offentliga
samtalet i Borås.
Krisen skapar legitimitet för förändring
Insikten om behovet av samordning och samarbete över organisationsgränser
börjar växa sig allt starkare i organisationen. Samhällsbyggnadsprocessen behövde hänga ihop på ett bättre sätt. En chef med lång chefserfarenhet i Borås Stad
och erkänt stark styrningsfilosofi rekryteras hastigt som förvaltningschef till
samhällsbyggnadsförvaltningen.39 Ett arbete startar på förvaltningschefsnivå där
alla förvaltningar som deltar i fysisk planering involveras. Konsulter involveras
och ett antal arbetsgrupper tillsätts under 2014. Ledorden, som etableras av förvaltningscheferna för det gemensamma arbetet, blev helhetsperspektiv, samarbete,
effektivitet och invånarperspektiv. Ledarskaps- och ansvarsfrågan fick en särskild
stark prioritet i arbetet. Arbetet drevs inledningsvis utifrån följande målsättningar.40




Att lära känna varandra bättre, öka gemenskapen och upplevelsen av det
gemensamma ansvaret för samhällsbyggnadsprocessen
Att undersöka förutsättningarna för, och påbörja arbetet mot, ett utvecklat
samarbete och synergier mellan förvaltningarna och deras tjänstemän
Öka effektiviteten, tydliggöra det gemensamma uppdraget

38. Borås Tidning 2014-01-21
39. Tillsättningen kritiserades offentlig av facket för att tillsättningen skedde snabbt och utan
förankring.
40. Minnesanteckningar från Utvecklingsdag för chefer inom samhällsbyggnadssektorn (201605-13). Annelundsvillan.
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Stärka samarbetet mellan (och inom!) de fem förvaltningar som primärt är
involverade i samhällsbyggnadsprocessen inom Borås Stad

Under november 2014 tillsattes fyra arbetsgrupper som tog fram förslag på idéer hur förvaltningarna ska samverka, hur sambanden mellan förvaltningarna ska
stärkas, vilka som är de gemensamma processerna, vilken möteskultur som ska
råda och vilket som är det ”gemensamma uppdraget” för de förvaltningar som
deltar i samhällsbyggandet.41
Konturerna till ett gränsöverskridande ledarskap framträder
Två nya chefs- och ledningsgrupper etablerades i slutet av 2014. Den så kallade
strategiska gruppen kom att sättas samman av förvaltningschefer från tekniska förvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, miljöförvaltningen och lokalförsörjningsförvaltningen, samt en representant från Stadsledningskansliet avdelning
för strategisk planering. Samtech var en motsvarande konstellation, med representanter från respektive förvaltning på avdelningschefsnivån. I praktiken kom det
som inom studioarbetet kallades för styrgruppen att motsvara Samtech. Tydliga
rutiner kring dokumentation, roterande ordförandeskap och tydlig mötesstruktur etablerades för dessa grupper.42
Behov av nya arbetssätt
I början av 2015 lyfter en av arbetsgrupperna fram idén om en projektstudio
som ett sätt att driva och genomföra projekt tillsammans. Inspirationen kom
inledningsvis från två olika källor. Ett liknande arbetssätt hade prövats i en liten
skala i en stadsdelsförvaltning där samordning mellan skola och äldreomsorg var
nödvändig.43 Den förre detta stadsdelsförvaltningschefen, som bar med sig idéen
till samhällsbyggnadsförvaltningen, hade jobbat med gränsöverskridande ledarskap i sin förra förvaltning, med syftet att få chefer att se helheten snarare än att
fokusera på ”sin verksamhet”. ”Hängrännor” istället för ”stuprör” är en metafor
som användes för att beskriva ambitionen med det nya arbetssättet. Den andra
inspirationskällan kom från det privata näringslivet. Byggföretaget NCC hade
etablerat ett gemensamt rum för projektledning, för projekt som krävde samverkan.44 NCC kallade rummet för Projektstudio.
Under våren 2015 började tjänstepersoner och chefer i kommunen prata om
behovet av tillfälliga och aktivitetsbaserade lokaler som skulle kunna användas
som mötesmiljöer för olika stadsplaneringsprojekt. Man pratade om behovet av
41.Tekniska förvaltningen, Lokalresursförvaltning, Miljöförvaltningen, Stadskansliet/Strategisk
Planering.
42. Förvaltningschefen som drev utvecklingen uttryckte det som att det behövdes ”ordning och
reda” för att få det gränsöverskridande ledarskapet att fungera. (intervju 2017-01-10)
43. En omorganisation gjordes 2011: 10 kommundelar slogs ihop till tre stadsdelar. Dessa stadsdelarna ansvarade för skola, vård, och äldreomsorg utifrån definierade geografiska områden.
(Norr, Öster, Väster). Arbetssättet kallades inte för projektstudio i den förvaltningen.
44. Se avsnittet ”Varför Projektstudio” för tydliggörande av inspirationskällorna.
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en miljö som går att inreda och anpassa utifrån krav från olika projekt. Förvaltningschefer började undersöka möjligheten att skapa och finansiera en sådan
miljö över förvaltningsgränserna. Frågan om hur gränsöverskridande projekt
skulle hanteras och hur projekt skulle komma in och vem som ägde projekt diskuterades fortfarande under 2015. Istället för att tänka ut en modell för hur
projektstudion skulle fungera gav den nyetablerade strategiska gruppen uppdrag45
till en tjänsteperson i samhällsbyggnadsförvaltningen att börja utveckla, testa
och jobba i det nya formatet. Ett antal konkreta planeringsprojekt skulle användas som pilotfall, och studioformatet var tänkt att utvecklas samtidigt som det
testades genom skarpa planeringsprojekt. En tjänsteman på samhällsbyggnadsförvaltningen fick ansvaret att utveckla projektstudioarbetet under 2015, tillsammans med en avdelningschef i miljöförvaltning. Under Januari 2015 träffas fem
förvaltningar under ett halvdagsmöte, för att diskutera hur samarbete mellan
förvaltningar skall kunna utvecklas samhällsbyggnadssektorn. Den framtida visionen med Projektstudion beskrevs på följande sätt av chefer:
Vi har skapat ett fysiskt projektrum, Projektstudion, där dedicerade medarbetare
från olika förvaltningar arbetar kortare och längre tid, (heltid) under hela projekttiden. Projektstudion arbetar efter den nya projektstyrningsmodell som vi har
tagit fram och man har en egen budget som förvaltningarna skjuter till procentuellt efter sina resurser. Projekten tillhör alltså inte en förvaltning, utan ”ägs” av
Projektstudion.46
Cheferna signalerade en ambition att ansvaret skall tas på ett gränsöverskridande
sätt, och att en nödvändig ”framgångsfaktor är den stora tillit vi vågar visa varandra,
både inom och mellan de olika förvaltningarna”.47 Parallellt med denna förändring,
drev Stadsledningskansliet ett arbete med implementera processtyrning, som att
sätt att styra verksamheten utifrån ett processperspektiv med kunden eller tjänsten i fokus.48

45. Uppdraget var informellt – med andra ord, det togs inte av politiken eller kommunledning.
Mandatet gavs av förvaltningschefer.
46. ”2015-01-09 Samhällsbyggnadssektorn chefsdag inkl. önskat läge 2017” (Anteckningar från
Strategiska Gruppen 2015-01-09).
47. Ibid.
48. 2015-11-20 Utbildade Stadsledningskansliet chefer inom samhällsbyggnad kring proces�styrning och hur staden skulle kunna jobba utifrån ett process- och flödesperspektiv. Roller som
processägare, processhandledare, resursägare, processteam, processledare, processägare osv.
lyftes fram som möjliga roller som borde finnas i förvaltning. (”Rapport arbetsgrupper organisationsöversyn – gemensam process och projektstyrning”). Reformambitionen var tydligt kopplat
till informationsteknologi, och framför allt CANEA ONE. Det tydligaste resultatet blev en
kartläggning av ”byggprocessen” för kommunala fastigheter. Processtyrningsreformen ”pausades”, och omvandlades under 2018, till en satsning på ”effektivare styrsystem” där tillitsfrågan
hamnade i fokus. Implementering av tillitsstyrning började jan 2019.
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Under sommaren 2015 skriver ansvarig tjänsteman, tillsammans med forskare
från RISE, en ansökan till VINNOVA. Syftet med ansökan är att utveckla studioformatet och ta fram tydliga modeller och principer för arbetssättet. Under
sommaren 2015 fanns det fortfarande ingen klarhet kring hur projektstudion
ska fungera. Det fanns vid ansökningstillfälle inget materialiserat i form texter,
bilder eller modeller. Projektstudion var vid det tillfället en abstrakt idé och en
berättelse om möjligheter, som fördes vidare muntligt bland tjänstepersonerna.
I ansökan till VINNOVA beskrevs projektstudion inledningsvis på följande sätt
av tjänsteperson:
projektstudionskapa
skapaett
ettprojektteam
projektteammed
medbred
bredkompetens
kompetensknutet
knutettill
tillhela
hela processen.
IIprojektstudion
Teamet skaTeamet
genomsyras
av tydlig ansvarsfördelning
men även tydliggöra
det gemensamprocessen.
ska genomsyras
av tydlig ansvarsfördelning
men även tydma ansvaret
med helhetenansvaret
i fokus med
och ett
medborgare/brukarperspektiv
utifrån hållbarliggöra
det gemensamma
helheten
i fokus och ett medborgare/
het och kvalité. Tidigt
som är
de bärande
idéerna
och som
målsättningarna
brukarperspektiv
utifrånidentifiera
hållbarhetfaktorer
och kvalité.
Tidigt
identifiera
faktorer
med
projektet
utifrån
gemensamma
referensramar.
är de bärande idéerna och målsättningarna med projektet utifrån gemensamma
referensramar.
Projektstudion har även som grundtanken att under projektprocessen arbeta i mer infrigöra
resurser under mer
koncentrad
tid/
tensiva perioderhar
i just
projektstudion
Projektstudion
ävenensom
grundtankenförattattunder
projektprocessen
arbeta
i
form
och få bättre
utväxling
och
samordning. för
Härattkrävs
ett resurser
förnyat under
synsättmer
där man unmer
intensiva
perioder
i just en
projektstudion
frigöra
der periodertid/form
nästintilloch
100få%bättre
går inutväxling
i projektet
fokuserar iHär
projektteamet
koncentrad
ochoch
samordning.
krävs ett på att samla
ihop, fördjupa
ochman
konkretisera
förutsättningar
och och
samordnad proförnyat
synsätt där
under perioder
nästintill för
100att
%fågårenineffektiv
i projektet
cess.
fokuserar
i projektteamet på att samla ihop, fördjupa och konkretisera förutsättningar för att få en effektiv och samordnad process.
Den ”fysiska” formen för projektstudion är inte satt här finns idéer om att utforma
denna
som enformen
mobil funktion,
så arbetet är
kaninte
bedrivas
på plats
projektets
verkliga
Den
”fysiska”
för projektstudion
satt härute
finns
idéeri om
att
kontext.
Skapa
en
närhet
till
platsen
och
dess
vardagsliv.
Men
även
ha
ett
tydligt
informautforma denna som en mobil funktion, så arbetet kan bedrivas ute på plats i
tionssyfte verkliga
och i moment
under
projektprocessen
ha enoch
dialog
som
utgår från/
projektets
kontext.
Skapa
en närhet till platsen
dessinriktning
vardagsliv.
Men
tar
plats
i
projektstudion.
även ha ett tydligt informationssyfte och i moment under projektprocessen ha
en dialog inriktning som utgår från/tar plats i projektstudion.
Under augusti 2015 skrevs för första gången en längre text49 om vad studion
skulle åstadkomma och på vilket sätt studion skulle kunna lösa befintliga problem i organisationen. Projektstudion, som ett nytt sätt att jobba, sattes i ett
bredare samhällsperspektiv och i relation till organisatoriska utmaningar, vilket
beskrevs på följande sätt:

49. Ansökan ”Projektstudio - en byggsten i en processinriktad organisation”. Dnr: 2015-04488.
VINNOVA.
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Borås är inne i en positiv fas där framtidstron och tillväxten är stor och genomsyrar hela samhället. Tillväxten är påtaglig både när det gäller inflyttning och
näringslivsetablering. Att utveckla staden genom att omvandla och förädla redan
befintliga delar samt bygga nya är en stor utmaning där Borås stad som organisation har en given och viktig roll. Att som kommunorganisation både politisktoch tjänstemannamässigt kunna möta det tryck som både befintlig och framtida
stad står inför är en stor men inspirerande utmaning.
Borås stad har under 80-90talen haft en negativ/begränsad tillväxt vilken började vända under 2000-talets början. Under de senaste 10 åren har trycket
på nybyggen blivit allt större där privata exploatörer och byggherrar varit de
pådrivande och kommunen mer agerat på deras uppvaktningar. Erfarenheterna
av större stadsbyggnadsprocesser där kommunen är initiativtagare och
idéutvecklare finns inte i någon nämnvärd omfattning inom organisationen.
Här finns en stor erfarenhetslucka och organisationen behöver riggas för att
klara den utmaning som samhällets utveckling ställer och ta en tydligare och
aktivare roll. Bättre svara upp mot de förväntningar och behov som finns.50
Ansökan till VINNOVA blev inte beviljad, men konturerna till projektstudion
började framträda allt tydligare. Under hösten 2015 började det konkreta arbetet i projektstudion och de abstrakta idéerna kring projektstudion omsattes till
handling. Projektstudion sågs som ett möjligt sätt att åstadkomma samhälls- och
stadsplanering och svara mot omvärldens krav på bostäder, infrastruktur och
utveckling. Avdelningschefen från miljöförvaltningen fick i uppdrag att sammanfatta de idéer och principer som hade etablerats under 2015. Ett PM togs fram
under sensommaren och projektstudion kom att sammanfattas på följande vis
av tjänsteperson:
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Projektstudion
Projektstudionärären
enmetod
metodsom
somknyter
knyterihop
ihopeffektiva
effektivaöar.
öar.
Projektstudion
Projektstudionlåter
låteross
ossarbeta
arbetaöver
överförvaltningsgränserna
förvaltningsgränsernanär
närvivibehöver
behöverdet
det som mest
som mest.
Från rum till arbetsform.
Från rum till arbetsform.51

50. Ansökan ”Projektstudio - en byggsten i en processinriktad organisation”. Dnr: 2015-04488.
VINNOVA.
51. PM Projektstudio Slutrapport (2015-09-28)
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lighet att visa det material som är knutet till den process som man arbetar i.52
Från rum till arbetssätt
Projektstudion som idé hade gått från en fysisk plats för projektledning till ett
verktyg för gränsöverskridande samarbete under loppet av ett år. Det räcker
inte med att träffas i ett rum, utan arbetet måste organiseras och systematiseras.
Under hösten 2015 ansågs arbetssättet vara tillräckligt redo för att kunna prövas mot konkreta fall där staden hade svårt att komma fram, eller som krävde
gränsöverskridande samarbete. Två utmanande projekt valdes som pilotfall.
Den första frågan som skulle hanteras i projektstudion handlade om att hitta
ställplats för husbilar i de centrala delarna av Borås - ett ärende som tjänstepersoner benämnde som ”en surdeg” och där det vid tillfället rådde stor oenighet i
förvaltning och inom politiken. Det andra uppdraget handlade om ett stadsplaneringsprojekt, där uppdraget var att ta fram ett planprogram för en ny hållbar
stadsdel. ”Hestra Växer” var det första planeringsprojektet i Borås sedan 1991
där kommunen själv tog initiativ till planering och genomförande.
Under hösten 2015 fanns fortfarande inget dedikerat rum för projektstudion,
utan ett befintligt mötesrum reserverades i stadshuset för det första pilotprojektet. Gruppen som skulle utveckla arbetssättet föreslog ett antal nödvändiga roller runt och i projektstudion; Studioledaren, som håller ihop arbetet i studion och
som planerar processen, och som förväntas ha en mjukare kompetensprofil som
exempelvis samhällsvetare, socionom eller processledare. Styrgrupp, vars uppdrag
skulle vara att förankra projektstudiouppdragen i resten av förvaltningen och bidra med resurser som studioledaren och studiodeltagarna behövde. Styrgruppen
skulle stötta studioarbetet löpande och var tänkt att ställning kring vilka projekt
som skulle köras i projektstudion, samt hjälpa till att prioritera mellan olika projekt. Slutligen skulle det finnas ett studioteam, som var tänkt att vara sammansatt
av relevanta experter, anpassade till det aktuella uppdraget eller problemet.
52. ”PROJEKTSTUDION – Slutrapport”. 2015-09-21. Arbetsmaterial.
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Projektstudion provtrycks mot konkreta fall
I november 2015 startade första projektstudion. Uppdraget var att hitta en
central ställplats för husbilar samt komma fram till hur frågan skulle hanteras organisatoriskt. I december 2015 startade planprogramsarbetet för stadsutvecklingsprojektet Hestra Växer. Samtidigt som det nya arbetssättet prövades mot
ett konkret problem uppdagades organisatoriska brister och utmaningar. De
rådande arbetssätten, kulturerna, strukturerna och ledarskapsformerna var inte
anpassade för gränsöverskridande organisering. Trots att studioarbetet enligt
konceptförslaget var tänkt att samspela med styr- och ledningsgrupp blev styrningsfrågorna snabbt framträdande i det konkreta studioarbetet:
Hur ska ledarskapet och förankringen fungera för uppdrag och problem
som är gränsöverskridande?
 På vilket chefs-, förvaltnings-, enhets-, eller gruppnivå ska prioriteringar
göras?
 Hur ska mål- och resurskonflikter lösas när många förvaltningar är inblandande?
 Hur ska frågor hanteras som av olika anledningar ”faller mellan stolarna”?
 Hur förankrar man ett färdigt resultat över förvaltnings- och nämndgränser?
 Hur ska beställaren knytas till studioarbetet och hur förankrat man studioresultatet?53
Projektstudion utvecklades ”nerifrån och upp”, genom ”learning-by-doing”, där problem, brister, organisatoriska glapp, praktiska svårigheter och dilemman hanteras
allt eftersom arbetet med att utveckla projektstudion fortskred.


Pressen på organisationen tilltar
Både den interna och den externa pressen på organisationen fortsatte och ökade under 2016. Under våren 2016 kritiserades stadsrevisionen Borås Stad för
att inte uppfylla lagens krav för hur snabbt ett planbesked måste ges. Istället
för fyra månader tog det enligt stadsrevisionen i genomsnitt 29 månader att ge
besked. Kommunstyrelsen54 påtalar samtidigt att ”[…] kapaciteten måste öka i exploateringsverksamheten”55 och samordningen av exploateringsverksamhete behöver
bli bättre. Ansvariga politiker gör upprepade mediala utspel där de bekräftar att
det behövs fler detaljplaner, markanvisningar och färdiga bostäder i kommunen.
Bostadsfrågorna debatteras även i kommunfullmäktige. I lokalmedia förs en intensiv debatt på teman som bostadsbrist, trängsel i skolor, brist på lokaler samt
Borås Stads oförmåga att leverera bostäder, lösa trafikproblem, planera och

53. Alla dessa frågor lyftes av processledare och deltagarna, efter första piloten ”Ställplats för
Husbilar”.
54. KS 2016-04-18 (Protokoll)
55. Vilket har varit ett stående målsättning sedan 2013. (Kommunfullmäktigeuppdrag, 2012-11-24)
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utveckla staden. Samtidigt, i början av 201656 sker en stor omorganisation, där
stadsdelsförvaltningar omvandlas till fackförvaltningar. En stark centralisering
sker och många roller och funktioner förändras i snabb takt. I en skrivelse skriver stadskansliets organisationsutvecklare till Kommunfullmäktige, och påtalar
risker med den nya organisationsförändringen på följande sätt:
[…]
[…]Det
Det[kan]
[kan]innebär[a]
innebär[a]att
attorganisationen
organisationenmed
medfacknämnder
facknämnderblir
bliren
en”stuprör”stuprörsorganisorganisation”
detansvarsområdet
egna ansvarsområdet
gårutan
försttillräcklig
utan tillräcklig
tanke
sation” där detdär
egna
går först
tanke på
vadpå
som t.ex kan
vad
som
t.ex
kan
vara
det
bästa
för
kommunnyttan
eller
vad
andra
nämnder
kanSamhällsvara det bästa för kommunnyttan eller vad andra nämnder kan bidra med […]
bidra
med
[…]
Samhällsbyggnadsnämnden
får
ett
särskilt
samarbetsuppdrag
byggnadsnämnden får ett särskilt samarbetsuppdrag
avseende samhällsbyggnadsproces57
avseende
sen. […] samhällsbyggnadsprocessen. […]
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I början av 2016 får Samhällsbyggnadsnämnden ett särskilt samarbetsuppdrag
kring samhällsbyggnadsområdet. Fritids- och folkhälsonämnden får ett liknande
uppdrag gällande demokrati och inflytandefrågor. I budgeten för 2017 stärks
mandatet för dessa uppdrag ytterligare. I handlingar till Kommunfullmäktige
beskrevs uppdraget på följande sätt:
Samhällsbyggnadsnämndenhar
harfrfroomm2017
2017ett
ettsärskilt
särskiltsamarbetsuppdrag
samarbetsuppdragavavseende
Samhällsbyggnadsnämnden
samhällsbyggnadsprocessen.
Nämnden
arbetararbetar
med uppdraget
genomgenom
ett strukturerat
seende
samhällsbyggnadsprocessen.
Nämnden
med uppdraget
ochstrukturerat
systematiskt
samarbete
medsamarbete
berörda nämnder,
bolagnämnder,
samt näringslivet.
Samverkan
ett
och
systematiskt
med berörda
bolag samt
och
samarbete
skall
bidra
till
ökad
måluppfyllelse
med
utgångspunkt
i
vad
som
näringslivet. Samverkan och samarbete skall bidra till ökad måluppfyllelse med är bäst
för kommuninvånaren.
innebär attSamarbetsuppdraget
nämnden har mandat och beutgångspunkt
i vad som Samarbetsuppdraget
är bäst för kommuninvånaren.
fogenheter
att sammankalla
berörda
och ansvarar
för att samarbetsuppdraget
innebär
att nämnden
har mandat
och nämnder
befogenheter
att sammankalla
berörda
kommer och
igång
nämnder
ansvarar för att samarbetsuppdraget kommer igång58

56. KS 2016-02-22
57. KF 2016-03-17 (Protokoll)
58. KF 2016-11-24 (Protokoll)
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Första pilotfallet: Ställplats för husbilar

Problemtyp: Behov av att enas kring en komplex och
värdeladdad fråga.
Fråga: Ställplats för husbilar
Lärdomar:
- Fokus på sociala processer är viktigt.
- Facilitering är avgörande för samarbete.
- Det är viktigt med ständig förankring i respektive linje.
- Det finns ett behov av mekanismer för gränsöverskridande beslutsfattande post-studio.
Resultat: En utredning som visar på central ställplats
och som alla berörda förvaltningar är överens om. Samsyn och ökad förståelse för varandras förutsättningar
och kompetens.
Tidsåtgång: 2 veckor.
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Ambitionen att jobba gränsöverskridande med samhällsplanering får politisk
legitimitet.
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Under 2010 väckte59 politiker i kommunfullmäktige frågan om att hitta en lämplig lokalisering av ställplats för husbilar i centrala Borås. Två år senare omvandlades gav Kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsnämnden ett formellt uppdrag att
utreda frågan och ta fram förslag på centrala ställplatser, enligt följande beslutstext:
attutreda
utredamöjligheterna
möjligheternaatt
attordna
ordnaställplats
ställplatsför
förhusbilar
husbilari icentrala
centralaBorås
Borås
att
attom
ommöjligt
möjligtföreslå
föreslålämplig
lämpligplats
platssamt
samtom
ombehov
behovfinns
finnsplanlägga densamma60
att
En projektledare från Samhällsbyggnadsförvaltningen tillsattes och en extern
konsult hyrdes in, som stöd i arbetet och med ansvar för att skriva fram en utredning. Konsulten jobbade tillsammans med en extern sakkunnig som hade
kunskap om, och praktisk erfarenhet av husbilsfrågan. Utredningen pågick
under två år. Under våren 2014 presenterade Samhällsbyggnadsförvaltningen
den 36-sidiga utredningen ”Ställplats för husbilar centrala i Borås” (2014-05-15).
Samhällsbyggnadsnämnden ställde sig bakom utredningen, och skickade i maj
2014 ut utredningen på remiss till relevanta förvaltningar, bolag och intressenter.
Utredningen hade detaljstuderat åtta platser för lämplighet; utifrån faktorer som
kostnader, närhet till centrum, alternativ markanvändning, tillgång till kollektivtrafik, markens beskaffenhet, befintlig infrastruktur, trygghet, avfallshantering,
tillsyn och drift.
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Utredningens förslag och bedömning landade i att förorda en ställplats i nära
anslutning till Borås Camping. Förslaget beskrevs på följande sätt i utredningstexten:
Campingens södra del vid Erikslundskolan har ett lättskyltat läge med vacker
omgivning precis vid Viskan. Precis som förslaget vid Ryahallen är det från
Campingens södra del vid Erikslundskolan har ett lättskyltat läge med vacker omgivning
området lätt att nå flera av Borås viktigaste målpunkter som Borås Arena,
precis vid Viskan. Precis som förslaget vid Ryahallen är det från området lätt att nå flera av
Knalleland och Borås Djurpark. Dessutom går bussar regelbundet in till Borås
Borås viktigaste målpunkter som Borås Arena, Knalleland och Borås Djurpark. Dessutom
stadskärna och stora gång- och cykelstråk i närheten gör det enkelt att ta del av
går bussar regelbundet in till Borås stadskärna och stora gång- och cykelstråk i närheten
stadens breda utbud. Södra delen av Borås Camping vid Erikslundskolan blir
gör det enkelt att ta del av stadens breda utbud. Södra delen av Borås Camping vid Erdärför det förslag som samhällsbyggnadsförvaltningen förordar som det lokaliikslundskolan blir därför det förslag som samhällsbyggnadsförvaltn
seringsalternativ som är bäst lämpat som ställplats för husbilar i Borås Stad.61
Några dagar efter att utredningen godkänts i Samhällsbyggnadsnämnden skrev
oppositionens kommunalråd med ansvar för samhällsbyggnadsfrågor62 ett debattinlägg i Borås Tidning, där han målade upp husbilsnäringen som ett viktigt
bidrag till Borås som turiststad. Kommunalrådet berättar att det pågår en utred59. 2010-10-14 Dnr 2010/KS0748
60. Den så kallade ”att-satsen” från beslutstexten från Kommunstyrelsen.
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ning som måste intensifieras63 och att en central ställplats är en viktig förutsättning för att locka till sig husbilsägare. Kommunalrådet menar att husbilsägare
inte i första hand är intresserade av camping, utan söker närhet till handel och
stadens utbud. Debattinlägget avslutas med att kommunalrådet föreslår Almenäs
(som är en kommunal badplats med parkeringsmöjlighet strax utanför centrum)
som en lämplig ställplats för husbilar i Borås.64 Debattinlägget blev snabbt besvarat av en sakkunnig privatperson, som påstod sig ha deltagit i den kommunala utredningen.65 Den sakkunniga delger sin bild av processen i Borås Tidning:
Efter en kontakt med Turistbyrån kom vi fram till att en plats i kvarteret GjutaenMagasinsgatan
kontakt med Turistbyrån
vi fram
till att en Sedan
plats i kvarteret Gjutaren, som
ren, som liggerEfter
mellan
och Norrbykom
kunde
vara lämpligt.
motionen inlämnats har flera möten hållits, där undertecknad medverkat tillsammans med olika tjänstemän från staden och där olika alternativ ventilerats. En
konsult anlitad av Stadsbyggnadskontoret och jag har sedan varit ute och detaljstuderat flera av alternativen och resultatet har sedan inlämnats, för att vara ett
beslutsunderlag för Borås stad. Alternativet intill Borås Camping, vilket tydligen
har beslutats var ett av de minst attraktiva och kan väl knappast betecknas som
centralt.66
Den sakkunniga lyfte fram kvarteret Gjutaren vid Magasinsgatan som ett önskvärt
alternativ. Kvarteret Gjutaren var ett alternativ som Samhällsbyggnadsförvaltningens utredning hade avrått från, delvis på grund av de eventuella intressemotsättningarna med tåg- och arbetspendlare; risker med att röra upp markföroreningar vid nödvändigt markarbete samt kostnader som eventuell sanering
kan medfölja.67
Den 22 Maj 2014 skickasz ärendet på remiss till förvaltningar, bolag, myndigheter och externa intressenter. Under november 2014 landar ärendet; som har varit
på remiss hos elva nämnder, sex bolag, räddningstjänsten och ungdomsrådet;
hos kommunstyrelsen, där beslut ska tas om lokalisering och organisering. Dessförinnan hade utredningsförslaget avstyrkts av Tekniska nämnden, som ansvarar
för trafik- och infrastrukturfrågor.68 Tekniska nämnden föreslog istället en plats
vid Almenäsvägen och påtalade att man borde utreda alternativet vid kvarteret Gjutaren.
I November 2014 ska ärendet, efter att varit på remiss under fem månader,
hanteras av politiker i Kommunstyrelsen. Vid tillfället figurerar tre starka önskemål i förvaltning och politik: Kvarteret Gjutaren, Borås Camping och Almenäsbadet.
Kommunstyrelsen meddelar att de inte är nöjda med förslaget som lagts fram i
64. Almenäs som plats hade vid tillfälle varken figurerat i utredningen eller i tidigare diskussioner
med intressenter som drev på kring husbilsfrågan. Det kan tolkas som att utspelet var ”spontant” och inte som representation av ett visst intresse.
65. 2014-05-26. Debattinlägg. Borås Tidning ”Gjutaren – en tänkbar ställplats för husbilar”
66. Borås Tidning 2014-05-26
67. Samhällsbyggnadsförvaltningens utredning (2014) Ställplats för husbilar centralt i Borås.
68. Tekniska nämnden. 2014-08-28 § 105
69. 2014-11-03. Borås Tidning ”Ställplats för husbilar lär dröja”.
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utredningen. Politiker avstyrker ärendet och därmed också utredningsförslaget.69
Motiveringen till avslaget formulerades på följande sätt av politiker i kommunstyrelsen:
Kommunstyrelsen
dock att lokaliseringsförslaget
inte
Kommunstyrelsen
finner dock att finner
lokaliseringsförslaget
inte är något bra
val,är något bra val, främst eftersom
det
ligger
i
anslutning
till
befintliga
campingplatsen.
De som använder husbilar
främst eftersom det ligger i anslutning till befintliga campingplatsen. De som
har har
annat
fokus
ochoch
behov
än de
använder
husvagnar/tält/stugor.
Kommunstyrelanvänder husbilar
annat
fokus
behov
än som
de som
använder
husvagnar/
sen
önskar
se
förslag
i
centrala
Borås
som
inte
är
kopplat
fysiskt
till
befintliga
campingtält/stugor. Kommunstyrelsen önskar se förslag i centrala Borås som inte är
70
kopplat fysiskt platse
till befintliga campingplatsen.
Frågan blir ”hängandes i luften”
Debatten kring husbilarna och eventuella ställplatser fortsätter i media och inom
politiken under 2014 och 2015. Debatten förs även på nationellt plan, där intresseorganisationen Husbildsdestination Sverige under våren 2015 presenterar riktlinjer
och principer för ställplatser.71
Sammantaget råder det under 2015, fem år efter motionen lämnades in i Kommunfullmäktige, fortfarande oenighet i frågan bland politiker, mellan förvaltningarna och hos intressenter som driver på för ställplatser i Borås. Följande
generella skiljelinjer kunde skönjas i diskussionerna kring ställplatsfrågan under
2015:




Värderingsmässig: Skulle staden prioritera denna typ av intressen och frågor;
och var husbilar överhuvudtaget någonting som var önskvärt i staden och
i stadsmiljön?
Plats och utformning: Var skulle platsen ligga och vilka funktioner och service
skulle finnas i anslutning till platsen?
Organisering och ansvar: Vem ägde frågan och vem skulle ta ansvar för utveckling, drift, underhåll och de framtida kostnader som uppstår för en
eventuell ställplats?

Det rådde även en osäkerhet kring hur ställplatsfrågan skulle hanteras rent organisatoriskt framöver, med tanke på att ärendet blivit avstyrkt av Kommunstyrelsen - med den vaga formuleringen ”Kommunstyrelsen önskar se förslag” som medskick. Kommunstyrelsen hade inte formulerat några konkreta formella uppdrag
till någon nämnd när utredningen avstyrktes.72
Det är tydligt att det vid tillfället (under 2014) saknades arenor i kommunen där
70. Kommunstyrelsen, 2014-11-10. Dnr: 2013/KS0422 315
71. Hörmander, Lars-Erik (2015) Locka en växande målgrupp till en kommun”
72. Flera av dessa konfliktytor framträdde och belystes i studioarbetet Okt-Nov 2015, tack vare
metoder som ”Sex tänkande hattar” i workshopformat.

61

EMPIRI

tjänstepersoner kunde hantera frågor det rådde oenighet och tvetydighet om,
och som krävde samsyn och samordning över gränser för att kunna hanteras.
De formella organisatoriska beslutsfora som fanns - nämnder, fullmäktige, styrelser, och operativa forum mellan förvaltningarna - fyllde inte den nödvändiga
funktionen för att kunna hantera en gränsöverskridande och värdeladdad fråga. Husbilsfrågan blev hängande i de organisatoriska mellanrummen och förblev korridorsnack i organisationen under stora delar av 2015. Under augusti 2015 berättar
tekniska nämndens första vice ordförande i Borås Tidning, att de kommer att
driva Husbilsfrågan under hösten 2015. Tekniska nämnden hade ett nytt politiskt styre sedan årsskiftet. Vice ordförande för tekniska nämnden lyfter fram
Magasinsgatan som ett lämpligt alternativ. Följande mening gick att läsa i Borås
Tidning:
Enfråga
frågasom
somviviska
skadriva
drivaunder
underhösten
höstenärärden
denom
omställplatser
ställplatserför
förhusbilar.
husbilar.Det
Det är ett
En
efter och
måste
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hända.hända.
Det var
uppe
fjol och
där Borås
ligger ligger
ärområde
ett område
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och
där måste
Det
var iuppe
i då fanns
ett och
antaldåförslag
Det som
förordades
då varförordades
att ställplatsen
ligga nära
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fanns på
ett platser.
antal förslag
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att ställSaltemads
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menSaltemads
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det lite av
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lite avska
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att ställplats
man kan ska
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centrum
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En
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att äta
man
kan gåinne
fråni sin
husbilpå
och
äta middag
att Magasinsgatan
kan vara
bra alternativ.
inne
i centrum på kvällen.
Viett
tycker
istället att Magasinsgatan kan vara ett bra
alternativ.73
Kan vi testa projektstudion?
Hösten 2015 hade konturerna till projektstudion blivit allt tydligare. Ett antal
övergripande arbetsprinciper och roller hade definierats för det nya arbetssättet. Projektstudion som teoretiskt och abstrakt koncept74 var redo att provas
mot ett konkret problem där kommunen hade svårt att komma fram.75 Under
2014-2015 hade nya gränsöverskridande fora för chefer verksamma inom samhällsbyggnadssektorn börjat utforskas. Deras konturer och tydlighet framträdde
först under 2016. Den nya förvaltningschefen för Samhällsbyggnadsförvaltningen hade under 2014 tagit initiativet till att skapa den strategiska gruppen. I
gruppen fanns representation på förvaltningschefsnivå, från förvaltningar som
ansvarar för olika delar av samhällsbyggnadsprocessen.76 En befintlig informell
samordningsgrupp med avdelningschefer från nämnda förvaltningar inom samhällsbyggnadsområdet, som då hette lill-torkel, anslöts till strategiska gruppen under
2015 och döptes nästa år om till samtech. Dessa grupperingar, som fortfarande
under 2015 sökte sina former och roller, beslutade att framöver arbeta med frågan om Ställplats för husbilar i projektstudion.
En tjänsteman från samhällsbyggnadsförvaltningen, som under 2015 hade fun73. Borås Tidning 2015-08-17
74. Vid tillfället fanns inget fast och utpekat rum. Studiorummet inrättades och inreddes i början
av 2016.
75. Observera att denna fallbeskrivning inte handlar om själva resultaten utan fokuserar på Projekstudioarbetet utifrån ett organisationsperspektiv.
76. Tekniska, Miljö, Mark/exploatering, Strategisk planering, lokalförsörjning, samhällsbyggnad.
Gruppen utökades senare med fler förvaltningar (för sociala frågeställningar).
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derat över projektstudion som arbetsformat, fick uppdraget att starta en projektstudio och samla ihop relevant kompetens från förvaltningar och bolag som var
berörda eller hade nödvändig kompetens kring husbilsfrågan. Det nya arbetssättet beskrevs på följande sätt i handlingarna som Samhällsbyggnadsnämnden
behandlade:
Under2015
2015har
harett
ettnytt
nyttarbetssätt,
arbetssätt,den
dens.k.
s.k.projektstudion
projektstudiontagits
tagitsfram
frami isyfte
syfte att effektiviUnder
sera
och förbättra
mellan de tekniska
Ställplats för husbilar
att
effektivisera
ochsamarbetet
förbättra samarbetet
mellan deförvaltningarna.
tekniska förvaltningarna.
föreslogsför
hösten
2015föreslogs
vara ”pilotprojektet”
för denna
arbetsform.för
Projektstudion
som
Ställplats
husbilar
hösten 2015 vara
”pilotprojektet”
denna arkoncept
innebär
att
flera
kompetenser
tillhörande
olika
förvaltningar
och
bolag
bildar
betsform. Projektstudion som koncept innebär att flera kompetenser tillhörande
en arbetsgrupp
ochoch
”stänger
in sig”en
under
begränsad
koncentrerad
tid med en stuolika
förvaltningar
bolag bildar
arbetsgrupp
ochoch
”stänger
in sig” under
dioledare som
utgör processledare
förutgör
att arbeta
med ett specifikt
begränsad
och koncentrerad
tid medför
enarbetsprocessen
studioledare som
processledare
uppdrag
för
arbetsprocessen för att arbeta med ett specifikt uppdrag.77
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Studioteamet utgjordes av sju personer; som representerade tekniska förvaltningen (infrastruktur- och vägfrågor), samhällsplanering, stadsledningskansliet
(strategisk planering och exploatering), parkeringsbolaget, miljöförvaltningen
samt ett kommunalt bolag som jobbar med näringsliv, centrumutveckling och
turism. Snabba resultat var en viktig förutsättning vilket beskrevs på följande
sätt i handlingarna:
Projektstudion Ställplats för husbilar ägde rum under 5 arbetsdagar fördelade på två
veckor under oktober/november
2015.
Arbetsgruppen
för projektstudion
- Ställplats för
Projektstudion
Ställplats för husbilar
ägde
rum under 5 arbetsdagar
fördelade
husbilar
bestod
av representanter
från följande
verksamheter; för
Samhällsbyggnadsförvaltpå
två veckor
under
oktober/november
2015. Arbetsgruppen
projektstudiningen,
Stadskansliet
(SPA
och
Markenheten.),
Tekniska
förvaltningen,
Miljöförvaltningon - Ställplats för husbilar bestod av representanter från följande verksamheter;
en, Borås kommuns Parkerings AB
samt BoråsBorås
TME
AB
Samhällsbyggnadsförvaltningen,
Stadskansliet
(SPA och
Markenheten.),
Tekniska förvaltningen, Miljöförvaltningen, Borås kommuns Parkerings AB samt
BoråsBorås TME AB.78
Fokus på samsyn och gemensam målbild över gränser

EMPIRI

Gruppen, som nu leddes av en studioledare, började jobba intensivt med att förstå vad problemet egentligen handlade om. Målsättningen kom att vara dubbel
- dels att hitta gränsöverskridande samsyn i frågan och dels att ta fram konkreta
förslag som politiker kunde besluta om. I en promemoria som beskrev studioarbetet beskrevs ambitionen på följande sätt:
Detta då frågan ligger på flera delar av organisationen och för att komma vidare
i det låsta läge som skett efter föregående utredning behövs ett omtag. En koncentrerad arbetsinsats där flera kompetenser samlas kring frågeställningen – Var
och Hur ska ställplats för husbilar anordnas i centrala Borås?79
77. Återrapportering i Samhällsbyggnadsnämnden (2015-12-09)
78. Återrapportering i Samhällsbyggnadsnämnden (2015-12-09)
79. ”PM ställplats för Husbilar nov 2015.pdf ”. 2015-11-13. Arbetsmaterial.
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I det här fallet var själva problemställningen tydlig, utifrån vad som skulle levereras. Osäkerheten och tvetydigheten var mestadels organisatorisk och värderingsmässig.
Förtydligande av problemställning och design av process
Den inledande frågan var: Hur ska den nya tillsatta gruppen ta sig an uppgiften? Första dagen i projektstudion80 handlade om att lära känna varandra och prata
genom uppdraget och problemet som skulle lösas. En av arkitekterna bakom
projektstudion bjöds in för att berätta om arbetsformatet för studioteamet.
Studioledaren fokuserade på det sociala, att lära känna varandra och skapa förståelse för det nya arbetssättet (skapa ”teamkänsla”). Deltagarna i gruppen delade
med sig av sina erfarenheter och vilka förutsättningar som råder i respektive förvaltning. Man enades kring att följande moment och principer skulle behandlas i
studion, i relation till uppdraget:81


Workshop - där frågan ”vrids och vänds” utifrån olika perspektiv och
kunskaper



Kravspecifikation inför inventeringsarbetet – som bygger på föregående
workshop



Peka ut tänkbara platser – baserat på kravspecifikationen



Utvärderingsmatris – som hjälper till att värdera och jämföra de olika
alternativen



Besöka de mest intressanta platserna ihop med husbilsägare



Formulerar och skissa upp alternativen



Drift, underhåll och informationsbehov



Framtida organisation och ansvar

Kreativa metoder för gemensamt och stegvist utforskande – öka komplexiteten
Det blev snabbt tydligt att det rådde olika bilder av problemet, vad som skulle
åstadkommas och hur frågan skulle tacklas. Processledaren föreslog metoden
”Sex tänkande hattar” för att synliggöra de olika experternas och intressenternas
förförståelse, kunskap, erfarenheter, och perspektiv på frågan. Problembilden
och på vilket sätt man skulle tackla problemet gemensamt växte fram stegvis,
genom samtal och reflektion. Studioledaren beskrev metoden som användes
under studiosessionerna på följande sätt:

80. Arbetspassen i projektstudion löpte mellan 09.00 och 15.00.
81. ”Ställplats för Husbilar.ppt”. 2015-11-04. Arbetsmaterial.
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Metoden 6 tänkande hattar genomfördes och gav en bra start för arbetsgruppen
att genom ett slags steg för steg tänk med olika synsätt ringa in kunskapsbehov,
hitta lösningar, identifiera nästa steg, organisationsbehov osv. Snabbt identifierades en rad kunskapsluckor och knäckfrågor för att komma vidare. Även inriktningen gällande utredningen ringades gemensamt in under workshopen. Ett
systematiskt arbetssätt började byggas upp utav samtalet under workshopen där
övriga arbetsmoment under den fortsatta arbetsprocessen identifierades.82

Det workshopsbaserade arbetssättet uppskattades enligt projektutvärderingen
mycket av tjänstepersonerna. Miljön i studion beskrevs med hjälp av metaforen bubbla, utifrån tanken att projektstudion var någonting som stod i kontrast
mot det traditionella sättet att jobba. Denna bubbla beskrevs med värdeladdade
uttryck som tillåtande klimat och ”fullt av positiv energi”. Bubblan och processledarskapet bidrog till en känsla av ”Gemenskap kring problemet – vi-känsla att lösa”.
Arbetssättet beskrevs av studioteamet med begrepp som ”roligt, fartfyllt, intensivt”
och ”lärorikt”. Denna typ av arbetssätt beskrevs som att det gav möjlighet att
”sväva ut” och på samma gång ”samla ihop oss”, vilket utmärker en design-baserad
problemlösningsprocess.83
Blandning av kompetenser och förmågor
Att olika kompetenser kunde samlas kring ett gemensamt problem lyftes också
fram som ett stort värde. Det teambaserade arbetssättet bidrog till att en relevant ”mix av personligheter” och kunskapsområden, vilket gjorde att problemet
i fråga kunde belysas utifrån olika skalor, perspektiv och kunskapsdomäner.
Blandningen gav bra dynamik enligt processledaren. Kommunikationen mellan deltagarna blev effektiv och omedelbar och sattes i motsattsförhållande till
formella kommunikationsförfaranden med så kallade remisser i en byråkratisk
förvaltning. Det var ”som remissrundan gjord fysiskt och snabbt!”84, som en av deltagarna uttryckte det.85
Risker och utmaningar
Samtidigt lyftes farhågor om ifall detta snabba och intensiva arbetssättet riskerade att producera ogenomtänkta resultat och huruvida verkligen alla relevanta
intressenter medverkade i arbetet. Ett annat problem som skapade oro och osäkerhet i studioarbetet var att somliga deltagare kom och gick beroende på andra
82. ”Ställplats för Husbilar.ppt”. 2015-11-04. Arbetsmaterial.
83. Inom designforskningen används diamant-analogin. Diamantformen (”<>”) beskriver en
rörelse från divergens: (utforskande/komplicering) till konvergens (konceptualisering/förenkling). Designprocessen brukar beskrivas som ett pärlband av diamanter som går in i varandra.
84. ”Studio.ppt”. 2016-11-03. Arbetsmaterial.
85. Minskad transparens är en påtaglig risk här. Men det går att ”tackla” genom krav på dokumentation och att projektstudioarbetet synliggörs genom medskick av processbeskrivning till
slutresultatet.
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möten och krav från den löpande verksamheten. Enligt processledaren uppstod
då den praktiska konsekvensen att processen fick startas om hela tiden. Personerna som hoppade in och ut måste sättas på banan och informeras kring progressionen och vad deltagarna hade kommit överens om. Denna ryckighet skapade
irritation. Dessutom innebar det att mycket tid och resurser gick till att etablera
legitimitet och förförståelse istället för att komma vidare i problemlösningen.
En
blev vikten
vikten av
av att
atten samEnlärdom
lärdomsom
somlyftes
lyftes fram
fram av
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studiodeltagarna blev
en
sammanhållen
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Sammantaget innebär detta att ett stort ansvar och arbetsbelastning faller på
processledaren, som i detta studioprojekt fick iklä sig dubbla roller: (a) processledare och facilitator och (b) projektledare med ansvar att producera kvalitativt
beslutsunderlag.
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En annan utmaning som lyftes fram av flera medverkande var den ökade stressen och arbetsuppgifterna som väntade på hantering i linjen. Det handlar exempelvis om att hantera kunder som ringer eller ställer krav, kollegor som behöver
svar för att komma vidare i sina frågor, eller chefer som behöver återkoppling
eller information i beslutsfattandet. Flera studiodeltagare påtalade att deras
löpande arbetsuppgifter delvis blev lidande i linjen, vilket skapade stress samt
frustration från kollegor som saknad sina medarbetare i linjen.
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Även det gränsöverskridande ledarskapet blev ett orosmoment för deltagarna;
då det saknades tydliga rutiner, arbetssätt och förhållningssätt för beslut och
uppbackning över gränserna. Osäkerheten kring hur materialet och underlaget
skulle användas, och hur resultatet skulle förankras eller stämmas av, kvarstod
under hela studioarbetet. Detta blev även ett stående osäkerhetsmoment för flera efterföljande projektstudios under 2016, 2017 och 2018.
viktiglärdom
lärdomblev
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Kravspecifikation som vägledning i planering
Studioteamet tog fram en kravspecifikation utifrån resultaten som härstammade
från workshopdelen i det föregående momentet. Kravspecifikationen hade som
syfte att etablera principer och förhållningssätt som staden måste ta hänsyn till
vid planering, etablering och/eller drift av ställplatser. Följande punkter togs
fram av studioteamet:86
-- Varaktighet
Varaktighetminst
minst22årår
-- Central
Centralplats
platscaca11km
kmfrån
frånstora
storatorget
torget
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-- Plan
Planyta
ytamed
medplats
platsför
förcaca10
10bilar
bilar––basservice
basservice
-- Lätt
till
Lättatt
atthitta
hitt till
-- Iordningställandegrad
Iordningställandegrad
-- Få
Fåkonflikter
konfliktermed
medandra
andraintressen
intressen
-- Trivsel
trygghet
Trivseloch
trygghet
-- Åtkomst
Åtkomsttill
tillmarken
marken(markägare,
(markägare,arrenden
arrendenosv)
osv)
-- Igång
Igångtill
tillnästa
nästasäsong
säsong2016
2016

86. ”Studio.ppt”. 2016-11-03. Arbetsmaterial.
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Majorslunden
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Övre Petersberg
Jössabron
Videbusken
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Alphyddan
Astern
Ljungen
Backadalsstigen
Hästhoven
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Alideberg
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Högskola
Övre Verkmästaren

Bilaga 1

PM - ställplats för husbilar

Figur 11. Karta över centrala Borås samt de identifierade platserna som eventuellt kunde inhysa husbilar (Karta av: Emma Larsson).
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Innehållet i begreppen ”iordningställandegrad” och ”basservice” kom att bygga på principer från Husbilsdestination Sveriges rapport ”Locka en växande målgrupp
till en kommun” (2015). I begreppet basservice inryms enligt rapporten följande
principer:
- - Ställplatsen skall vara belägen på ett attraktivt läge för besökaren,
Ställplatsen
vara belägen på ett attraktivt läge för besökaren, minst 8 platser.
minst 8skall
platser.
Platsenskall
skallvara
varaen
enplan
planyta
ytamed
medtillräcklig
tillräckligbärighet
bärighetför
förfordonen.
fordonen.
-- Platsen
Hänvisningtill
tillnärmaste
närmasteplats
platsför
förtömning
tömningoch
ochpåfyllning
påfyllningärärett
ett grundkrav men vi
-- Hänvisning
rekommenderar
att
tömning
och
påfyllningservice
skall
finnas
grundkrav men vi rekommenderar att tömning - och påfyllning- på ställplatsen mot
betalning
eller
inompårimligt
avstånd
max
3 km från
med avtalad part(er)
service
skall
finnas
ställplatsen
mot
betalning
ellerställplatsen
inom rimligt
som
tillhandahåller
denna
service
mot
betalning.
avstånd max 3 km från ställplatsen med avtalad part(er) som tillhan- dahåller
Prisinformation
är ett mot
grundkrav
men vi rekommenderar att erbjuda gästen betaldenna service
betalning.
ningsfunktion
för
övernattning
- Prisinformation är ett grundkrav men vi rekommenderar att erbjuda
- gästen
Informationstavla
med information
om service som kan tillhandahållas på annan
betalningsfunktion
för övernattning
plats,
telefonnummer
till
den
som
driver
platsen,som
turistinformation.
- Informationstavla med information om service
kan tillhanda- Information på
svenska,
engelska
ochtelefonnummer
tyska.
hållas
på annan
plats,
till den som driver platsen,
- turistinformation.
Regelbunden tillsyn
att
platsen
är
städad
och
den service
som tillhandahålls fungerar.
Information på svenska,
engelska
och tyska.
Minimum avstånd
enlighet
MSBs och
rekommendationer
meter alternativt enligt
-- Regelbunden
tillsyni att
platsenmed
är städad
den service som4tillden
lokala
brandmyndigheten
handahålls fungerar.
-

Minimum avstånd i enlighet med MSBs rekommendationer 4 meter
alternativt enligt den lokala brandmyndigheten

Identifiering av platser
Med hjälp av kartmaterial, den tidigare utredningen från 2014 och kravspecifikationen började nästa stegvisa och utforskande steg i projektstudion, där man frågade
sig: Vilka är de möjliga platserna som uppfyller de etablerade kriterierna? Under nästa
workshop jobbade tjänstepersoner intensivt med att identifiera och markera
ut platser på en karta utifrån kravspecifikationen. 30 platser identifierades som
möjliga teoretiska alternativ (Se Figur 11).
Bedömning av alternativ utifrån utvärderingsmateris och kravspecifikation
En utvärderingsmatris togs gemensamt fram för att kunna systematisera och
tydliggöra bedömningsarbetet. Utvärderingsmaterisen byggde bland annat på
kriterierna från den tidigare etablerade kravspecifikationen och principer som
gruppen enades gemensamt kring. Platser som ägdes av privata aktörer eller som
hade långtidsarrenden ströks inledningsvis. Utvärderingsmatrisen blev gruppens
gemensamma verktyg, som möjliggjorde värdering och rangordning av de platsalternativ som föregående workshop hade etablerat. Följande matris etablerades
inför det fortsatta arbetet:
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1.1.

Långsiktighet
änän
2 år,
2-52-5
år,år,
5 år5 år
ochoch
längre
Långsiktighet- -varaktighet
varaktighet- mindre
- mindre
2 år,
längre

2.2.

Läge
- över
1 km
– 1-500
mindre
än än
500500
Läge- -11km-radien
km-radien- Målpunkter/stråk
- Målpunkter/stråk
- över
1 km
– 1-500
mindre

3.3.

Storlek
5-10
platser,
10 10
ochoch
flerfler
Storlek- -minst
minstantal
antalplatser
platser– –5 platser,
5 platser,
5-10
platser,

4.4.

Hitta
Hittahithit-välskyltat,
välskyltat,orienterbarhet
orienterbarhet

5.5.

Iordningställa
in/utfarter
Iordningställa- -marken,
marken,belysning,
belysning,
in/utfarter

6.6.

Konsekvenser
dagens
funktion/användning
Konsekvenser––analys
analysavaveffekter,
effekter,domino,
domino,
dagens
funktion/användning

7.7.

Risker
brand,
social
orooro
Risker––t.ex.
t.ex.närhet
närhettilltillViskan,
Viskan,järnväg,
järnväg,
brand,
social

8.8.

Attraktivitet
är är
känslan?
Attraktivitet- -Trygghet,
Trygghet,Trivsel
Trivsel– hur
– hur
känslan?

Nästa steg i processen blev en gemensam bedömningsprocess, där kartmaterialet och de 30 platsförslagen analyserades och poängsättes utifrån utvärderingsmatrisen och kravspecifikationen87. Efter poängsättningen valdes sju av de ”starkaste” och mest potentiella platserna ut.88 När studioteamet hade enats kring de
slutliga förslagen inleddes nästa fas i arbetet.
Platsbesök, inventering och småskaliga experiment
Studioteamet beslutade att göra gemensamt platsbesök och en utvärdering av de
sju utvalda platserna, för fördjupad analys och fysisk besiktning. Studioteamet
utökades tillfälligt med extern expertis. Lars Lyborg89, som ansågs vara den
ursprungliga inspirationskällan till motionen från 2010, och som även hade deltagit i den förra utredningsomgången, involverades som sakkunnig. Lyborg var
vid tillfället aktiv inom riksorganisationen RMF Riksförbund Mobil Fritid och hade
omfattade praktisk kunskap kring husbilsfrågan. Lyborg ombads att ta med sin
husbil för att möjliggöra praktiska experiment för bedömning av platsförhållanden kring de sju platserna som var föremål för platsbesöken.
Platserna undersöktes i tur och ordning. Studioteamet besökte platserna tillsammans med sakkunnig och miljöerna undersöktes och dokumenterades noggrant.
Dokumentationen och erfarenheterna som gruppen hade gjort gemensamt fördes in till nästa och sista fas i studioarbetet.

87. Materialet sammanställdes i PM:et, ”Bilaga 2. Lista med samtliga platser och bedömningen
kategori 1-8 poäng 1,2,3”, som bifogades i ”PM – ställplats för husbilar nov 2015”.
88.Materialet sammanställdes i PM:et ”Bilaga 3. Lista över de platser som enligt matrisen fick mest
poäng och blev föremål för platsbesök” som bifogades i ”PM – ställplats för husbilar nov 2015”.
89. Lars Lyborg (BT 2014-05-26) hade även tidigare kritiserat utspelet som gjordes av kommunalrådet Morgan Hjalmarsson kring hans förslag att ha platsen vid Almenäsbadet (BT 2014-05-19).
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Figur 12. Här är delar av studioteamet ute på platsbesök. Husbilen används för praktiskt experiment i utvärderingen (Foto: Emma Larsson).

Formulering av alternativ
Efter att ha jobbat med problemställningen under nästan två veckor var det dags
för sista workshopen, där slutförslagen skulle analyseras och sammanställas. I
denna process gjordes en sammanvägd bedömning utifrån kravspecifikationen,
utvärderingsmatrisen, erfarenheten och inspelen från husbilskunniga och intresseorganisation, erfarenheterna från platsbesöket och de konkreta husbilsexperimenten, samt organisatoriska förutsättningar och tidigare erfarenheter från deltagande experter och tjänstepersoner. I den gemensamma bedömningsprocessen
behandlades frågor som lämplighet, organisering, kostnader, risker, koppling
till kollektivtrafik, trygghet, ansvar, infrastruktur, tillgänglighet och attraktivitet .
Slutligen enades studioteamet kring tre platsalternativ och tillhörande organisatoriska frågor kring ansvar, kostnader och drift. Studioledaren, som hade dubbla
roller, sammanfattade studioarbetet och dess resultat i ett PM samt tog fram ett
förslag till beslut som skulle behandlas i Samhällsbyggnadsnämnden.
Implementering och förankring
Under de två veckorna som studioarbetet varade hade organisatoriska frågor
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om drift, ansvar och genomförande diskuterats över förvaltnings- och bolagsgränser. Under det gemensamma arbetet i projektstudion blev skillnaderna kring
de organisatoriska förutsättningarna; skillnader i styrning, roller och organisationskultur; hos de deltagande förvaltningarna synlig. Samtidigt hade uppdraget
som gick in i projektstudion godkänts av ledningsgruppen, där relevanta förvaltnings-och avdelningschefer deltog. I den föregående utredningen från 2014,
som avslogs av Kommunstyrelsen, rådde en viss tvetydighet kring de organisatoriska frågorna. Detta kan man exempelvis utläsa i följande stycke i utredningsrapporten:
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Borås
BoråsDjurpark
Djurparkhar
harvarit
varitmed
medi iutredningsarbetet
utredningsarbetetoch
ochhar
harmeddelat
meddelatsig
sig
villigt
villigtatt
attansvara
ansvaraför
fördriften
driftenmen
meninte
inteför
förinvesteringarna.
investeringarna.Tekniska
Tekniska
förvaltningen
förvaltningensom
somidag
idagupplåter
upplåterp-platsen
p-platsenhar
harinformerats
informeratsom
om
90
utredningen
utredningenoch
ochhar
harinte
intehaft
haftnågra
någrainvändningar.
invändninga

Frågan om huruvida ställplatsen skulle ha fullservice eller basservice91 påverkade
starkt hur frågan i framtiden skulle organisera och vilka kostnaderna skulle bli för
organisationen. Projektstudion kom att förordna basservice som ett rimligt alternativ,
vilket också gjorde hanteringen av drifts-, kostnads- och ansvarsfrågan något enklare.
Exempelvis innebar basservice inga ändringar i ägardirektiven för Borås Stads Parkeringsbolag, som föreslogs som ansvarig för drift och underhåll. En ställplats med
fullservice hade inneburit att man behövde en ny förvaltnings- och driftsorganisation och/eller utökade ägardirektiv till det kommunala parkeringsbolaget.
Studioteamet, inklusive extern sakkunnig, var överens om att fullservice kunde tillhandahållas av Borås Camping. Etablerandet av en ny central plats med full service
hade inneburit relativt stora investeringskostnader (för vatten, avlopp, el, m.m.),
snåriga juridiska frågor, behov av politisk förhandling och ökad bemanning samt
nya rutiner i olika förvaltningar och bolag. Frågan om basservice kontra full service
diskuterades av studioteamet i relation till prioriteringar och balansering av samhälleliga och organisatoriska intressen. Samtidigt innebar en lösning som bygger på basservice att ansvaret (avfallshantering, städning, m.m.) till större grad delegerades till
husbilsägaren, vilket också innebar att information och tydliga förhållningssätt måste
kommuniceras till de ”brukare” som skulle nyttja tjänsten. Detta gällde exempelvis
på vilket sätt avfall skulle hanteras och hur det kommunala avfallsbolaget skulle involveras i tjänsten. I promemorian beskrevs frågan på följande sätt:

90. ”Ställplats för husbilar centralt i Borås”. Rapport från Samhällsbyggnadsförvaltningen 2014.
91. Ett förtydligande: Plats med fullservice benämns ställplats, plats med begränsad service
kallas för husbilsplats enligt definition från Husbilsdestination Sverige.
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I dialog med Borås Miljö och energi får t.ex. frågan om avfall/sophantering disku
I dialog med Borås Miljö och energi får t.ex. frågan om avfall/sophantering
diskuteras.92
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Det kommunala Parkeringsbolaget i studioförslaget 93 förväntades ta på sig
ansvaret för drift, praktiska lösningar, underhåll, ordningsregler, information,
reglering kring tider och prisnivå. Även organisatoriska frågor som rörde det
framtida organiseringen och planeringen belystes i utredningen:
Utredning av framtida platser föreslås även det bli Borås Kommun Parkerings AB ansvar i samverkan
med platser
Tekniska
förvaltningen.
Frågan
ävenParkerings
samordnas med
Utredning
av framtida
föreslås
även det bli
Boråsbehöver
Kommun
övriga
förvaltningar
inom
Borås
Stad,
BoråsBorås
och
Borås
camping
på samSal
AB ansvar i samverkan med Tekniska förvaltningen. Frågan behöver även
ordnas med övriga förvaltningar inom Borås Stad, BoråsBorås och Borås camping på Saltemad.94
Studioresultatet och det slutliga förslaget, som byggdes upp stegvis och tillsammans, förankrades således informellt hos respektive förvaltning som representerades i studioarbetet. Den tvärvetenskapliga kunskapen som producerades
blev således legitim och accepterad av deltagarna. Det slutgiltiga förslaget och
bedömningen stämdes även av med styrgruppen,95 under arbetets gång, innan
utredningen slutligen skickades till Samhällsbyggnadsnämnden för beslut. Studioledaren lyfte exempelvis upp följande frågeställningar och medskick i en presentation som hölls för styrgruppen under November 2015:96
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FORTSATTA PROCESSEN
FORTSATTA PROCESSEN
-

Vad händer med materialet efter Projektstudion?
Vad händer med materialet efter Projektstudion?
Formella processen? Hur förankra resultatet?
Formella processen? Hur förankra resultatet?
Vem, hur och när presenterar för politiken? Vilken politik?
Vem, hur och när presenterar för politiken? Vilken politik?
Vilka beslut måste fattas? Ok med enkel lösning, driftsansvar, budget/investeVilka
ring. beslut måste fattas? Ok med enkel lösning, driftsansvar, budget/
investering.

Arbetsgruppen vill få återkoppling om efterföljande process. Viktigt!
Arbetsgruppen vill få återkoppling om efterföljande process. Viktigt!
92. ”PM Ställplats för husbilar nov 2015”.
93. ”PM Ställplats för husbilar nov 2015”.
94. ”PM Ställplats för husbilar nov 2015”.
95. Förvaltningschefer från Samhällsbyggnadsförvaltningen, Tekniska förvaltningen, Lokalförsörjningsförvaltningen, Miljöförvaltningen – samt chef för strategisk samhällsplanering från
stadskansliet (SPA).
96. ”Ställplats för Husbilar.PPT”. Skapad 2014-11-03. Arbetsmaterial.
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I beslutstexten berättar projektstudioteamet att utredningen ”mött övervägande
positiva reaktioner” i de samtal där förankring skett. Vidare nämns att ”Frågan om
remissbehov har ställts men behov av formell remissrunda har inte framkommit”.97
Det slutliga förslaget
Förslaget presenterades som en tjänsteskrivelse för Samhällsbyggnadsförvaltningen i december 2015. Det nya arbetssättet med projektstudion beskrevs även
kortfattat och tillhörande dokumentation bifogades i ärendet ”PM – Ställplats för
husbilar Borås- Projektstudio okt/nov 2015- Ansvar Samhällsbyggnadsförvaltningen”, tillsammans med fyra bilagor där processen och avvägningar mellan olika alternativ
synliggörs. Följande textavsnitt återfinns i tjänsteskrivelsen som behandlades av
Samhällsbyggnadsnämnden:
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Stadens utveckling ger svårigheter att i centralt läge (1 km radie från Stora torget) få till en långvarig ställplats som varar uppåt 15 år. En sådan långvarig lösning som skulle kunna inrymma ett bredare serviceutbud och kunna bära större
investeringskostnader har inte projektstudions arbetsgrupp kunnat identifiera.
Utifrån stadstillväxten i Borås finns ingen permanent lösning utan en enkel flexibel lösning är framgångsfaktorn.
Genom inriktningen att ställplatsen utformas med basservice har Borås kommuns Parkerings AB identifierats som lämplig genomförare och driftsansvarig
och därmed även ansvarig för ett löpande arbete där behovet av nya lokaliseringar säkerställs kontinuerligt. Inom detta arbete att kontinuerligt leta lokaliseringar och lösningar ses Tekniska förvaltningen som en viktig samarbetspart.
Framtida ordningsregler, som tidsperioder man får parkera och prissättning,
föreslås Borås kommuns Parkerings AB ansvara för, i dialog med berörda förvaltningar, Räddningstjänst, Polis, BoråsBorås AB samt framtida driftare av
Borås Camping Saltemad.
Övre Brodal bedöms som den lämpligaste platsen att starta med då den
snabbt kan stå färdig till rimlig investering samt att den kan samordnas med
utbyggnaden av den planerade parkeringsytan. Det är även den största ytan
vilket kan ge bäst avkastning som även kan ge indikation på husbilsbranschens
intresse för Borås som besöksmål för husbilsresenärer.
Platsen Övre Brodal är dock kortsiktig då det finns andra förväntade intressen
för ytan (byggstart diskuteras till 2018, detaljplaneprocess pågår). Därför föreslås säsongen 2016 och 2017 med Övre Brodal. Samtidigt som Borås kommuns

97. SBN, 2015-12-17, 2011/SBF0033
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Parkerings AB tillsammans med Tekniska förvaltningen bevakar de andra två
presenterade alternativen Astern och Övre Verkmästaren. Båda dessa alternativen bedöms ha förutsättningar att fungera under något längre tid (ca 5-10 år)
men eftersom dessa platser kräver större investeringar samt konsekvenser för
nuvarande användning som måste lösas föreslås Övre Brodal i ett första skede.98
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I sammabeslutstext indikerar studioteamet även att en eventuell lösning ligger i
närtid:
Ambition
Ambitionfinns
finnsfrån
frånBorås
BoråsKommuns
KommunsParkerings
ParkeringsAB
ABoch
ochTekniska
Tekniskaförvaltningförvaltningen att
en
att
iordningställa
Övre
Brodal
(intill
Gina
Tricot)
samt
Dalhem
till
säsongen
iordningställa Övre Brodal (intill Gina Tricot) samt Dalhem till säsongen
2016. Då ingår
2016.
ingår även
att skylta tillsamt
ställplatserna
kring marknadsäven Då
att skylta
till ställplatserna
planeringsamt
kringplanering
marknadsföring.
Borås Kommun
föring.
BoråsAB
Kommun
AB bevakar
framtida behov
av nya
Parkerings
bevakar Parkerings
framtida behov
av nya ställplatser
i enlighet
m ställplat99
ser i enlighet med utredningen.
Projektstudion avslutas
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Efter två veckors intensivt arbete upplöstes studioteamet. Alla tjänstepersoner
återvänder till respektive linje. Studioledaren, som även hade ansvaret att sammanställa materialet, författade en tjänsteskrivelse till Samhällsbyggnadsnämnden och dokumenterade projektstudioprocessen. Samhällsbyggnadsnämnden
godkände förslaget och skickade ärendet vidare till Kommunstyrelsen för beslut
och handling. Kommunstyrelsen ställde sig positivt till innehållet i utredningen100, men formulerade inga formella följduppdrag.101 Principerna och kunskapen som hade producerats i utredningen hade således blivit legitima i den politiska församlingen, men bars informellt vidare av tjänstepersonerna som hade
deltagit i projektstudion. Delvis skapade detta en osäkerhet kring vilket mandat
tjänstepersoner har för att kunna jobba vidare med frågeställningar efter att
studioarbetet är genomfört. Ett samtalsämne som uppstod under och efter det
första pilotprojektet, och som även återkom i efterföljande projektstudios, var
utmaningen att få till tydliga politiska beslut kring gränsöverskridande frågor. I utvärderingen av Projektstudion som arbetssätt beskrevs otydligheten kring ansvar
på följande sätt:
Oklartvem
vemsom
somäger
ägerprojektet,
projektet,den
densom
somhåller
hålleri istudion,
studion,flera
fleraansvariga
ansvarigasamtisamtidigt? Flera
Oklart
olikaFlera
frågor
behöver
lyftas ofta
till beslut
olika
nämnder
att studions
digt?
olika
frågorofta
behöver
lyftas itill
beslut
i olikaför
nämnder
för attresultat
stu- ska
kunna
genomföras.
Hur
dessa
beslut
ska
formuleras
tar
inte
studion
ans
dions resultat ska kunna genomföras. Hur dessa beslut ska formuleras tar inte
studion ansvar för.102

98. SBN, 2015-12-17, 2011/SBF0033
99. SBN, 2015-12-17, 2011/SBF0033
100. Handlingen gick vidare b.la. till kommunstyrelsen som också godkände förslaget. KS § 43
2016-02-08
101. Ärendet lades till handlingarna. KS § 43 2016-02-08
102. Utvärdering av projektstudion 2016-12-15. Arbetsmaterial.
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Design av
process
Problemställning
Bästa centrala ställplats
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Studioledare
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3

Platsbesök

Extern
kompetens

Figur 13. Processkiss av studioarbetet för Husbilsfrågan. Sammanfattning utifrån dokumentation. Tidsåtgång: två veckor från problemställning till resultat (Skiss: Heiti Ernits).

Farhågorna kring otydlighet och oklara beslutsstrukturer för gränsöverskridande
arbete och frågor besannades nästan omedelbart. Trots adekvat representation
och aktiv medverkan från berörda förvaltningar på chefsnivå hanterades inte
förslagen från studioarbetet utifrån ett ansvars- och beslutsperspektiv. Glappet
mellan förvaltningarna, och kring samordning av beslutsprocesserna, blev tydligt
och var en viktig lärdom från studioarbetet.
Realisering och implementering
Det tog närmare 2,5 år innan projektstudios huvudförslag från 2015, Övre
Brodal, realiserades av Borås Stads Parkeringsbolag. Sommaren 2018 stod ställplatsen vid Övre Brodal färdig för husbilturisterna och mer positiva tongångar
började framträda i lokalmedia. Att Övre Brodal till slut färdigställdes berodde
inte på en samordnad, planerad och koordinerad implementeringsprocess utifrån projektstudions förslag.
Under sommaren 2016 pekades en ställplats för husbilar ut, och ställdes iordning - en ställplats som kort därefter ”togs bort” med hänvisningen till att inga
husbilar använde platsen.103 Både den valda platsen och dess plötsliga borttagandet skapade debatt och mobilisering bland politiker och intressenter. Debatten
växte i styrka och kulminerade under sommaren 2018, när frågan slutligen fick
sin lösning. Vad var det som hände?

103. Korrespondens med tjänsteman
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Låt oss återvända till 2016, när projektstudioutredningen kring Ställplats för
Husbilar var färdigställd och beslut skulle tas i Kommunstyrelsen. Strax innan
ärendet skulle behandlas i Kommunstyrelsen gjorde ansvarigt kommunalråd
och en chefstjänsteman från Tekniska förvaltningen ett gemensamt utspel kring
ställplatsfrågan.104 Kommunalrådet berättade att två centrala ställplatser skulle tas
fram under 2016. Dels Dalhemsplatsen och dels Övre Brodal. Övre Brodal var
det alternativ som förordnades av projektstudion. Dalhemsplatsen, däremot, hade
studerats och valts bort av studioteamet och extern sakkunnig, beroende på faktorer som platsens problematiska läge vid järnvägen och den ”sociala oro” som
man uppfattade fanns kring området då.
Ett parallellt spår som framträder
Frågan kompliceras av att Tekniska förvaltningen hade ett parallellt uppdrag
från sin nämnd angående ursprungsmotionen om ställplats för Husbilar från 2010.
Politiker i Tekniska nämnden (som vid tillfället inte kände till projektstudion
som arbetssätt, eller dess resultat kring ställplatsfrågan) ville visa på handlingskraft och förväntade sig konkreta förslag från tjänstepersonerna. Dessutom var
politiker i Tekniska nämnden under hösten 2015 och våren 2016 fortfarande
djupt oeniga kring husbilsfrågan över de politiska blockgränserna. Dalhemsplatsen var det alternativ som politiker och tjänstepersoner i tekniska förvaltningen
tillslut enades om och lyfte fram som ett konkret förslag. Detta var också ett
alternativ som politiker några månader tidigare (Augusti 2015) hade lyft fram i
lokalmedia.105
Alternativet var attraktivt av flera skäl. Delvis på grund av att Dalhemsplatsen
ansvarsmässigt och rent praktiskt kunde hanteras inom ramen för Tekniska
nämndens mandat och budget. En eventuell ställplats på Övre Brodal skulle
komma att ligga på kommunal kvartersmark, som är Kommunstyrelsens ansvar.106 Med andra ord kunde Tekniska nämnden varken styra över eller påverka
utformningen av Övre Brodal.
Sammanfattningsvis kunde frågan om Dalhemsplatsen, utifrån det politiska
uppdraget från Tekniska nämnden, inte hanteras av Tekniska förvaltningen utan
inblandning av andra förvaltningar eller politiska domäner. Alternativet Övre
Brodal ”försvann” från hanteringen, eftersom alternativet hade krävt ett fördjupat samarbete och/eller tidskrävande samordning mellan förvaltningar och
politiska beslutsfattare.107 När Dalhemsplatsen blev utpekad och iordningsställd
under sommaren 2016 fanns således inget ytterligare motiv till etablering av en
till geografiskt närliggande ställplats. 108
104. BT 2016-02-02 (se Appendix)
105. Första vice ordförande i tekniska nämnden lyfte fram ställplats som prioriterad politisk
fråga BT 2015-08-17
106. Mark- och exploateringsenheten flyttades från samhällsbyggnadsnämnden till kommunstyrelsen 2014-09-25
107. Korrespondens med tjänsteperson med insyn i processen.
108. BT 2016-07-05 (se Appendix).
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Att Dalhemsplatsen blev den första platsen att iordningställas skapade irritation
hos intressenter och även hos den sakkunniga som hade deltagit i båda utredningsomgångarna. Den sakkunniga husbilsexperten, som skrev ursprungsmotionen 2010, hade även deltagit i studioarbetet och förordade tillsammans med
studioteamet alternativet Övre Brodal samt stod bakom de principer som studioteamet hade etablerat. Den sakkunniga uttryckte vid senare tillfälle förvåning
över att inga tydliga formella uppdrag togs i Kommunstyrelsen när utredningen
och frågan om ställplats hanterades i början av 2016.109
Sommaren 2016 sattes skyltar upp och Dalhemsplatsen ställdes iordning av Tekniska förvaltningen. Kritiken lät inte vänta på sig. Husbilsägare och intressenter
menade bland annat att Dalhemsplatsen kändes otrygg, hade bristande faciliteter
och kändes otillgänglig. När Dalhemsplatsen dessutom togs bort av kommunen
under 2017 framträdde fler kritiska röster i en debatt som kulminerade i början
av 2018.110 Tidningen Min Husbil (nr 1/2018) intervjuade ansvarig för turismoch besöksnäring i Borås gällande central ställplats för husbilar. I intervjun motiverade staden frånvaron av ställplatser med att osäkerheter kring Götalandsbanan
blockerade möjligheten att etablera centrala ställplatser för Husbilar.111
Kollaborativ handling över organisationsgränser
När debatten i media tilltar under våren 2018 sker ett plötsligt samarbete kring
ställplatsfrågan, mellan BoråsBorås TME och det kommunala Parkeringsbolaget.
Ett beslut tas snabbt på chefsnivån om att etablera projektstudions förslag Övre
Brodal från 2015. Ställplatsen ställs rask i ordning och finns tillgänglig sommaren 2018. Tonläget i debatten, som fortfarande är lite infekterad, ändrar snabbt
karaktär i lokalmedia. Exempelvis kunde läsare av Borås Tidning läsa följande
insändare:
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109. BT 2018-03-06 (se Appendix).
110. Se appendix för sammandrag av debatten efter projektstudion.
111. Anmärkning: Dalhemsplatsen låg på den plats där den framtida höghastighetsbanan kunde
komma att ligga. Samtidigt fanns det både verksamheter och parkeringsplatser i området. Notera
också att intressenter inte tidigare ställt krav på permanenta platser.
112. BT 2018-06-13 (se Appendix).
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Dessutom svarar förvaltnings- och bolagschefer gemensamt på ett negativt debattinlägg i Borås Tidning.113 Cheferna visar offentligt samsyn och ger Borås Stads
gemensamma hållning i husbils- och ställplatsfrågan på debattsidan. (se debattinlägget i Appendix). En gränsöverskridande enighet kring husbilar och ställplatser
verkar råda åtta år efter att motionen skickades in i Kommunfullmäktige.
Projektstudion delvis frikopplad samtidigt som nätverk och samsyn växer fram
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Det är tydligt att projektstudion inledningsvis inte var ett legitimt eller känt arbetssätt i Borås Stads organisation. Arbetsformatet upplevdes från början som
något udda och något som stod i kontrast till rådande arbetssätt och organisering. Deltagarna verkade vara överens om att arbetssättet behövdes och skapade
nya typer av värden i organisationen - exempelvis möjlighet att bygga tvärvetenskaplig kunskap, lärande och problemlösning eller att hitta lösningar som håller
över tid. Samtidigt blev projektstudion inledningsvis endast löst kopplad till de
rådande besluts- och ledningsstrukturerna, vilket delvis går att förklara med att
innovationen inte hade fått vidare spridning i organisationen. En annan viktig
lärdom från pilotprojektet var att det vid tillfället saknades vad studioteamet
benämnde som en ”beslutsinfrastruktur” för att kunna hantera, förankra eller besluta
kring frågor som är gränsöverskridande. Det bör också noteras att arbetet kring
att skapa en ”integrerad och sammanhållen” samhällsbyggnadsprocess hade startat
relativt nyligen när projektstudion prövades mot det första konkreta problemet.
Projektstudion var ett första försök att på operativ nivå jobba tillsammans över
gränserna och producera snabba och på samma gång (tvär)vetenskapligt underbyggda beslut och lösningar. I slutet av 2016 påtalade förvaltnings- och avdelningschefer inom samhällsbyggnadssektorn114 att organisationen fortfarande
utmärktes av otydlighet kring ”vem gör vad och ansvar”, och de sökte fortfarande
samarbetsformer och roller. Ambitionen beskrevs på följande sätt under ett
chefsmöte:
[…]
[…]vår
vårförhoppning
förhoppningäräratt
attSamtech
Samtechockså
ocksåkan
kanvara
varabryggan
brygganmellan
mellande
detekniska
tekniska förvaltförvaltningarna
och rätt
styrai organisationen
rätt i organisationen
intillatt
dess
att processkartlägg- har gjorts
ningarna och styra
intill dess
processkartläggningen
ningen
har gjorts över förvaltningsgränserna.115
över förvaltningsgränserna.
Studioteamet hade på väldigt kort tid lyckats skapa legitim kunskap och samsyn
över professions-, förvaltnings- och organisationsgränser. En utredning som under förra omgången tog två år och som dessutom blev avslagen, tog två veckor
att ta fram tack vare ett problemdrivet, kollaborativt och utforskande arbetssätt.
Stadsplaneringsfrågor och sociala frågeställningar hanterades parallellt med organisatoriska frågor om förankring, legitimitet, styrning och ledning, ansvar och
113. Tekniska förvaltningen, BoråsBorås TME och Parkeringsbolagen
114. Tekniska förvaltningen, samhällsbyggnadsförvaltningen, miljöförvaltningen, Strategisk
Planering, Markavdelningen och lokalförsörjningsförvaltningen
115. Ej publicerat protokoll 2016-11-03. Samtech.
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genomförandefrågor. Processen och projektet drevs fram och hölls ihop av en
processledare och sociala, professionella och organisatoriska olikheter hanterades med metoder för facilitering.
Även om beslutsinfrastrukturen för gränsöverskridande frågor, och legitimiteten
för arbetssättet, saknades i slutet av 2015 hade projektstudioarbetet börjat generera samsyn över förvaltningsgränserna. Det är också tydligt att den politiska
domänen inledningsvis var löst kopplad till projektstudion och dess arbete, vilket delvis bidrog till varför Dalhemsplatsen blev det initiala alternativet som förordades av Tekniska nämnden och Kommunstyrelsen. Frågan om Husbilarna var inte
längre en lika tvetydig fråga organisatoriskt i början av 2016, även om platsen
som etablerades sommaren 2016 byggde på andra typer av ambitioner (”enklare
organisatoriskt”, ”visa politisk handlingskraft”, ”snabbare” och ”billigare”) än
de förslag som lyftes fram från projektstudion.
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III.
Projektstudion
utvecklas och
institutionaliseras

Projektstudion är ett forum, skall vara ett visst klimat,
eller en kultur och det är viktigt att man skapar den
mötesplatsen; det är också en resurs, alltså att man
ser det som en resurs att det är ett arbetssätt; metod
fokus på problemlösning, att komma vidare, att se
helheter, så det är ju det som är fokuset och helhetstänket...men då är det ju också att någon sedan
måste ansvara för att hålla fast vid det här ”helhetstänket” […]116
Innovationsprocessen kan delas upp i två grova och överlappande faser: utforskande (2014-2016) och institutionalisering (2016-2018). Efter pilotprojektet Ställplats
för Husbilar, började arbetssättet och projektstudion långsamt utvecklas och
spridas i organisationen. Strax efter att pilotprojektet avslutades, började arbetet
med nästa stora projekt: stadsplaneringsprojektet Hestra Växer. I början av 2016,
etablerades en gemensam studiolokal i kommunhuset och miljön blev tillgänglig
för fler i organisationen. Innovationsplattform Borås stöttade tjänstepersonernas
arbete med att vidareutveckla projektstudion som arbetsformat, exempelvis genom dokumentation, löpande intervjuer, förankring och spridning av arbetssättet, konceptutveckling och produktion av metodbok.117
Under stora delar av 2016 var Projektstudion som miljö och arbetssätt fortfarande relativt okänt i organisationen. De förment positiva resultaten från
pilotprojektet118 hade däremot börjat spridas muntligt bland tjänstepersonerna.
Under 2016 hade totalt fem studioprojekt med samhällsbyggnadsfokus startats
eller genomförts:






Ställplats Husbilar;
Hestra Växer;
Tokarpsberg;
Viared;
Brämhult.

De positiva119 erfarenheterna bekräftades även av en intern uppföljning kring
projektstudioformatet i slutet av 2016.116 Intresset för Projektstudion som arbetsformat började växa i organisationen. Allt fler problem, ”surdegar” och
utmanande uppdrag hanterades med hjälp av projektstudioformatet. Under de
senaste tre åren har 20 formella problem/projekt hanterats med hjälp av Projektstudion (Se Appendix, Projektstudioinitativ).

116. Intervju 2016-12-08
117. https://tinyurl.com/y4da5kdg
118. Ställplats för Husbilar (Nov 2015-Dec 2016).
119. Det fanns även farhågor samt erfarenhet av ”mindre lyckade” studioprojekt, men gensvaret
var övervägande positivt enligt enkätundersökningen.
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Figur 14. En tidslinje som visar hur projektstudion har utvecklats ”nerifrån upp” utifrån konkreta projekt/initiativ. (figur av: Jackie Forzelius)

Projektstudion som innovation började långsamt att spridas utanför kommunen, nationellt och internationellt - exempelvis genom studiebesök från andra
kommuner, externa föreläsningar och publika seminarier. Parallellt med att Projektstudion utvecklades, skedde ett intensivt arbete med att utveckla det gränsöverskridande ledarskapet hos chefer inom samhällsbyggnadssektorn. Den under
2016, relativt nya mellan-chefsgruppen, Samtech, tog i slutet av 2016 på sig ansvaret att ”fånga upp initiativ” kring samhällsplanering, samt verka som en ”brygga
mellan de tekniska förvaltningarna och styra rätt i organisationen”.121
Kritisk incident
Under 2017 uppstod en kritisk händelse, som kom att kräva omfattande insatser
från stadens organisation, innovationsplattform Borås och externa forskare. Två
av huvudarkitekterna bakom studioformatet sade upp sig nästintill samtidigt.
Värdefull kunskap och erfarenhet höll på att gå förlorad. Staden anordnade då tillsammans med Innovationsplattform Borås en slags räddningsaktion, där ett intensivt
arbete med dokumentering och konceptualisering av studioformatet startade.
Ett antal möten hölls med förvaltningschefer och tjänstepersoner för att
börja ”återföra” kunskap och erfarenhet till organisationen. Detta gjorde att
121. Mötesanteckningar, Samtech, 2016-11-03. (Internt material)

83

Figur 15. Räddning-workshop om Projektstudion som arbetssätt. Dokumentation och erfarenheter sammanställdes snabbt när två arkitekter
bakom arbetsformatet slutade (Foto: Heiti Ernits).

projekstudioarbetet under stora delar av 2017 ”stod still”, då stor osäkerhet
rådde kring arbetssättet. Det uppstod ett tydligt glapp mellan den strategiska
chefsnivån (”fortsätt med projektstudion”) och den operativa tjänstemannanivån (”hur skall vi arbeta i projektstudion”). Det fanns vid tillfälle i organisationen inga formaliserade metoder eller rutiner för att kunna överföra
erfarenhetsbaserad kunskap mellan professionen. Under sommaren 2017 pekades två nya projektstudiosamordnare ut av strategiska gruppen. Ett intensivt arbete
startade med att formalisera studioarbetet, exempelvis genom









etablering av utbildningspaket för studioledare etableras;
definition och förtydligande av roller (ex. studioledare, studiosamordnare,
styrgrupp);
produktion av metodbok;
sammanställning och syntes av den fragmenterade dokumentationen;
konstruktion av ’modell’ för studioarbete;
framtagande av presentationsmaterial och marknadsföring;
etablering av rutiner för schemaläggning;
tydligare information på intranätet.

Under 2017 framträder Projektstudio för första gången i lokalmedia.122 Projekt122. BT 2017-07-01. ”Halvtidsresultatet: 750 planlagda bostäder”.
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studion som arbetsformat sattes i tidningsartikeln, i samband med effektivare
planeringsprocesser av stadsarkitekt och förvaltningschef för Samhällbyggnadsförvaltning. Under oktober 2017 presenteras Projektstudion som arbetssätt för
en bredare kommunal publik på stadens interna inspirationsdag som leds av
Stadsledningskansliet.123
Stabilisering och fler avkommor
Sammantaget sker stabilisering och institutionalisering av arbetssättet under perioden 2016-2018. Under 2018 intensifieras arbetet i projektstudion, rollerna blir
allt tydligare, nyttorna mer uppenbara för chefer och tjänstepersoner. Antalet
förfrågningar och studioinitiativ ökade under 2018. Nya typer av problemställningar och teman börjar behandlas med hjälp av studioformatet. Exempelvis
organisatoriska frågor, som HR, administration, hur samhällsplanering skall
organiseras, utbyggnadsordning av staden, och på vilket sätt förvaltningar kan
fördela plankostnader mellan varandra.
Under 2018 får Projektstudion fler avkommor. Ministudios blev ett etablerat begrepp. En Ministudio är en förenklad version Projektstudio. Tjänstepersoner
använde ministudios för enklare projekt, där det fanns tydligt behov att snabbt
lösa knutar och osäkerhet. Exempelvis hantering av frågeställningar när de uppstår i linjearbete, och som kräver en samlad expertis för att belysas eller lösas.
Dessa ministudios är inte utforskande i sin ansats. Ministudios är målinriktade
och tydligare knutna till de frågor som uppstått i pågående linjearbete. Ministudios använder sig av projektstudions infrastruktur (studiolokal, styrgrupp) och
arbetssätt.
Under 2019 startas projektstudionätverk, med ambition att stärka studioledarrollen och utbyta erfarenheter och verktyg. Arbetet med projektstudion och
samarbete över förvaltningsgränser, bidrog till fler nätverksbaserade forum och
arbetssätt. I början av 2019 etablerades och resurssattes nya roller för gränsöverskridande samverkan och koordinering, en typ av processledarroll,124 med hjälp
av statliga stimulansmedel.125 Nya forum för gränsöverskridande samarbete
123. Inspirationsdag, 2017-10-09, anordnad av Stadsledningskansliet/Kvalitet och Utveckling.
124. Dessa nya roller beskrivs på följande sätt i Kommunstyrelsen 2018-03-05 Dnr KS 201800134: ”Fler medarbetare ger förutsättningar att rikta särskilt fokus på bl.a. bostadsbyggandet i
stråken. De ska vara drivande i allt från tidiga markfrågor till planering och genomförande. De
är ambassadörer, smörjmedel och hinderröjare. De håller i och leder projekt över tid och har
helikopterperspektiv på de urbana stråken och utvecklingsområdena. De utvecklar arbetsformer,
samordnar aktiviteter, söker skalfördelar och resurseffektiva lösningar. De är väl informerade
om kommunens och andra aktörers intressen och planer i stråken. De kommunicera arbetet,
internt och externt till exploatörer och kommuninvånare.”
125. Borås Stad sökte statens byggbonus under tre omgångar. Pengarna söktes av Samhällsbyggnadsförvaltning och kanaliserades via Boverket: 29.9 MKr (2016) + 19.3 Mkr (2017) + 15.1 Mkr
(2018). Dessa medel var öronmärkta för att stimulera det kommunala bostadsbyggandet. Under
2019 har endast en mindre andel av dessa medel använts.
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Figur 16. Planarkitekten Johan Ekeblom från Samhällsbyggnadsförvaltningen berättar om projektstudion på Inspirationsdagen
(Foto: Heiti Ernits).

kring detaljplaner, planutvärdering och genomförandefrågor började utforskas
i början av 2019. De visioner om ”integrerad planering” och ”samarbete” som
etablerades gemensamt under 2014, har sedan dess fått långsamt allt tydligare
konturer och innehåll.

86

IV.
Reflektion kring
projektstudio som
arbetsformat

Projektstudion är del av en större organisationsförändring. Denna organisationsförändring är ett resultat av både inre och yttre tryck. Under avsnittet II.
Projektstudion föds, beskrevs på vilket sätt incidenten med förskolan 2014, startade en kaskad av händelser och aktiviteter, som bland annat ledde fram till
Projektstudion. Nya arbetssätt och verktyg, som bidrog till nya typer av värden
i organisationen, blev långsamt legitima och institutionaliserade. Projektstudion
som miljö och arbetssätt, har blivit ett instrument för att tackla utmaningar på ett
gränsöverskridande sätt. Följande avsnitt är ett försök att reflektera kring denna
utvecklingsprocess och vilka möjliga nyttor Projektstudion skapar för organisationen.
Projektstudion som handlingsnät
Förändringar i organisationer kan initieras av många olika skäl, drivas på många
olika sätt och genomföras på olika nivåer av olika människor. Barbara Czarniawska, som bl.a. studerade svenska nämndreformer under 80-talet, påtalar att
reformer inte ” […] är några enkla processer som kan planeras, sedan genomföras och
slutligen utvärderas. Reformer är snarare lärprocesser, där man först vid slutet lär sig vad man
ville uppnå från början.” 126 Frågor man kan ställa sig är:



Hur, varifrån och varför startar reformer?
Kan utvecklingen av Projektstudion som organisatorisk innovation förstås
i relation till större trender och förändringar?

Donald Schön ger oss ledtrådar och några koncept att tänka med. Schön (1971)
menar att människor tenderar att notera glapp eller brister i de institutionella
arrangemang som råder i en viss tid och på en viss plats.127 Det kan exempelvis
handla om att en organisation inte realiserar de värden som den är utvecklad till
att realisera. En organisation eller ett visst institutionellt arrangemang riskerar då
att mista sin legitimitet Exempelvis genom att aktörer börjar kritisera rådande
arrangemang och ropa efter förändring ( ”Varför löser kommunen inte bostadsbristen?”). Det kan även handla om att vissa problem i samhället förblir ohanterade av de institutionella arrangemang som råder. Aktörer i samhället - media,
invånare, forskare osv.- börjar fråga efter ”vem som är ansvarig” eller varför ingen ”tar hand om” ett visst samhällsproblem.128
Diskrepanser i institutionella arrangemang
Orsakerna bakom dessa typer av diskrepanser är sannolikt väldigt komplexa.
Det kan bero på en förskjutning av interna institutionella arrangemang.129 Det
kan exempelvis bero på omorganisation, personalomsättning, introduktion av ny
126. Czarniawska (1988, s. 11)
127. Schön (1971)
128. Gäller både ”inom” organisationen och ”utanför” (ex. samhället)
129. Ex. nya arbetssätt, organisationsgränser, ansvar, modeller, resurser eller förändring av kompetens.
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teknologi, implementering av nya rutiner, kompetensluckor eller förändringar i
omvärldens institutionella arrangemang. Det kan också handla om att helt nya
typer av problem och fenomen uppstår i samhället, vilket gör att det helt enkelt
saknas relevanta institutionella arrangemang för att kunna tackla det nya problemet.
Klimatfrågan är en uppenbar problematisk situation, där det pågår försök att omforma eller skapa nya typer av institutionella arrangemang för att tackla problemet. Donald Schön (1971) argumenterade i boken ”Beyond the Stable State” för
att organisationer behöver bli mer lärande, för att på ett bättre sätt hantera problematiska situationer och anpassa sig till förändringar i det institutionella landskapet.
Denna typ av lärande, som främjar organisatorisk förmåga till problemlösning,
diskuteras även utifrån begrepp som organisatorisk kapacitet.130 Det handlar med
andra ord om vilken förmåga organisationen har att mobilisera resurser och
kompetens och att tackla utmaningar. Utifrån detta kan man fråga sig: Hur påverkar projektstudio som arbetssätt organisationens förmåga och kapacitet?
Organisationsförändring
Traditionellt sett har denna typ av organisations- och samhällsförändringar
förklarats utifrån två dominerande teoribildningar: som planerad innovation och
som anpassning till miljön.131 Den förstnämnda traditionen är förknippad med
planerade reformer, rationellt beslutsfattande och organisationsutveckling. Den
andra traditionen är förknippad med ett ekologiskt synsätt eller funktionalism.
I den sistnämnda betraktas organisationen som en organism som anpassar sig till
omvärlden.132 Den moderna organisationsforskningen har nyanserat förståelsen
för organisationer som fenomen, organisatoriska gränser och hur organisationer
förändras över tid. Nestorn i organisationsforskning Karl Weick, uppmanade
människor att sluta prata om organisationer, utan istället prata om organisering,
som ett sätt att poängtera den ständiga tillblivelsen och skapandet.133 Det har
blivit allt vanligare att definiera organisationer i termer av organisatoriska fält som
överlappar varandra.134 I denna tradition, som ibland kallas för nyinstitutionalism, är det vanligt att fokusera på hur idéer sprids, omsätts och blir legitima i
organisationer; eller rättare sagt på vilket sätt idéer förflyttas, omvandlas och
omsätts i praktisk handling.135 Organisationer, eller aktörer som verkar i organisationer, imiterar varandra i tron att det finns bättre sätt att göra saker på.136
Denna imitation är en process som drivs av aktörer som på olika sätt försöker
upprätthålla legitimiteten för sin verksamhet, organisationen137 eller lösa problem - vilket inte nödvändigtvis är en helt rationell process.138 Andra faktorer
130. Farazmand (2009)
131. Czarniawska och Sevón (1996)
132. Ibid.
133. Weick (1974)
134. Ibid. (Dimaggio & Powell, 1983; W. W. Powell & DiMaggio, 1991)
135. Czarniawska och Sevón (1996); (Healey, 2013); (Roy & Ong, 2011);
136. (Czarniawska, 2004a, 2006)
137. Douglas (1987)
138. (Alvesson & Spicer, 2012; Simon, 1991)
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som har en stark påverkan på hur organisationer utvecklas, är de konsulter,
utbildningar, standarder och administrativa teknologier som implementeras i
organisationen.139
Institutionella arrangemang arrangeras om
Det är också belagt att institutionella arrangemang tenderar att vara konservativa
och motstå förändringstryck. Denna tröghet, som är utmärkande för samhällssystem, kallar Donald Schön (1971) för dynamisk konservatism. Det innebär i
praktiken att förändring tenderar att ta tid, kan skapa en hel del motstånd och
att resultaten inte nödvändigtvis blir som exempelvis reformatörer140 tänkt sig
eller planerat. David Stark (2009) skriver med hänvisning till ekonomen Joseph
Schumpeter att
[…] even fundamental change, of the social world is not the passage
from one order to another but rearrangements in the patterns of how
multiple orders are interwoven. Organizational innovations in this view
are not replacement but recombination (Schumpeter, 1934).
Den kritiska incidenten 2014 med utebliven förskola i Borås blev startskottet
till en organisationsförändring av stadens organisation, en process som utifrån
Schumpeters insikter kan beskrivas som en ”växande snöboll”. Ett fåtal aktörer
började tänka kring nya modeller och arbetssätt. Dessa aktörer började skapa
nya kopplingar över förvaltnings- och organisationsgränser. Ett arbete med att
mobilisera och övertyga fler aktörer om förträffligheten kring de nya modellerna
startade. Aktörerna började utmana befintliga roller, skapa nya verktyg, etablera
nya handlingsmönster, och bygga legitimitet för dessa nya handlingsmönster.
Projektstudion som innovation växte långsam fram och stabiliserades. Barbara
Czarniawska använder begreppet handlingsnät för att illustrera hur nya typer av
mönster och praktiker blir stabiliserade och institutionaliserade i en organisation.141 Denna förändringsprocess startade dock inte i ett tomrum, utan måste
sättas i samband med de idéer och krafter som var i omlopp i Borås vid tidpunkten.
I Borås Stads organisation fanns kraftfulla idéer på plats, exempelvis att stuprören
hindrade eller försvårade nödvändigt samarbete. Borås Stad hade börjar utforska
nya gränsöverskridande arbetssätt där akademi, näringsliv, civilsamhälle deltog i
samhällsplanering och stadsutveckling.142 Utanför organisationen ställde byggher139. Se avslutande kapitel av James March i Czarniawska och Sevón (1996)
140. Det är alltså aktörer som på olika sätt och av olika motiv, driver på förändring: genom sin
expertis (ex. forskare, tjänsteperson), genom att allokera resurser (ex. myndigheter), genom sina
formella roller (ex. chefer, politiker, strateger, verksamhetsutvecklare) eller intressen (ex. byggherrar, media, länsstyrelsen, konsulter, organisationer).
141. Czarniawska (2004b)
142. Under perioden 2011-2015. Ex. Living Lab Norrby som finansierades av VINNOVA.
Deltog: Högskolan i Borås, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Borås Stad, Borås Energi
och Miljö AB.

90

rar krav på snabbare planeringsprocesser, fler detaljplaner och markanvisningar.
Lokaltidningen eldade på och belyste bristerna i samhällsplanering; exempelvis
gällande skolor, trafik och bostadsbristen. Staten vässade lagstiftning och lanserade
samtidigt stimulansåtgärder för att sätta press på kommunerna kring bostadsfrågan. Under perioden 2014-2016 satte flyktingvågen ytterligare press på Borås
Stads organisation. Under 2014 fanns det i Borås Stad redan ett antal informella
forum för gränsöverskridande samarbete och ledarskap kring tematiska områden,
som ”vatten”, ”näringslivssamarbete” och ”teknisk samordning”. Samtidigt var
dessa forum fragmenterade, osystematiska och oformaliserade.143 Dessa informella
fora upprätthölls och koordinerades av enskilda aktörer, utifrån ett tydligt intresseperspektiv, och var relativt okända utanför den lilla kretsen som använde dessa
miljöer för intern samordning.
Den kritiska situationen med förskolan 2014 blev ett startskott som bidrog till
gränsöverskridande legitimitet för förändringsarbete. Krisen bidrog till att experter
och tjänstemän samlades kring en gemensam problemlösningsprocess och ställde
sig frågan ”Hur kan vi jobba i hängrännor istället för stuprör?”. Detta blev det dominerande temat för stadens innovationsprocess, där Projektstudion som gränsöverskridande arbetssätt blev ett av de tydligaste resultaten (även om fler resultat och
effekter går att notera).144
Idéer korsas
Varför valdes just namnet ”Projektstudion”? En lycklig slump? Tvärtom. En närstudie av innovationsprocessen avslöjar att Projektstudion är en slags hybrid.
Med det menas att idéer från olika organisationsmiljöer inledningsvis korsades
och blev någonting nytt.145 I fallet projektstudio korsades inledningsvis idéer
från tillverkningsindustrin och den kommunala förvaltningen. Var kommer idésmittorna från och hur skedde det?
Enligt de personer som tidigt deltog i samtalet kring nya arbetssätt kom inspirationen delvis från byggföretaget NCC. Den andra inspirationskällan angavs
vara en kommunal stadsdelsförvaltning i Borås. I Stadsdelsförvaltning Öst hade ett
nytt ”teambaserat” och gränsöverskridande arbetssätt prövats, med gott resultat. NCC hade under 2014 i offentliga sammanhang börjat berättat om deras
nya arbetssätt, som de kallade för ”NCC Projektstudio”. NCC hade skapat ett
delat projektrum som möjliggjorde för interna och externa aktörer att jobba tätt
ihop kring byggprojekt. NCC var ute efter bättre samordning och tidsvinster.
143. Exempelvis, saknade rutiner, dokumentation, koppling till formella beslutsprocesser osv.
144. Det finns fler effekter och konsekvenser. Ex. nya roller för koordinering/processledning
inom stadsplanering (tillsattes Februari 2019, efter fyra år av intensiva interna diskussioner), nya
arbetssätt som ”Kraftsamling Sjöbo”, ”Samarbetsuppdraget”, och forum som ”Medborgarlab
Sjöbo” och så vidare.
145. Det är oftast så idéer sprids, omsätts i praktiker och institutionaliseras. (Czarniawska &
Sevón, 1996, 2005)
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Inspirationen till NCCs projektrum kom i sin tur från bilföretaget Toyota och
deras praktiska arbetssätt och managementfilosofi.146 Konceptet med ett stort
samarbetsrum går att spåra tillbaka till Toyotasarbete med världens första hybrida bil under 1990-talet. 1994 fick ingenjören Takeshi Uchiyamada i uppdrag
att utveckla en bil som bättre svarade mot samhällets krav och behov. Projektet
kallades för ”Project G21”, för att signalera att en ny teknologi krävdes för det
stundande (21:sta) århundrandet. Det fanns alltså ett uttalat krav från ledningen
som satte press på organisationen och ingenjörerna. Takeshi berättar147 att han
satte ihop en studiegrupp av ingenjörer för att förstå vad som behövde göras.
Ingenjörerna, som redan var fullt upptagna med etablerad teknologi och sina
egna ansvarsområden, blev tvungna att tänka framtidsinriktat: Vad vill människor
ha; vilka sociala trender och utmaningar måste vi ta hänsyn till; hur kommer populationen
att förändras; vilka är de stora samhällsutmaningarna; hur ska den framtida bilen se ut och
fungera?
Takeshi berättar att energi- och miljöfrågan blev det dominerande temat för
innovationsprocessen, vilket gjorde att fokus hamnade på hybrid teknologi. Samtidigt krävde denna hybrida lösning att helt nya komponenter och sammanhang
behövde mötas och sättas samman. Hur skulle omogen batteriteknik, som andra
företag utvecklade möta en befintlig förbränningsmotor? De tekniska, ekonomiska och kunskapsmässiga utmaningarna var enorma vid tidpunkten och det
behövdes helt nya arbetssätt för att åstadkomma snabba resultat.148 Det skulle
inte räcka med att besöka olika delar av produktionslinjen och utspridda organisatoriska enheter149 - Takeshi behövde samla drivna experter och forma ett team
som jobbade ihop intensivt med problemlösning. De behövde skapa någonting
helt nytt. Idén till Obeya, som på japanska betyder ”stort rum” eller ”krigsrum”,
föddes. Takeshi etablerade således ett nytt arbetssätt, där ingenjörer samlades
under intensiva perioder i ett gemensamt rum och illustrerade pågående processer, progression, problem och aktiviteter för överblick. I dessa gränsöverskridande grupperingar togs beslut togs i snabb följd. Närvaron av tekniska hjälpmedel (som ex. CAD) gjorde det lätt att vid behov dyka ner i tekniska detaljer
och aspekter. Obeya som koncept och arbetssätt har sedan dess fått spridning
genom management-litteraturen och kopplats numera ihop med koncept som
Lean, SCRUM150 och agila metoder. Det tycks vidare bli allt vanligare att företag
och organisationer etablerar liknande miljöer, exempelvis ”pulsrum” (för snabb
planering/återkoppling) och ”projektkontor”. Det gemensamma draget för alla
dessa organisatoriska innovationer är att de handlar om att möjliggöra olika grad av
samarbete och samordning över gränser.
146. Det finns många intervjuer med företaget där idésmittan framgår. Se ex. Khoogar (2016)
“Mot en standardiserad NCC Projektstudio”. Högskolan i Gävle.
147. Kazuyuki Okudaria (2015) The story behind the Prius. Nikkei Asian Review. Nov 22. Url:
https://asia.nikkei.com/Business/The-story-behind-the-Prius
148. Liker (2004)
149. Ibid.
150. Takeuchi och Nonaka (1986)
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Figur 17. Idémässigt släktskap mellan Toyotas Obeya och Projektstudion i Borås.

Projektstudio en organisatorisk innovation
Projektstudion i Borås är alltså ett (pågående) effekt av en innovations- och problemlösningsprocess. Projektstudion som ”prototyp” prövades mot konkreta
problem, såsom Ställplats för Husbilar, och förbättrades och vidareutvecklades
sedan genom fler konkreta fall. Projektstudion som arbetssätt har stegvis institutionaliseras och fått allt tydligare konturer.151 Institutionaliseringen är i sig ett
resultat av pågående sammankoppling med artefakter, handlingar och nätverk:
t.ex. utbildning, nya roller, modeller, handböcker, infrastruktur, styrdokument och
teknologier. Idag (år 2019); efter nästan fyra år av utforskande, utveckling och implementering, är Projektstudion ett etablerat begrepp bland många tjänstepersoner
i Borås Stad. En mening som ”ska vi köra den frågan i projektstudion?” är inte längre
främmande för tjänstepersoner som deltar i samhällsbyggnadsprocessen.
Om innovationsprocessen och institutionaliseringen av Projektstudion har varit ett resultat av ett gemensamt strävande uppstår frågan: Vilka drivkrafter har
funnits bakom detta strävande? Följande teman har artikulerats av varierande
grupperingar:
151. För en intressant berättelse om liknande innovationsprocesser, se Latour (1996).
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På ledningsnivå artikulerades behovet av effektivitet och snabbhet: minskade kostnader och snabbhet i planerings- och beslutsprocesser.
På operativ nivå artikulerades möjligheten att lösa svåra/värdeladdade
uppdrag som kräver gränsöverskridande samverkan och samarbete.
Professionen såg Projektstudion som ett sätt att framhäva en viss expertis
eller kunskapsområde i planerings- och beslutsprocesser.
Projektstudion sågs av de flesta som ett sätt att skapa tydlighet och minska
tvetydighet i organisationen.

Projektstudio som organiseringsprincip
Sammantaget hänger dessa dimensioner ihop med problemlösning eller organisationens förmåga att tackla problem. Huruvida dessa ovan nämnda ”organisatoriska önskemål” uppfylls av Projektstudion som arbetssätt, och till vilken grad,
är en empirisk fråga. Fram till nu tycks det finnas stöd för att Projektstudion
verkligen skapar nya värden, som hade varit svåra eller utmanande att realisera
utan Projektstudion som arbetssätt. Projektstudion som arbetsformat och miljö
är ett svar på befintlig ”stuprörsorganisering” och det tydligt uttalande behovet
av gränsöverskridande organisering; av framför allt samhällsplaneringsprocesser;
där många olika domäner, organisationsenheter, kunskapsperspektiv, och aktörer
måste inkluderas, integreras, koordineras och samordnas. Projektstudion som
organiseringslogik kan även förstås som en formaliserad kompromiss mellan organiseringslogiker som nätverk, profession och hierarkier.152 Inom förvaltningsforskningen görs ibland en distinktion mellan byråkratisk styrning och nätverksstyrning,
där nätverksstyrning innebär att organisering och styrning ger genom nätverk.
Det finns också en hel del diskussion om huruvida det har skett en förskjutning
från byråkratisk styrning till nätverksstyrning under de senaste decennierna, tack
vare demokrati-, management- och marknadsreformer.153 Forskare som studerat
organisationsförändringar över tid menar att en modern förvaltning idag i större
grad styrs av olika typer av informella nätverkskonstellationer. Inom stadsplaneringsområdet kan det handla om byggherrar som ställer krav och påverkar policyer, eller invånare som vill påverka planeringsprojekt eller efterfrågar offentliga
tjänster. Denna typ av förskjutning har också förändrat på vilket sätt policy
formuleras och genomförs. Den har generellt inneburit ett större fokus på förhandling, olika typer av privata-offentliga-civilsamhälleliga partnerskap och projektbaserad utveckling. I praktiken är dessa olika styrningslogiker sammanblandande,154 vilket knappast förvånar forskare som har studerat organisationer över

152. Tidigare benämndes professionen i termer av klaner. Se Ouchi (1979)
153. Det tycks vara så inom vissa domäner: som exempelvis inom samhällsplanering där det pratas om en förskjutning från ”govenment till governance” (Raine & Pia, 2018). Detta innebär helt
enkelt att fler aktörskonstellationer (invånare, näringsliv, civilsamhälle, akademi) delar i styrning
och planering av samhällsutveckling och välfärdsproduktion.
154. Czarniawska och Solli (2016); G. F. Thompson och Thompson (2003)
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tid.155 Det gör att allt fler organisationsforskare beskriver förskjutningar i det
institutionella landskapet i termer av att vi befinner oss i en ”post-byråkratisk
era”.156 Samtidigt är denna typ av benämning något missvisade, då byråkratin som
ideal, som omsätts i konkret handling, i allra högsta grad existerar - speciellt inom
offentlig förvaltning. Det är mer riktigt att prata om graden av eller förhållandet
mellan nätverksstyrning och byråkratisering. Denna nyansering medför den logiska konsekvensen att dessa förhållanden varierar mellan organisationer och över
tid. För att komplicera frågan ytterligare kan dessa förhållanden variera mellan
förvaltningar i en och samma organisation. En förvaltning som domineras av
myndighetsutövning är sannolikt mer byråkratiserad än exempelvis en kommunal centrumförening som jobbar med näringsliv och invånare. Vi behöver uppenbarligen nya koncept och teorier, som på ett bättre sätt kan fånga dynamiken
för dessa hybrida, heterogena och skiftande organisationsmiljöer - vilka följaktligen även blir något svårare att definiera och modellera. Ett klassiskt organisationsschema; som visualiserar hierarkier och funktionsuppdelning; fungerar
utmärkt för att beskriva ansvar, mandat, flöden och roller i en stabil, hierarkisk
och formell organisation. Samtidigt fångar dessa formella organisationskartor
inte den verklighet som existerar i en modern förvaltning eller kommun. Organisationsforskaren David Stark (2009) föreslår det alternativa begreppet heterarki
för att beteckna organisationer som inte har en renodlad och stabil form. Denna typ
av heterarkisk organisation innebär att intelligens och handlingar till större grad distribueras genom nätverk och kluster. I en renodlad hierarkisk organisation distribueras handlingar och beslut med hjälp av formella kanaler och roller. Utifrån
ett traditionellt styrningsperspektiv kan denna typ av miljö upplevas som stökig,
eftersom besluts- och informationsvägarna inte är tydliga.157 Dessutom innebär
en heterarkisk organisationsmiljö att det sannolikt uppstår dissonans158och olika
typer av konflikter. I en modern offentlig förvaltning kan dissonans exempelvis
uppstå av följande skäl:

155. Forskningen har under de senaste 70 åren benämnt dessa typer av ”anomalier” i termer av
informella strukturer, skuggorganisationer, temporära organisationer, smutsiga nätverk, gråzoner, fuskbyråkratier osv. Se bland annat Styhre (2013, ss. 74-80); Brunsson och Sahlin-Andersson
(2000)
156. Styhre (2013) och Styhre (2007)
157. Om aktörer förväntar sig organisationen ska fungera som en ”perfekt byråkrati” riskerar
frustration, misstroende och missnöje uppstå. En fungerande byråkrati innebär att order åtlyds
och beslut genomförs på ett effektivt och tydligt sätt. I en heterarkisk miljö har politiken och
förvaltning sannolikt etablerat informella forum och pragmatiska sätt att ta beslut och förankra
policy. Det finns många olika typer av informella beslutsforum, gråzoner och otydliga roller i en
heterarkisk organisation. (s.k. mock bureaucracies).
158. Dissonans är ett begrepp som används av Stark (2009). Begreppet härstammar från musikteori; dissonans är motsats till harmoni.
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organisationen och aktörerna exponeras för flera typer av komplexa och
sammansatta frågor;
roller är otydliga och föränderliga;
principer och mål är tvetydiga och skiftande;
organisationen rymmer flera konkurrerande kunskapsperspektiv och värden;
gränser dras om och/eller överlappar varandra;
mandat och ansvar förändras;
bedömningar och styrning sker genom distribuerade nätverk, vilket inte
alltid följer formella ordningar.

En heterarkisk organisationsmiljö producerar nya typer av roller och professioner; som ett svar på en fragmenterad, föränderlig och tvetydig organisationsmiljö.159 Dessa nya gränsgångarroller hanterar olika former av gränsöverskridande
situationer och frågor.160 Exempelvis lyfter forskningen fram att olika typer av
samordnings- och koordineringspraktiker blir allt vanligare i förvaltning och
mellan olika organisationer och samhällshällsdomäner.161
Projektstudion som arbetssätt kan förstås som ett formaliserat sätt att jobba
nätverks- och professionsbaserat i en omgivning där heterarkiska styrprinciper162
råder. Byråkrati, nätverk och profession blir synliggjorda och ansluter till den
heterarkiska miljön. Projektstudion kan således betraktas som en hybrid teknologi som underlättar gränsöverskridande organisering i en tvetydig miljö som
både utmärks av ”fragmentering och föränderlighet” och ”rigiditet och formalitet”. Projektstudion som arbetssätt har potentialen att åstadkomma en tillfällig
och gränsöverskridande kraftsamling genom att etablera en täthet av problem,
kunskap och resurser och producera robusta163 lösningar som håller över tid.164
Projektstudion har potential att bidra till att organisationen på en aggregerad
nivå blir dubbelhänt: det vill säga förmår att hantera ”stabilitet, mekaniska rutiner
och förvaltning” och ”förändring, innovation och problemlösning” på samma
gång. Tushman (1996) kallar sådana innovativa organisationer för ambidextra organisationer.
Nedan följer en reflektion kring några potentiella fördelar med studioformatet.
Det är viktigt att notera att Projektstudion handlar om organisering. Det vill säga
- resultatet av studioarbetet och dess effekter är beroende av organisering (hant-

159. Dessa förändringar kan också förstås i relation till förändringar i det institutionella landskapet i stort. Se ex. (Mingione, 1991). (Schön, 1971). (Giddens, 1990)
160. Se Ernits (2018) för populärvetenskaplig text om gränsgångarroller. Se avhandling av P.
Svensson (2018) samt Williams (2012)
161. Ibid.
162. En kommun måste förhålla sig till lagstiftning, förvaltningsgränser, formella mandat och
roller osv.
163. Nowotny (2003)
164. Cohen, March, och Olsen (1972) kallade denna typ av organisering för ’garbage-can’. Samtidigt är det något missvisande, med tanke på att projektstudion förhåller sig till formell hierarki
och inte kan förstås som ’organiserad anarki’.
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verksskicklighet165, fungerande nätverk, tillgängliga resurser samt fungerande
stödstrukturer166 som omgärdar och stöttar arbetet). Därför ska följande avsnitt
betraktas som en reflektion om Projektstudions möjliga och potentiella fördelar
och styrkor.
Projekt, process eller orkestrering
Det var aldrig helt självklart att det nya arbetssättet och miljön skulle kallas
projektstudio, även om idén delvis härstammade från en privat och projektdriven
organisation.167 Flera deltagare under utvecklingsfasen menade att Processtudio
bättre skulle beskriva vad själva arbetssättet innebär och vilka typer av värden
det skapar i organisationen. Ordet projekt signalerar tydlighet, avgränsning,
kontroll och genomförande enligt en fastställd plan och med hjälp av på förhand tilldelade resurser.168 Ordet process indikerar istället att det handlar om en
pågående utveckling, ett levande sammanhang och förändring. Studioarbetet är
oftast utforskande till sin karaktär, föränderlig och har en delvis oviss utgång.
Studioarbetet och dess resultat handlar inte enbart om att producera artefakter
eller texter, som exempelvis hanteras i den formella hierarkin. Utifrån ett planeringsperspektiv, handlar det lika mycket, om inte mer, om att åstadkomma
gränsöverskridande koordinering av handlingar i organisationen samt att åstadkomma
en mental karta som möjliggör samsyn, delad målbild och samverkan över gränser. När det handlar om samhälls- eller stadsplanering, handlar det alltså om att
förmå olika delar av organisationen eller externa parter att röra sig åt ett visst
håll, både praktiskt och mentalt.169 Här behövs ett bredare och vidare alternativ
till begreppet koordinering.170 Planeringsforskaren Patsy Healey (2009) benämner
denna typ av gränsöverskridande koordinering för orkestrering. Sådan orkestrering är utmanande och svår att åstadkomma utan lämpliga verktyg och legitima
arbetssätt. Projektstudion är en viktig komponent i denna typ av orkestrering av
samhällsplaneringsprocesser.
Samtidigt som det finns giltiga argument mot benämningen, är begreppet projektstudio vid det här laget etablerat i stadens organisation och begreppet processtudio kan upplevas som främmande - trots att det egentligen vore en mer träffande
benämning. Projektstudion i Borås har framförallt utvecklats för att fungera som
utmaningsdrivet arbetssätt för gränsöverskridande problemlösning och samarbete
165. Processledning, professionella bedömningar, facilitering, innovativt ledarskap
166. Utbildning, chefer, ledare, beslutsinfrastruktur, resurser, verktyg/material, plats, processledare/faciliterare
167. Se avsnittet ovan. NCC driver samverkansprojekt i deras Projektstudiomiljö.
168. Vidare, visar forskning, att projekt i offentlig sektor tenderar att hamna utanför förvaltningen och att projekt sällan leder till eftersökta effekter eller lärande i organisationen. Forskaren
Mats Fred menar att projektlogiken tycks bli allt mer dominerande i offentlig sektor. Se Fred
(2018).
169. För ett djupare filosofiskt resonemang se begreppet ”pluripotentialities” av William Connoly (2011) A World of Becoming. För samhällsplanering, se Cars, Healey, Madanipour, och De
Magalhães (2018/2002)
170. A. Okhuysen och Bechky (2009)
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inom samhällsplaneringsområdet. Följande avsnitt är ett försök att reflektera kring
studion som arbetssätt och vilka värden arbetssättet kan bidra till för organisationen och professionen, utifrån frågor som:



Vilka är de mest framträdande organiseringspraktikerna som förekommer i projekstudioarbetet?
Vad kan Projektstudion bidra med för kompletterande värden jämfört med traditionella
arbetssätt?

Reflektionen under följande kapitel bygger på empiriska studier av studioarbete
i Borås Stad (under perioden 2015-2018) samt löpande intervjuer med studioledare. Det är framför allt det större stadsplaneringsprojektet Hestra Växer som
ligger till grund för fältmaterialet.

Problemtackling
In a world of unexpected events the capability to make sense out of an emerging pattern is just as crucial as a highly refined system of decision making.171
Jazz [. . .] has always been about different ways of knowing (and thinking
about) the world, about using contingency, variance, improvisation, and risk
as models for critical (and social) practice.172

Organisationsforskaren C. E. Lindblom (1979) argumenterade för att det vore
bättre att prata om att tackla problem istället för problemlösning. ”Problemlösning” ger enligt honom fel associationer, som om det vore en mekanisk eller
matematisk uppgift där det finns en tydlig lösning. I levande samhällen, ekosystem, städer och organisationer finns varken tydliga problem eller självklara, enkla och universella lösningar.173 Problemen i den riktiga världen är stökiga eller vilda,174
för att använda sig av en klassisk definition från planeringsforskarna Horst Rittel
och Melvin Webber.175 Vilda problem uppstår på grund av många olika typer av
sociala, politiska och fysikaliska faktorer som samspelar och är ömsesidig beroende. Rittel och Webber argumenterade på ett övertygande sätt för att traditionella rationella metoder och tekniker inte biter på vilda problem. De hade udden
riktad mot den rådande övertron till rationella och ingenjörsmässiga metoder för
att tackla komplexa samhällsproblem. Ett klassiskt exempel på detta problem är
miljonprogrammen. Miljonprogrammen ansågs vid tidpunkten som ett rationellt
och effektivt sätt att lösa bostadsbristen men skapade snart nya typer av oväntade problem.176 Några decennier tidigare hade vetenskapsfilosofen Karl Popper
171. Weick (2007, s. 148)
172. Heble (2000, s. 237)
173. Law (2004).
174. Rittel och Webber (1973) kallade dessa specifika problem för ”wicked problems”.
175. Ibid.
176. För en historisk genomgång av olika typer av planeringmisslyckande se Hall (1980)
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framfört ett likande argument som Rittel och Webber, utifrån kunskapsteoretiska insikter. Popper menade att samhällsbyggande och hantering av vilda problem
kräver ett problemdrivet, prövande och utforskande arbetssätt.177
Studion främjar arbetet med problemförståelse
Planerings- och designforskaren Donald Schön (1985) argumenterar utifrån
samma linje som Charles Lindblom. Schön belyser det omfattande arbete som
måste ske innan arbetet med att lösa ett problemmed hjälp av teknisk kunnande eller etablerad kunskap kan börja. Med andra ord måste ett praktiskt arbete
utföras, för att kunna omvandla en tvetydig, stökig eller problematisk situation till
en problemställning som man kan tackla och jobba med professionellt.178 Detta
arbetssätt skulle kunna beskrivas med metaforen pusslande; för att belysa hur
professionen trasslar,179 stökar 180 och reflekterar-i-handling; 181 och hur samband och
kunskap växer fram stegvis som ett pussel. Problem i den reella världen är per
definition alltid mer eller mindre stökiga, komplexa och sammansatta.182 Schön,
som bland annat studerade arkitekter och hur professionen bygger kunskap,
argumenterade för att studion som praktisk miljö underlättar vad han kallar för problem-uppställning. Ordet ska förstås som att problembilden ”byggs upp” genom
att professionen ramar in frågan, försöker definiera kontext och löpande namnger komponenter och samband. I denna process appliceras praktisk kunskap,
tidigare erfarenhet och kunskap om de specifika förhållanden som ”hamnar
inom och utanför ramen” med abstrakta teorier.
Studiomiljön, tillgång till verktyg och arbetssätt183 underlättar organisering och
facilitering av själva problemtacklingen. Studioledaren, som är utbildad i relevanta metoder, spelar en avgörande roll i detta arbete. Chisholm (1995) menar att
problemställningar kan ses som isberg. Med andra ord: En problematisk situation har ett ”djup” som kräver arbete för att synliggöras och hanteras. Toppen
av isberget symboliserar det sista steget i problemlösningen, där aktörer slutligen
väljer att agera utifrån en hypotes eller strategi som prövas mot ett konkret fall.
Ett omfattande praktiskt och organisatoriskt arbete måste ske för att avtäcka
den fulla problembilden som, om det handlar om en komplex frågeställning,
sannolikt kommer visa sig vara full av överraskningar och dilemman.
177. Popper (1966/1945). Enligt Popper innebär ”social ingenjörskonst” att problem tacklas
med en viss vetenskaplig systematik, där hypoteser prövas och utvärderas. En slags ”trial-and-error” metodik som är anpassas till vilda problem. För diskussion kring vilda problem se Popper
(1966). Lägg märke till att Popper ansluter till en äldre filosofisk tradition, s.k. pragmatismen.
En tradition som utvecklades och bars fram av Charles Pierce Sanders, James Williams, Jane
Addams och John Dewey m.fl.
178. Law (2014)
179. Law (2014) använder ordet ”tinkering”.
180. C. Lindblom (1959) kallar detta för ”muddling-through”.
181. Begreppet myntades av Schön (1983). Ordet reflektion kan spåras till latinets ’reflectere’,
börja och vända samt ’re’, åter och tillbaka.
182. Se Chia (1999) och Ackoff (1979).
183. Det förutsägs alltså att det organiseras, att det finns kompetens och roller som driver processen framåt.
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Figur 18. Problemställning som isberg. Inspiration från Chrisholm (1995) som delade upp problembilden i fyra nivåer. Studioteamet, tacklar
isberget genom samarbete. Aktörer i studioteamet har olika problembilder, förkunskaper och åsikter inledningsvis kring hur isberget är
format. Ett gemensamt arbete krävs för att ”gå på djupet” med att avtäcka konturerna och formen för isberget, innan ett handlingsalternativ
kan väljas. inledningsvis kring hur isberget är format.

sannolikt kommer visa sig vara full av överraskningar och dilemman.
Kunskap pusslas ihop stegvis genom att professionen nystar i samband
I fallet med Ställplats för Husbilar skedde ett intensivt förarbete i studion, där professionen kartlade och nystade i organisatoriska faktorer, fysiska förutsättningar,
risker, intressen, lagstiftning och tekniska krav och detaljer (se Figur 13). Denna
typ av problem-uppställning underlättas av att studioteamet har tillgång till infrastruktur, material och teknologiska hjälpmedel under studiosessionerna. Det
kan exempelvis handla om modeller, kartor, GIS, CAD, 3D-skrivare, fysiska och
sociala verktyg samt material.184 Dessa material och hjälpmedel kan kombineras
och användas som representationer av verkligheten, för att utforska förhållanden på distans och för att kunna skapa bilder av alternativa verkligheter. Under
studiosessioner kan ting och artefakter med lätthet arrangeras om, prövas i ett annat sammanhang eller användas som underlag för visuell och taktil kommunikation och samtal över professionsgränser. Professionen som deltar i studioteam,
har varierade kompetenser och erfarenheter och kan snabbt ge respons på de
olika arrangemang som växer fram, belysa och bedöma frågorna samt vid behov
snabbt arrangera om uppställningen om nya insikter uppstår. Kunskap, material,
koncept och modeller växer långsamt fram och kunskapsunderlaget blir allt mer
stabilt. Denna typ av problemuppställning och pusslande underlättas av att kom184. Kontorsmaterial, lera, lego, ”pyssel-material” och liknande artefakter kan användas för att
bygga modeller.
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petens är samlad, med personer som jobbar intensivt ihop. Frågeställningarna är
oftast komplexa och sammansatta och kräver bedömningar som vilar på expertkunskap och yrkesmässig erfarenhet.
Improvisation i bedömningssituationer
Problemlösning, eller tackling av problem, kräver ett visst mått av improvisation.
När den problematiska situationen gemensamt nystas upp kan oväntade samband uppdagas, luckor i kompetens eller kunskap bli tydliga eller oväntade dilemman uppstå. Det kan exempelvis handla om tekniska svårigheter, juridiska
frågor, värde- och målkonflikter, organisatoriska utmaningar och kunskapsluckor. I stadsplaneringsprojektet Hestra Växer uppdagade en viss expertis oväntade
markförhållanden, där ett område med torv visade sig vara djupare än planerare
inledningsvis visste om eller förutsåg. Denna lärdom kom att påverka en mängd
av aspekter i planeringen; exempelvis gällande exploateringsgrad i andra områden, relationen mellan befintlig bebyggelse och den tilltänkta bebyggelsen,
hushöjder, exploateringskostnader, genomförandekostnader och möjlighet att
övertyga framtida exploatörer. De nya kunskaperna kring markförhållanden generade en kaskad av effekter och ett behov av nya handlingsalternativ. Den nya
inriktningen behövde även förankras med styrgrupp och politiker. Dessa typer
av överraskningar kräver ett visst mått av manöverutrymme och praktisk improvisation.185 Studioformatet är utformat för att bidra till ett visst utrymme för situationsbaserad improvisation. Kunskap och resultat som växer fram i Projektstudion
är mer eller mindre provisorisk fram till den punkt där Projektstudion avslutas.
Resultatet som pusslas ihop gemensamt av studioteam behöver inte vara färdigt
och formaliserat, vilket i vanliga fall är normen i en formell organisation. I en
offentlig byråkratisk organisation förutsätts handlingar och texter vara färdiga när
de skickas runt mellan professionella domäner, beslutsfattare eller organisationer. Arbetsmaterial har ingen formell status i en offentlig byråkratisk organisation
och tjänstepersoner behöver inte visa upp, lämna ut eller arkivera arbetsmaterial.
En nackdel med denna formalisering är att viktig kunskap riskerar att gå förlorad genom utebliven exponering. Arbetsmaterial, som exempelvis skisser och
bilder, kan vara innehållsrika. De kan visa på avvägningar, pågående tankearbete,
bortvalda scenarier och spänningar som uppstått i avvägningarna, eller innehålla
upplysande randanmärkningar. Risken är alltså att detta rika material av formella skäl inte exponeras för relevanta delar av organisationen. I Projektstudion
är studioteamet, som representanter olika förvaltningar och ansvarsområden,
delaktiga i att skapa, forma och omforma arbetsmaterialet för handen. Alla deltagare ser samma sak och blir medskapare till materialet som växer fram. Detta
kollaborativa skapande och den ständiga improvisationen bidrar sannolikt till
klokare avvägningar, ökat organisatoriskt lärande och ökad sannolikhet för inkludering av fler perspektiv och kunskapsanspråk. Detta är också en dimension
185. Schön (1987, s. 5)
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Figur 19. Här använder studioteamet enkla hjälpmedel i utforskandet av tekniska och organisatoriska problem.Kartor, postit-lappar och
kalkeringspapper används för att kunna rita upp samband, vägar och bebyggelse. Vägar, grönområden och byggnader växer fram.

som flera studiodeltagare har lyft som tydlig effekt – och talat om att respektive
kunskaper, problembild och insikter expanderade under studiosessioner tack
vare den kollektiva, utforskande och intensiva arbetsmetoden. Denna form av
organisatoriskt lärande, som baseras på nära interaktion,186 hade sannolikt uteblivit
med enbart formella remisser och färdiga beslutsförslag, som döljer bakomliggande arbete, förhandlingar, risker, avvägningar och kompromisser. I exemplet
med torvmarker blev det tydligt att förhållanden upptäcktes relativt snabbt187
tack vare att olika experter var samlade.
186. Styhre (2004)
187. Förhållandet hade även kunna upptäckas senare i processen, när exempelvis det färdiga planprogrammet hade skickats ut på remiss till expertförvaltningar. Ett problem är att en
sådan avgörande faktor hade kunnat innebära att hela planprogramsarbetet hade börjat om
efter remissrundan. Ett planprogram beskriver och etablerar olika typer av relationer: mellan
bebyggelse, infrastruktur, grönområden, idéer om hållbarhet, organisatoriska frågor, kostnader
osv. Incidenten med ”djupa torvmarker” hade inneburit omfattade arbete och kostnader vilket
till syvende och sist hade påverkat exploateringsekonomin och alla andra planeringssamband. I
projektstudion hittades dessa förhållanden relativt tidigt, innan alla relationer och samband hade
blivit ”fastlåsta”. Detta gjorde att planerarna kunder fortsätta improvisera och anpassa planeringens innehåll. Framför allt innebar projektstudioarbetet omfattande kostnads- och tidsbesparingar.
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tack vare att olika experter var samlade.
Organisatorisk improvisation
Den andra formen av improvisation är organisatorisk. Den kan beskrivas som
en samling kreativa sätt att hitta resurser, arbeta runt organisatoriska hinder,
hantera risker, skapa engagemang i relevanta delar av organisationen eller mobilisera för gränsöverskridande beslut eller handling. När professionen möts över
gränser uppdagas exempelvis skillnader i ledarskap, tillgängliga resurser, politiskt
ledarskap och förvaltningskultur. Dessa uppdagade förvaltningsmässiga och kulturella skillnader och organisatoriska egenheter gör det möjligt för studioteamet
och studioledare att ta taktiska beslut kring hur en viss fråga ska tacklas organisatoriskt. Båda improvisationsformerna är viktiga för att kunna hantera och
komma fram i komplexa och sammansatta problemställningar.188
Professionen och beslutsfattare som jobbar med samhällsplanering eller stadsutveckling ställs ständigt inför dilemman, intressekonflikter, oväntade samband
och problematiska situationer. Dessa situationer ställer krav på anpassning och
organisatorisk improvisation. Schön beskrev, med hänvisning till Ervin Goffman189, sådan improvisation som en inramningsprocess. Ramen runt problemet förflyttas, utvidgas eller krymper här beroende på hur det utforskande arbetet utvecklas och fortskrider. Empiriska studier av projektstudioarbetet visar att dessa
improvisationsformer varvas och går in i varandra sömlöst. Professionen hjälps
åt med att bidra med erfarenhet och kunskap och täcker därmed upp varandras
erfarenhets- och kunskapsluckor. Denna dubbla improvisation är svår att åstadkomma utan Projektstudion som miljö och arbetssätt. Studiosessioner bygger på
ett intensivt och gränsöverskridande samarbete som drivs av en tydlig utmaning.
Detta gör att professioner tillsammans synliggör komplexa eller sammansatta
samband för varandra. Ett visst handlingsalternativ, exempelvis val av ställplats
för Husbilar i en specifik del av staden, kan innebära förvaltningsmässiga konsekvenser. Beroende på plats, kan en specifik förvaltning behöva involveras; tack
vare faktorer som lagstiftning, befintliga ansvarsområden, ägandeskap, informella maktstrukturer eller delegationsordningar i organisationen. Dessa typer av
samband, relationer och beroenden är inledningsvis inte nödvändigtvis kända
för alla deltagare i studioteamet. I studiosessioner uppdagas190 samband mellan
bebyggelse, fysiska förhållanden, sociala faktorer och organisatoriska aspekter. Detta sker genom samtal och pusslande och genom att tjänstepersonerna
hjälps åt att klargöra samband och ömsesidiga beroenden. Den här typen dubbel improvisation kring en problematisk situation liknar det som Schön kallar

188. Inom planeringsteori görs liknelsen mellan jazzimprovisation Se ex. J. Hillier (2007)
189. Goffman (1986). Schön (1983) använder begreppsparet “frame” och “reframe” för att
beskriva denna process.
190. Jag använder metaforen framkallning för att illustrera den stegvisa processen där en bild
framträder. Bilden är både mental och materiell. I övrigt leder metaforen fel: i fotografins värld
är bilden färdig från början (fotonerna etsade på plåten), och ska fixeras och synliggöras (på
fotopapper). I vårt exempel är det snarare en pågående konstruktion det handlar om.

103

Figur 20. Vänster: En skiss som ritades under ett samtal mellan tjänstepersoner i studion. Teckningen illustrerade på vilket sätt en eventuell
exploatering av mark hänger ihop med olika organisationer, ansvarsområden och förvaltningar. Höger: En skiss av möjligt organisatoriskt
upplägg för att kunna genomföra ett omfattande planeringsprojekt. (Foto: Heiti Ernits)

för reflektion-i-handling.191 Russel Ackhoff, som studerat på vilket sätt beslut tas
i organisationer, har även gett en träffande beskrivning av denna typ av stökiga
situationer:
[…] managers are not confronted with problems that are independent of each
other, but with dynamic situations that consists of complex systems of changing
problems that interact with each other. I call such situations messes. Problems are
abstractions extracted from messes by analysis; they are to messes as atoms are
to tables and chart [….] Managers do not solve problems they manage messes.192

Denna typ av samtal, reflektion-i-handling och improvisation kan tänkas minska
risken för organisatoriska hinder eller kritiska incidenter längre fram i processen,
vilket sannolikt innebär färre framtida konflikter och ökade tidsvinster. Kunskapsunderlaget blir genom den kollaborativa ansatsen kollektivt underbyggd,
legitim och robust, eftersom värdekonflikter sannolikt löses under studiosessionerna.193 Denna typ av tolkande och utforskande ansats illustreras av följande
intervjuutdrag, där Stadsodlingsfrågan tacklas av professionen:
191. Schön (1983)
192. Ackoff (1979, ss. 90-100)
193. Nowotny (2003)
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EMPIRI

intervjuutdrag,
där gällde
Stadsodlingsfrågan
avNågon
professionen:
En
annan stor fråga
”vem det här ärtacklas
till för?”.
var inne på att vi skulle
kunna försörja hela Borås i en krigssituation. Andra menade att det var ett socialt projekt, eftersom de aktuella områdena ofta är Hässleholmen och liknande. Så vi hade ett
stort tolkningsspann mellan å ena sidan storskalig försörjning och å andra sidan ett
integrationsprojekt. Det diskuterade vi väldigt mycket, främst inledningsvis. […] Det
var en bred blandning av folk, både teoretiskt inriktade och mer resultatinriktade. Frustrationen visade sig även bland andra deltagare, det gränsade nog till osämja vid något
tillfälle. Men framförallt var det intressekonflikter som låg bakom det, närmare bestämt
markfrågan. Vissa deltagare menade att vi borde kunna kringgå lagen på något sätt.194

Denna typ av trasslande och pusslande kan även förstås som en integrerad del av
det som organisationsforskaren Karl Weick (1995) kallar för meningsskapande195, vilket är en beskrivning av hur människor i organisationer försöker förstå och begripa händelser, situationer eller mönster. Denna typ av meningsskapande torde
hypotetiskt vara desto viktigare för kollektiv handling i organisationsmiljöer som
är hetearkiska och därmed tvetydiga.196 Arbetet i Projektstudion hjälper till att
nyansera eller förändra de etablerade bilder som professionen bär på i respektive
stuprör. Planeringsforskaren Patsy Healey påtalar att gränsöverskridande koordinering197 av handlingar och resurser kräver en gemensam förståelse och målbild.
Förståelsen och målbilden byggs upp gemensamt under studiosessioner. Trasslandet som beskrivs ovan handlar om få klarhet i tre viktiga dimensioner: vilken
kunskap som behövs; hur arbetet ska genomföras samt skapandet av det övergripande
målet och syftet med arbetet.198
Donald Schön tar uppgiften att bygga en väg som ett exempel på en problematisk situation som kräver improvisation. Tjänstepersonerna börjar tackla
vägfrågan genom stegvis nystade av olika typer av geografiska, demografiska,
topologiska, tekniska, finansiella, administrativa, ekonomiska och politiska frågeställningar; som i realiteten är sammanblandade. När tjänstepersonerna har
jobbat igenom alla frågeställningar och skapat någorlunda klarhet eller löst eventuella värdekonflikter som uppstått på vägen kan problem börja lösas genom att
applicera tidigare kunskap, rationellt beslutsfattande och kända tekniker. Denna
typ av tackling av problem handlar lika mycket om social interaktion som byggande
av kunskap.199
Problemlösning handlar alltså lika mycket om värderingar och bedömningar
som om tekniska avvägningar, vilket tillfogar ytterligare en komplexitetsnivå,
som tjänstepersoner och studioarbetet ställs inför.

194. Intervju av Sebastian Andersson (2018-07-04).
195. Eng. Sensemaking.
196. Stark (2009). Se resonemanget under avsnittet ”Projektstudion som handlingsnät”.
197. Eller vad Healey (2007) kallar för orkestrering.
198. A. Okhuysen och Bechky (2009)
199. R. Hoppe (2010); R. A. Hoppe (2010) och Stacey (2007)
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Figur 21. Modell som visar problemtacklingens tre organiseringspraktiker och nödvändiga organisatoriska förutsättningar.

som tjänstepersoner och studioarbetet ställs inför.
Bedömningar, förhandling och kunskapsproduktion – kärnan i problemtackling
Genom empiriska observationer av projektstudioarbete går det att identifiera tre
mer eller mindre distinkta och överlappande organiseringspraktiker som gränsöverskridande tackling av problem i första hand bygger på:200




professionella bedömningar
förhandling
kunskapsproduktion.

Professionella bedömningar beskriver hur professionen applicerar kunskap och värden på problemställningar i kollaborativa bedömningsprocesser. Förhandling beskriver hur dilemman, avvägningar, mål- och värdekonflikter hanteras och hur

200. Deltagandeobservationer och löpande intervjuer. Stadplaneringsprojektet HestraVäxer/
Borås Stad. Observationen pågick mellan 2016-2018.
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kompromisser eller samsyn skapas kring komplexa frågeställningar eller problematiska situationer. Kunskapsproduktion beskriver hur kunskap produceras över
professionsgränser. Kommande avsnitt kommer utveckla och reflektera kring
dessa tre teman. De tre teman som beskrivs ovan är sin tur beroende av grundläggande organisatoriska faktorer, som




tid och plats.
stöd och resurser.
styrning och ledning.

Tid och plats beskriver grundläggande organisatoriska förutsättningar och miljöer/platser som möjliggör samverkan och problemlösning på ett gränsöverskridande sätt (exempelvis studion som en kreativ miljö där professionen kan
samlas; och tidsmässiga planeringsverktyg för nödvändig samordning). Stöd och
resurser handlar om roller som processledare och faciliterare, kompetens, tekniska
och sociala verktyg, ekonomiska och materiella resurser och tillåtande ledarskap.
Styrning och ledning handlar om chefskap, förhållandet mellan beslutsfattare och
profession, förmågan att ta och realisera beslut, förankring, tillhandahållande av
nödvändiga resurser, mobilisering för beslut, öppnande av dörrar i organisationen och tillit. Dessa praktiker kan sammanfattas med modellen i Figur 21.
Projektstudio som arbetssätt och miljö för att underlätta organisatorisk problemtackling bygger främst på tre distinkta praktiker: bedömning, kunskapsproduktion och förhandling.201 Nedan följer en vidare reflektion kring dessa praktiker och
på vilket sätt Projektstudion kan tänkas främja problemlösning eller problemtackling. Innan jag går in på organiseringspraktikerna ska jag reflektera kort över
de två enligt mig viktigaste organisatoriska aspekterna som omgärdar praktikerna: studion och allokering av tid.
Studio som tillåtande miljö
We find that in research a certain amount of intelligent ignorance is essential to progress; for, if you know too much, you won’t try the thing202

I följande avsnitt följer en reflektion kring hur studion som organisatorisk miljö
skulle kunna förstås. Samt på vilket sätt studion som miljö skulle kunna bidra till
problemlösning och samarbete över gränser?
På senare år har flera studier fokuserat på kreativa och handlingsinriktade organisatoriska miljöer, som exempelvis studior och ateljéer.203 Intresset för på
vilket sätt fysiska miljöer, rum och platser påverkar oss som människor, i tanke
201. För en djupare teoretisk och praktisk genomgång av organiserad problemlösning läs ”The
governance of problems: puzzling, powering, participation” av R. A. Hoppe (2010).
202. Charles Kettering i Boyd (1957, s. 106)
203. För en genomgång se exempelvis Farías och Wilkie (2016). Författarna vill öppna upp ett
nytt forskningsfält som enbart fokuserar på studior. För tidigare forskning se Schön (1985).
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och handling, tycks öka.204 Miljöer och platser kan öppna upp för utforskande,
främja associationer och stimulera skapande.205 Samtidigt kan vissa miljö å andra
sidan verka begränsande för handling, interaktion eller tanke.206 Beroende på hur
människor uppfattar och tolkar den omgivande miljö207 påverkas handlingsutrymmet i varierande grad.
Begreppet studio209 indikerar i den västerländska tanketraditionen ett kreativt
sammanhang, en miljö som är tillåtande och där fokus ligger på skapande och
praktisk handling. Studior står till viss del i kontrast till traditionella kunskapsintensiva arbetsmiljöer som kontor och mötesrum. Verkstäder, garage och industrilokaler signalerar fysiskt kropparbete, maskiner och produktion. En studio eller
en ateljé är ett mellanting mellan verkstad och kontor - en miljö där tanke och
handling möts i ett praktiskt skapande.
Studior kan förstås som generativa platser, för att använda sig av Gaim, Wåhlin,
och Jacobsson (2018) begrepp. Det vill säga, de utgör platser och rum som på
olika sätt öppnar upp för associationer, skapande och innovation. I en offentlig
byråkrati dominerar kontor och mötesrum. Dessa rumstyper är i offentlig förvaltning framförallt förknippade med möten, rationella samtal, hierarkier, ritualer och beslutsprocesser. Samtidigt förändras synen på arbetsmiljöer i snabb takt
och det tycks ske en förskjutning mot mer flexibla, mobila och öppna lösningar.210 Nya typer av hybrida miljöer som design studios och living labs etableras i snabb
takt runt om i världen. Dessa miljöer bygger inte sällan på en ambition att
främja kollektiv problemlösning eller att bringa samman fragmenterade samhällsdomäner.211
Studion som miljö och plats är alltså förknippad med konst, design, kreativa yrken,
hantverk och skapande. Arbetet i studior sker oftast genom att någonting ”sätts
samman”, genom att artefakter, teknologier, idéer och hantverk möts i en utforskande och skapande process.212 Donald Schön kallar denna typ av praktiska

204. För en ingång till forskningsfältet se ex. (Gieryn, 2000, 2002; Peter, Joachim, & Edgar,
2009)
205. För en djupare teoretisk genomgång se B. Hillier (1996) och space-syntax teorin. Se vidare
affordance-teorin av (Gibson, 1979).
206. Peter et al. (2009)
207. Exempel på miljöer signalerar ett visst beteende eller vissa typer av normer: laboratorier,
motorvägar, kyrkor, rättssal, caféer eller kontor.
208. Weichhart (2003, ss. 15-44) kallar detta för ’action setting’.
209. Ordet stammar från latin ’studeō’: att sträva, stuva. Studio är ursprunget till ’studera’. Studio
indikerar på miljön där strävandet sker.
210. Att ”öppna och flexibla” kontorsrum tycks bli allt populärare i offentlig förvaltning och
näringsliv, lär på sikt skapa en förskjutning av innebörden av en arbetsplats. Den teknologiska
utvecklingen har medfört att det blir vidare allt vanligare att människor jobbar hemma, när de
åker kollektivt eller går på gatan med sin smarta telefon. Erosionen av gränser mellan fritid och
arbete torde vara en logisk konsekvens.
211. Domäner som: invånare, intressenter, företag, beslutsfattare, forskare. För en kartläggning
se Voytenko, McCormick, Evans, och Schliwa (2015).
212. Farías och Wilkie (2016)
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situationer för ”reflexivt samtal med situationen”.213 Det som sätts samman kan vara
kunskap eller kulturella artefakter; som modeller, texter, bilder, prototyper, och så
vidare.
En annan egenskap som varierande studiomiljöer delar med varandra är studions rika materiella, rumsmässiga och tekniska möjligheter. Studioliknande miljöer torde vara undantag snarare än regel i offentlig förvaltning.214 Låt oss kort
reflektera över hur studiomiljön skulle kunna förstås i relation till de miljöer som
förknippas med offentlig byråkrati?
I den ideala byråkratin har aktörer tydliga roller och hierarkiska positioner och
arbetet i en sådan förvaltning sker utifrån etablerade rutiner och tydliga mandat
och genom procedurer som utförs utifrån tydliga gränser, tydliga uppdrag och
gällande ordningar. Beroende på organisationskultur och rådande normer och
värden i en förvaltning kan en studio upplevas som en anomali, eller rent av
som illegitim. Detta spänningsfält var någonting som studiodeltagarna upplevde
när Projektstudion fortfarande var relativt ny och okänd i organisationen. Projektstudiodeltagarna blev ifrågasatta av både chefer och medarbetare och arbetet
i Projektstudion räknades inte som riktigt arbete av de oinvigda.215
Enkelt uttryckt kan man säga att stökiga och trassliga problem kräver stökiga
miljöer, eller rättare sagt, tillåtande miljöer, där professionen får möjlighet att stöka och trassla om så behövs. Studion som kreativ och provisorisk miljö öppnar
upp för improvisation och problemlösning. Studion signalerar att det är tillåtet
att utforska och angripa svåra frågeställningar; att det är tillåtet att stanna i osäkerhet, ambivalens och okunnighet. Studion kan möbleras om, inredas utifrån
behov och anpassas till den problematiska situation som studioteamet hanterar
för tillfället. Utifrån ett problem-tacklingsperspektiv underlättar studiomiljön
improvisation och anpassning.
Sammanhållen tid
Följande avsnitt är försök att reflektera över på vilket sätt tiden i en organisation
påverkar samarbete och på vilket sätt projektstudion underlättar samskapande.
Filosofen och sociologen Niklas Luhmann menar att det är tiden som tvingar
människan att organisera sig.216 Tiden, eller rättare sagt den praktiska och vardagliga bristen på tid, tvingar människan att göra prioriteringar och avvägningar
för att uppnå sina mål. All form av organisering utgår således från en ambition
att koordinera resurser och handlingar i tid och rum.217 Den organisatoriska tiden
i en offentlig byråkrati styrs av vissa återkommande cykler; som exempelvis politiska val, årsbudgeten, årsredovisningen eller verksamhetsplaneringen.218
213. (Schön, 1983, 1992)
214. Det saknas empiriska kartläggningar.
215. Deltagandeobservation
216. Luhmann (1995)
217. Webb (1991)
218. I all offentlig organisering handlar det om ”tajming”: När dessa cykler missas får det konsekvenser för processen/projektet som ska genomföras (t.ex. det tar längre tid; blir inte genomfört; man förlorar en politisk möjlighet, etc.).
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Figur 22. En gemensam kalender för projektstudioarbete (Foto: Heiti Ernits)

En byråkratisk organisation bygger på hierarkiska beslutsstrukturer och funktionsuppdelning. Komplexa och gränsöverskridande problem ”spänner” ofta
över olika typer av gränser. Dessa gränser uppstår av olika anledningar, exempelvis när




förvaltningsgränser överskrids (”det här är inte ditt ansvar”, ”det här är
förvaltningens budget”)
aktörer från olika formella organisationer samarbetar (”jag tillhör organisation X”)
när professionen möts över kunskapsgränser (”det här är mitt expertområde”).

Dessa gränsöverskridande processer kan kräva samordning och koordinering av
handlingar och interaktion.219
Denna typ av samordning kan vara svår i praktiken, speciellt vid gränsöverskridande processer där olika förvaltningar eller organisationer deltar. Det kan
exempelvis handla om stadsplaneringsprocesser, eller ett organisatoriskt försökt
att angripa en problematisk situation i en viss stadsdel, som innebär iblandning
av myndigheter, offentliga organisationer och civilsamhället. Detta beror delvis
på att deltagare från olika förvaltningar och organisationer är bundna till sina respektive tidsmässiga förutsättningar och låsningar. Att hitta och allokera gemensam mötestid, som dessutom är tillräckligt omfattande, kan vara en stor praktisk
utmaning. Denna svårighet, riskerar att leda till att tiden man har för
219. Se Ernits (2018) om gränsgångarroller. Healey (2009) pratar om ”orkestrering”.
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att arbeta ihop kring en viss process smetas ut och fragmenteras. Detta behöver
inte vara ett problem när det kommer till enklare organisatoriska praktiker, som
exempelvis regelbundna avstämningar eller informationsutbyte, men det kan
leda till problem när aktörer behöver komma överens eller lösa ett problem
tillsammans - exempelvis behovet av att lära känna varandra, borra djupare i en
problemställning, hitta kompromisser, samordna handling, eller behovet av att
förstå varandras perspektiv och förutsättningar för att kunna komma fram i en
viss fråga. Tidsfragmentering ökar risken att vissa frågor förblir ohanterade, eller
att processer ständigt ”börjar om från början”.

EMPIRI

Projektstudion försöker komma åt denna typ av tidsmässiga fragmentering. Projektstudion bygger på ett arbetssätt där sammanhållen tid bokas in och vigs åt
studioarbete. Med andra ord måste deltagarna, oavsett organisatorisk eller förvaltningsmässig hemvist, boka in gemensam studiotid och få detta godkänt av
sina chefer eller arbetsledare. Arbetsuppgifter kan även ske i linjen, mellan studiosessioner, men frågor som måste hanteras gemensamt hanteras i Projektstudion.
...vår kommunchef jämför projektstudioarbetet med påvevalen…Man kommer inte ut
...vår
jämför projektstudioarbetet med påvevalen…Man kommer
innankommunchef
m
inte ut innan man är klar…220
En tydlig skillnad mot projekt som bygger på en tydlig tidsplanering är att frågor som hanteras i Projektstudion ofta är oklara eller svåra att förutsäga. Därför
krävs det ett visst mått av organisatorisk beredskap, så att man kan återinträda in i
Projektstudion när ny kunskap framträder eller när studiodeltagarna ställs inför
nya problem. Detta innebär även att chefs- och ledarskapsfrågor aktualiseras.
För att arbetssättet ska kunna fungera och realisera de eftersökta värdena måste
chefer och ledare ge tydligt mandat, stötta studioarbetet och vid behov bidra
med nödvändiga resurser. Sammantaget kan det sammanhållna arbetssättet på
sikt ge stora tidsvinster kring frågor som är komplexa, gränsöverskridande eller
värdeladdade.
Bedömningar
Projektstudion är skapad för att underlätta för professionen och intressenterna
att mötas över organisations-, kompetens- och förvaltningsgränser. Följande
avsnitt är ett försök att reflektera över på vilket sätt projektstudion kan främja
professionella bedömningar och vilka förutsättningar det måste finnas för problemlösning i grupp.
Sven Wiberg, som studerade planeringsväsendet i Sverige under 1980-talet,
reflekterade över behovet av nya arbetssätt för att möjliggöra samarbete över

220. Intervju med Projektledare för Innovationsplattform Borås.
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professionsgränser - utifrån insikten att organisationsmiljön blivit allt mer diffus
och rörlig till stor del beroende på demokratireformer.221
Wiberg argumenterade utifrån rådande trender i samhället och i förvaltning att
professionen kan behöva bli mer inlyssnande och öppen för perspektiv och inspel utifrån. Denna förändring av professionell praktik, är enligt de teorier som
Wiberg presenterar, nödvändig för att organisationer ska bli mer lärande och
dynamisk på en aggregerad nivå.222 Hur får man experter som bär på olika erfarenheter, har varierande personliga förmågor, kunskapssyn och som tillhör olika ”funktionella enheter” i en byråkratisk organisation att mötas i en gemensam
bedömnings- och problemlösningsprocess? Kan organisering och nya verktyg
kompensera för varierande mänskliga förmågor och skillnader i förförståelse?
Följande avsnitt är ett försök att reflektera vidare utifrån frågorna.
Utrymme för bedömningar
Organisations- och managementforskningen har under de senaste decennierna
framhållit vikten av att organisera organisatoriskt lärande223 och möjliggöra reflektion.224 Förvaltningsforskningen har i sin tur lyft behovet av ökad tillit och förtroende och att skapa utrymme225 för professionen.226 Inom forskningen pågår
en diskussion kring det fenomen som ibland benämns avprofessionalisering. Detta
fenomen sätts i samband med managementreformer som har omdanat offentlig
sektor under de senaste decennierna. Man undersöker exempelvis hur en ökad
grad av administrativ och ekonomisk styrning bidrar till att professionen får allt
mindre handlingsutrymme i organisationer som utmärks av mål- och regelstyrning.227
Professionen är enligt forskningen trots allt kapabel till att göra kloka och välavvägda bedömningar i komplexa och problematiska situationen,228 och måste få
det organisatoriska utrymmet för att kunna göra dessa bedömningar.229 När professionen gör bedömningar tillsammans brukar det beskrivas med termen kollegialitet. Forskarna Manz och Neck (1995) hävdade att arbetsgrupper kan ha något
som kan liknas vid ett kollektivt medvetande. Forskarparet kritiserade den tidigare
forskningen, som främst varit upptagen med att problematisera grupptänkande i
organisationer. De introducerade istället begreppet teamtänkande, för att belysa
221. Wiberg (1987, ss. 226-228). Lägg märke till att Wiberg noterade det som Stark (2009) kom
att kalla för heterarki.
222. Schön (1971)
223. J. S. Brown och Duguid (1991)
224. Schön (1983)
225. Med utrymme menas exempelvis förtroende och tillit från beslutsfattare/chefer, till att
professionen kan göra bedömningar och kloka avvägningar. Utrymme kan även handla om tid
och plats.
226. Amnå, Czarniawska, och Marcusson (2013); Styhre (2013)
227. Det handlar om en förskjutning mot regler och mål. Se exempelvis Siverbo och Andersson-Felé (2007); Johansson och Montin (2014)
228. Moynihan et al. (2011); L. G. Svensson (2012); Styhre (2013)
229. Observera att utrymmet kan skilja sig mellan förvaltningar i en och samma organisation
beroende på ledarskap, politisk styrning och dominerande styrfilosofi.
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på vilket sätt team kan arbeta ihop framgångsrikt; utifrån delade mentala bilder,
identitet och roller som växer fram genom löpande diskussion och förhandling.
Samtidigt måste begreppen profession, team och kollegialitet nyanseras något här,
med tanke på att Projektstudions arbetsmetod bygger på att professionen sätts samman utifrån en utmaning eller problem. Det finns således ingen stabil kollegialitet att luta sig mot när frågeställningar och deltagare varierar utifrån de problem
och uppdrag som hanteras i Projektstudion. Studioteamet består inte heller alltid
enbart av medlemmar från en och samma organisation. Denna tillfälliga arbetsmodell innebär sannolikt en fördel för professionella grupper, då förhärskande
roller och positioner utmanas och omdefinieras i studioarbetet.
Handlingsgemenskaper korsas
Professionen som möts i Projektstudion är således långtifrån enhetlig, samstämmig eller samlad.230 Den består i praktiken av vad Bucher och Strauss (1961)
kallar för professionella segment.231 Dessa professionella segment definieras av delade värden, erfarenheter, identitet och intressen.232 Beroende på vilken problematisk situation Projektstudion förväntas hantera, samlas nödvändig kompetens
och intressenter från olika delar av organisationen eller utanför organisationen.
Deltagarna representerar inte bara sina förvaltningars intressen eller ett samhällsintresse - de representerar framförallt sina professionella kunskapsdomäner.233
I dessa kunskapsdomäner hanteras specifika frågeställningar och kunskapsperspektiv i den organisatoriska vardagen.234 Exempelvis hanterar en kommunbiolog eller en livsmedelsinspektör frågor och dilemman som är väsentligt annorlunda än vad en trafikingenjör hanterar i sin organisatoriska vardag. Forskarna
Jeane Lave och Etienne Wenger myntade begreppet praxisgemenskaper, eller
handlingsgemenskaper,235 för att betona hur professionen socialiseras in till specifika
kunskapssyner och erfarenheter. Medlemmar i specifika handlingsgemenskaper
delar sannolikt i hög grad världsbild, kunskapssyn, värden, teorier och praktisk
erfarenhet.236 Det är långtifrån säkert att medlemmar som tillhör olika handlingsgemenskaper förstår varandra eller delar syn på värden, kunskapsanspråk och
mål. Ett klassiskt exempel på denna kommunikativa utmaning, är de mål- och
värdekonflikter som uppstår när exempelvis läkare och administratörer möts i
vårdsituationer. En större organisation, som exempelvis en kommun, innehåller många olika typer av handlingsgemenskaper; vare sig det handlar om planerare,
230. Detta beror också på organens storlek och utformning, och hur de mellan-organisatoriska
överlappningarna är sammansatta.
231. Bucher och Strauss (1961)
232. Ibid.
233. Kouzes och Mico (1979)
234. Dessa domäner formas genom att människor känner en viss yrkesmässig tillhörighet till
varandra, har gått liknande ut- och fortbildningar, delar yrkesmässiga nätverk och besöker liknande forum och evenemang i sitt yrkesliv.
235. Wenger (1998) kallar dessa handlingsgemenskaper för ”Community of Practices”. Van
Maanen och Barley (1984) använde konceptet ”occupational community” (yrkessamhällen).
236. Lamont (2009). Det handlar om socialiseringsprocesser, utbildning, fortbildning och vilka
aktörer man umgås med i sin organisatoriska vardag.
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biologer, ingenjörer, folkhälsovetare, ekonomer, vårdpersonal, organisationsutvecklare, miljövetare, socionomer eller administratörer. I en formell offentlig
byråkrati kopplas dessa handlingsgemenskaper främst samman med hjälp av
dokument och handlingar, som skickas runt mellan förvaltningar.237 Handlingsgemenskaper kan också kopplas samman via nätverk och informella forum som
spänner över förvaltningsmässiga eller organisatoriska gränser.238
Begreppet handlingsgemenskaper hjälper oss att synliggöra behovet av att adressera olikheter i synsätt som följer med en specifik professionell eller yrkesmässig
roll. Skillnaderna kan exempelvis handla om vilken typ av kunskap som en expert anser som legitim, eller om olika synsätt på vilken typ av fråga som är ett
problem.239 Skillnaden mellan handlingsgemenskaper blir särskilt framträdande
när aktörer från olika samhällsdomäner möts i planering eller samarbete, exempelvis när stadsplanerare träffar invånare under medborgardialoger eller tar emot
byggherrar i exploateringsärenden.240
Projektstudions gränsöverskridande arbetsmetod innebär att skillnader och
spänningar mellan handlingsgemenskaper blir framträdande och påtagliga.
Många typer av problem som hanteras av Projektstudion innebär att etablerade
handlingsgemenskaper överlappar och korsas i det praktiska arbetet. Projektstudion som tillåtande miljö är en grundläggande förutsättning för samarbete mellan
olika handlingsgemenskaper. Samtidigt krävs det ett praktiskt handlande för att
kunna organisera av denna typ av kollaborativa bedömningsprocesser. Att frågan behöver organiseras, ställer krav på processledaren eller de aktörer som ansvarar för att facilitera och översätta mellan olika handlingsgemenskaper. Översättningsarbetet handlar inte enbart om kunskapsprocesser och dess relationer
till olika professionella kunskapsdomäner, utan även på vilket sätt tyst, erfarenhetsbaserad och implicit kunskap hanteras och värderas.241 Planeringsforskaren Leonie
Sandercock (1998) menar att planerare bör jobba aktivt med att fånga upp, samla in och hantera kunskapsformer som professionen vanligtvis inte hanterar eller
betraktar som legitim. Exempelvis, vilka grupper kommer till tals, hur implicit
och praktisk kunskap hanteras, eller hur religiösa eller spirituella föreställningar
hanteras i planeringsprocesser. Även här ligger det ett stort
237. Exempelvis handlingar som skickas för återkoppling, s.k. remisser. Remisser skickas även
till intressenter, myndigheter och berörda statliga verk.
238. W. Powell (1998). Dessa forum kan vara mer eller mindre institutionaliserade. Ofta handlar det om olika typer av samordning. Exempelvis kan en fråga som ”dagvatten” spänna över
många olika typer av organisatoriska gränser - miljöförvaltningen, som ansvarar för frågan utifrån Miljöbalkens krav; Kommunstyrelsen, som ansvarar för markanvändning; och det kommunala avfalls- och vattenbolaget, som ansvarar för VA-infrastruktur. Dagvattenfrågan kräver alltså
koordinering och samordning över organisationsgränser
239. Det är också viktigt att poängtera att dessa värdekonflikter eller skillnader inte alltid är
uttalade eller medvetna. Dessa idéer och normer, som påverkar handlingar/interaktion, kallas
ibland för ”institutionella logiker” (Dimaggio & Powell, 1983).
240. Dessne (2016). Det finns ett flertal studier kring utmaningarna med medborgarinvolvering i
stadsplanering.
241. (Lam, 2000; Lamont, 2009).
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ansvar på studioledaren eller projektledaren242 att rigga en kunskapsprocess som
har en pluralistisk och inkluderande ansats. Följande korta utdrag ur en intervju
med studiodeltagare illustrerar hur projekstudioarbetet kan främja översättning
och lärande mellan handlingsgemenskaper:
Markupplåtelsefrågan blev stor, och oväntad. Varken jag eller PS-teamet [Projektstudio-teamet]
Markupplåtelsefrågan blev stor, och oväntad. Varken jag eller PS-teamet [Projektstuhade koll på det. Kanske framförallt en överraskning för de förvaltningar som inte jobbar som vi
dio-teamet] hade koll på det. Kanske framförallt en överraskning för de förvaltningar
(regelstyrd verksamhet eller motsvarande, red anm.). Samtidigt brukar vi [tekniska förvaltningen]
som inte jobbar som vi (regelstyrd verksamhet eller motsvarande, red anm.). Samtidigt
uppfattas som fyrkantiga när vi jobbar efter lagar och regler. PS [Projektstudio] gjorde faktiskt att
brukar vi [tekniska förvaltningen] uppfattas som fyrkantiga när vi jobbar efter lagar och
vi förstod varandra bättre på det sättet. Jag har träffat en del av de andra deltagarna i andra samregler. PS [Projektstudio] gjorde faktiskt att vi förstod varandra bättre på det sättet. Jag
manhang senare och då har v
har träffat en del av de andra deltagarna i andra sammanhang senare och då har vi konstaterat att de bättre förstår vår verklighet. Man kan se PS som ett sätt att lösa ”kulturkrockar” inom kommunen.243

Bedömningsgemenskaper
Begreppet handlingsgemenskaper är ett första steg i att nyansera begreppet profession
i en offentlig organisation. I boken Professionals Making Judgement lyfter Alexander
Styhre fram begreppet community of judgement,244 vilket skulle kunna översättas till
bedömningsgemenskap. Begreppet används för att belysa och förstå samverkansoch samarbetsprocesser där gemensam bedömning sker över de kunskaps- och
värderingsmässiga gränser som utgår från handlingsgemenskaper. Bedömningsgemenskaper är sannolikt en flyktigare gemenskap i offentlig sektor än handlingsgemenskaper.245
Följande avsnitt är ett försök att reflektera över relationen mellan handlings- och
bedömningsgemenskaper samt problemlösning i Projektstudion; hur ”över- och
underordning”246 mellan professionella grupper kan hanteras; och vilka dimensioner är viktiga att adressera i projekstudioarbetet för fungerade samspel över
professionsgränser.
Forskningen lyfter framförallt två viktiga faktorer som främjar kollaborativa
bedömningar: uppmärksam interaktion och lekfullhet.247 Weick och Roberts (1993)
etablerade begreppet uppmärksam interaktion248 i sina studier av hur piloter
och andra högriskyrkesgrupper samarbetar kring komplexa och problematiska
situationer. De menar att uppmärksam interaktion, utifrån ett grupperspektiv,
242. Ett stadsplaneringsprojekt behöver inte ledas av studioledaren. Det är snarare en fördel ifall
rollerna separeras.
243. Intervju av Sebastian Andersson (2018-07-04)
244. Styhre (2013, s. 35) med hänvisning till Fine (2007, s. 48) som studerat metrologer.
245. Rent hypotetiskt kan en politisk församling i en svensk kommun kunna betraktas som en
bedömningsgemenskap.
246. Abbott (1988)
247. För djupgående forskningsöversikt se Styhre (2013). Se även Chapman (2016)
248. Engelska: ”heedful interaction”.
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Figur 23. Exempel på en planeringssituation där olika handlingsgemenskaper korsas. En generalist intar rollen som ”översättare” mellan olika
perspektiv. Här diskuteras vägens tekniska och sociala frågeställningar. (Foto: Heiti Ernits)

är en avgörande förmåga för kloka och välgrundade bedömningar. Uppmärksam interaktion handlar om en förmåga att lyssna på varandra och vara ständigt
uppmärksam på inspel, händelser eller information som kan vara avgörande för
situationen eller beslut. Otto Granberg (1996) menar att rutin står för ”det mer
oreflekterade handlandet” och uppmärksam interaktion står för ”kvalitet och
medvetenhet i handlandet”.249 Gruppens förmåga att samarbeta och producera
ett högkvalitativt arbete visar sig alltså genom att den enskilde gruppmedlemmen är uppmärksam, känner ansvar för vad som sker, kan sina uppgifter, har
möjlighet att utföra dessa, förstår sin roll och hur rollen hänger samman med
gruppens mål. Vidare handlar det om en förmåga till flexibel anpassning och
förmåga att lära av sina erfarenheter.250
Projektstudion; där professionen, tillsammans med processledare, möts, ibland
med hjälp av faciliterare, under intensiva studiosessioner; främjar denna typ av lyhördhet och uppmärksam interaktion. Bechky (2006), som har studerat tillfälliga
organisationer och teambaserade arbetssätt, poängterar att det kan vara en utmaning att snabbt etablera snabb tillit till personer man inte känner (men förväntas
lösa komplexa frågor med).
249. Granberg (1996, p. 80)
250. Se Weick och Roberts (1993) samt Granberg (1996)

116

Figur 24. När spänningarna och frustration i gruppen tilltar kan lekfulla övningar användas för att få igång det sociala samspelet igen. Här visar
studioledaren ett humoristiskt klipp från filmen Zootopia, med ett tydligt pedagogiskt syfte: att få gruppen att förstå att alla deltagare har
olika organisatoriska förutsättningar eller personliga förmågor för att delta. (Foto: Heiti Ernits)

Det tillfälliga och utmaningsdrivna arbetet i Projektstudion kommer i högre grad
styras av social interaktion istället för av formella hierarkiska strukturer.251 Samtidigt bidrar studion som fysisk plats, och Projektstudion som en institutionaliserad
organiseringsprincip, till en viss stabilitet och organisatorisk identitet. Med andra
ord etablerar Projektstudion, i egenskap av en stark idé, en specifik problemlösningskultur, som i sin tur underlättar samarbete över handlingsgemenskapernas
gränser. Bechky förtydligar att team- eller utmaningsbaserade arbetssätt till stor
grad styrs av professionella normer och de roller som förhandlas fram av gruppen.
Bechky har identifierat vikten av sociala praktiker som jargong, ironi, skämtsamhet och rollekar som sätt att få människor som vanligtvis inte känner varandra att
jobba ihop på ett effektivt sätt. Denna typ av social interaktion gör att människor
som inte känner varandra blir mer uppmärksamma på det sociala sammanhanget
och därmed också mer lyhörda för varandras kunskapsanspråk och perspektiv.
Flera andra studier lyfter fram vikten av lekfullhet som ett sätt att främja kollektiva
bedömningar och samarbete.252
Denna typ av social interaktion och lekfullhet har visat sig fungera väl i det praktiska projekstudioarbetet. Studieledarna, som tagit på sig rollen som facilitator, har
251. W. Powell (1990)
252. För ett längre resonemang se Styhre (2013, ss. 85-95)
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exempelvis vid olika tillfällen introducerat lekfulla övningar som ett sätt att hantera
känsliga eller psykologiskt utmanande situationer eller faser i studioarbetet. (se
Figur 24).
Berättigande bedömningar i grupp
Projektstudion som tillfällig bedömningsgemenskap möjliggör det som filosofen
Luc Boltanski (2006) kallar för berättigande253 av kunskapsanspråk och värdering.
Med andra ord, gemensamt samtal över professionsgränser underlättar ömsesidigt belysande av bevekelsegrunden till vissa kunskapsanspråk och värderingsmässiga positioner kring en viss fråga. Att kunna berättiga sina kunskapsanspråk
och bedömningar, är enligt filosofen Jürgen Habermas (1984) en grundläggande
förutsättning för det som han kallar för kommunikativt handlande, vilket enligt
Habermas tenderar att främja konsensus.254 Med andra ord handlar det om professionell argumentation och samtal, där experterna får möjlighet att lyssna på
varandras positioner, värderingar och utgångspunkter. I en modern förvaltning
kan det vara svårt att hitta tid och tillåtande miljöer där experter från olika kunskapsdomäner får dröja kvar i bedömningsprocessen tillräckligt länge. Möjlighet
att kunna berättiga sina kunskapsanspråk och bedömningar blev exempelvis avgörande för att hitta fram till robusta förslag kring Ställplats för Husbilar.
Även denna typ av ömsesidiga dialog och berättigande bedömningar måste
faciliteras och främjas genom tillämpning av lämpliga metoder och verktyg.255
Denna typ av facilitering är också nödvändig för att ”luckra upp” professionella
rangordningar, där vissa yrkesgrupper, kunskapsanspråk och kunskapssyner256
värderas högre än andra. Utifrån ett vidare perspektiv tolkar jag detta som att
arbetet i Projektstudion på sikt stärker och gör plats för professionen, i ett institutionellt landskap som blir allt trängre och som utmärks av allt större fokus på
målstyrning, rutiner och effektivitet.

253. Eng. ”Justification”.
254. Det bör tilläggas att detta har kritiserats, exempelvis utifrån perspektivet att det i den verkliga världen sällan förekommer sådana ”perfekta situationer”. För kritik se Flyvbjerg (1991/1998).
För fördjupad diskussion kring Habermas teorier i planering se Mattila (2016)
255. Den ideala kommunikationssituationen uppstår aldrig ”av sig självt”. Aktörer har olika
världsbilder, kunskapssyn, maktpositioner i organisationen, social läggning osv. Detta kräver
facilitering.
256. Lamont (2009)
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Förhandling
Disagreement is not the conflict between one who says white and another who
says black. It is the conflict between one who says white and another who also
says white but does not understand the same thing by it or does not understand
that the other is saying the same thing in the name of whiteness.257

Följande avsnitt är ett försök att reflektera över på vilket sätt Projektstudion
skulle kunna främja robusta258 förslag som håller över tid? Och vidare, hur kan
projekstudioarbetet främja förhandling och möjlighet att komma överens och
skapa samsyn kring svåra frågeställningar.
Ranciéres inledande citat kompletterar Chisholm (1995) isbergsmetafor som
nämndes tidigare i texten. Citatet belyser de svårigheter som uppstår när olika
handlingsgemenskaper korsas och möts. Utmaningen med gränsöverskridande
samarbete ligger till stor del i förståelse, meningsskapande och lärande.259 När
professionen ställs inför problematiska situationer i Projektstudion börjar den trassla
med frågeställningen och nysta i komplexa sociala, organisatoriska och tekniska
samband. Studioteamet pusslar ihop kunskap och gör bedömningar och avvägningar utifrån de samband och situationer som uppdagas i arbetsprocessen.
Konversationen med situationen, för att använda sig av Schöns begrepp, innebär
alltså även att situationen konverserar tillbaka. Samtidigt innebär sådana konversationer med levande sammanhang att dilemman och konflikter uppstår längst
vägen.
Trasslandet och nystandet (se Figur 5) innebär sannolikt att en viss social friktion260 uppstår i gruppen och oenighet kan uppstå mellan deltagare som aktivt
värderar kunskapsanspråk och samband som framträder i arbetet. Professionen
gör inte enbart tekniska, resurs- eller kunskapsmässiga avvägningar, utan även
moraliska avvägningar.
Värderingsfrågorna som professionen stället, explicit eller implicit, kan exempelvis vara följande:







är alternativet önskvärt;
vad kan alternativet få för konsekvenser i samhället eller i organisationen;
hur ska detta prioriteras av organisationen;
är det kommunens uppdrag;
är det överhuvudtaget ett problem;
jag gillar inte detta för att det inte stämmer överens med min värdegrund.

257. Rancière (1998, s. x)
258. Nowotny (2003)
259. Se Jahnke (2013) om hur hermeneutisk teori kan användas för att förstå skapande, samarbete och innovation.
260. Med det menas: att folk kan bli irriterade på varandra; professionen blir oense; antipati osv.
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Dessa typer av reflexiva frågeställningar främjar vad Argyris (1978) kallar för
lärande av tredjegraden. För att repetera ett tidigare utdrag från Projektstudion
där stadsodlingsfrågan behandlas och värderingsmässiga konflikter hanterades:
[…]Det
Detvar
varenenbred
bredblandning
blandningavavfolk,
folk,både
bådeteoretiskt
teoretisktinriktade
inriktadeoch
ochmer
merresultatinrikresultatinriktade. Frus[…]
trationen
visade
sig
även
bland
andra
deltagare,
det
gränsade
nog
till
osämja
något tillfälle.
tade. Frustrationen visade sig även bland andra deltagare, det gränsade nog tillvid
osämja
Men
framförallt
var
det
intressekonflikter
som
låg
bakom
det,
närmare
bestämt
markfrågan.
vid något tillfälle. Men framförallt var det intressekonflikter som låg bakom det, närmare bestämt markfrågan. […]261

Filosofen Chantal Mouffe (2005), som bland annat har studerat olika typer av
förhandlingsprocesser, menar att det är viktigt med delade symboliska platser som
definierar spelreglerna för hur aktörer hittar fram till en delad målbild (2005).262
Sådana symboliska platser kan vara svåra att hitta eller skapa.263 I den formella byråkratin kan det vara svårt att hitta forum där professionen tillåts att vara djupt
oenig eller att stöka och trassla tillsammans.264 Gustav Fridlund argumenterar
för att kloka beslut förutsätter situationer där det skaver, vilket enligt normativ
teori är en avvikelse i den rationella byråkratin.265 Organisering och planering
handlar främst om att förenkla och minska komplexiteten runt problematiska
situationer. Att stöka eller trassla innebär att en fråga tillfälligt görs mer komplex, öppen och osäker - vilket i sin tur öppnar upp för nya tolkningar, nya
perspektiv och nya handlingsalternativ. Stökande och trasslande, gör också att
professionen, utifrån ett individuellt perspektiv, inte lika enkelt faller tillbaka på
sina tidigare erfarenheter och förutbestämda yrkesmässiga eller organisatoriska
positioner.266Enligt Bo Hedberg (1981) är avlärande lika viktigt för organisationens kapacitet och anpassningsförmåga som lärande. Avlärandet i Projektstudion avser den process där professionen ställs inför oväntade situationer, främmande kunskapsanspråk eller utmanande perspektiv.267
Projektstudion tillåter stökande och trasslande, ger professionen verktyg, tillåtande miljö och tillräckligt med tid för att kunna befinna sig i förhandlingssituationer. Planeringsforskaren Yvonne Rydin beskriver denna typ av förhandlingssituationer som att en fråga växelvis öppnas upp och stängs ner beroende på vilken
kunskap eller dilemman som framträder.268 När en fråga slutligen stängs ner
261. Intervju med Sebastian Andersson (2018-07-04).
262. Grekerna kallade sådana miljöer för ”agora” – öppna miljöer som möjliggjorde samling
kring angelägna frågor i staden. Inom fornordiska samhällen har ”tinget” eller ”allting” fyllt en
sådan funktion.
263. Se Ploger och John (2014) i Metzger, Allmendinger, och Oosterlynck (2014, ss. 107-129)
264. Alvesson och Spicer (2012). Om vikten av att “stöka” kring kunskapsprocesser - se (Law,
2004)
265. Se avhandling av (Fridlund, 2017). Emotioner är enligt den Weberianska idealmodellen ett
”irrationellt” element. För djupare idéhistorisk genomgång se Hirschman (1977)
266. För en mer ingående genomgång av hur grupprocesser utvecklas genom faser se Isaacs
(1993)
267. För mer ingående diskussion se Tsang och Zahra (2008)
268. Rydin (2007, s. 58)
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har någon slags samsyn och robust alternativ konstruerats. Följande korta utdrag
ur en intervju illustrerar hur en låst fråga öppnades upp, och kompromisser förhandlas fram, i Projektstudion:
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Fallet Ställplats för Husbilar illustrerar hur en tvetydig fråga, där oenighet rådde i
organisationen, blev möjlig att hantera på ett mer effektivt sätt tack vare Projektstudion. Utifrån ett samhällsplaneringperspektiv, möjliggjorde Projektstudion en
gränsöverskridande orkestrering av stadsplaneringsprocessen där många olika
typer av aktörer deltog över tid.270 För att förstå det värde som Projektstudion
genererar i organisationen måste Projektstudion som organiseringsprincip ställas
mot den förhärskande, byråkratiska styrningsmodellen. Den formella och renodlade byråkratin, där det förutsatts vara tydliga gränser mellan politik/värden
och förvaltning/expertis, är i grunden inte konstruerad271 för att kunna hantera
konfliktfrågor på tjänstemannanivå.272 Mottot Sine ira et studio (”utan ilska eller
passion”) har blivit grunden för den rationella och värdenihilistiska ansatsen
som förknippas med formell byråkrati.273 Hantering av konflikter är generellt
inte en legitim praktik i offentlig byråkrati.274 Konflikter kan uppstå mellan individer och mellan organisatoriska segment, men organisering av konflikter som praktik
är inte socialt accepterat på förvaltningsnivå. Konflikter och emotionella275 ytt-

269. Intervju av Sebastian Andersson (2018-07-04).
270. Se argumentet under avsnitt ”Projekt, process eller orkestrering”.
271. Normativ teori.
272. För djupare resonemang kring frågan se Skoog (2019)
273. För idéhistorisk genomgång om passioner kopplat till moderniteten se Hirschman (1977)
274. Se exempelvis Stearns (1994)
275. (Baum, 2015; Sieben, Wettergren, & Palgrave, 2010)
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Figur 25. Här görs en övning i projektstudion tillsammans med politiker och experter från olika förvaltningar inom ett stadsplaneringsprojekt.
Syftet med övningen ”Sex tänkarhattar” är att få syn på varandras perspektiv, kunskap, värderingar och farhågor. Den ”röda hatten” handlar
om emotioner. (Foto: Heiti Ernits)

ringar betraktas enligt gällande organisatoriska normer inte som en given del av
organisering.276 I den ideala byråkratin277 förväntas konflikter uppstå, pågå och
hanteras i den politiska domänen.278 Det vill säga, när politiker har stökat och enats
kring en viss värdeladdad fråga och tagit ett kollektivt beslut, förväntas förvaltningen genomföra det som har beslutats. Samtidigt har forskningen under lång
tid påtalat att relationen mellan policy, politik, förvaltning och genomförande
sällan är varken linjär, enkel, eller tydlig.279
276. Metaforen konflikträdsla framträder då och då. Ibland ges kulturella förklaringar som att
”Svensken är konflikträdd”.
277. Ett förtydligande: den Weberianska ideala byråkratin existerar som en ”normativ teori” som
bärs av aktörer i organisationen. När tillräckligt många bär den idealiserade synen och omsätter
den i handling, uppstår den ”formella byråkratin” i praktiken. En teori som opererar i den sociala världen är alltid performativ (Berger & Luckmann, 1981; Callon, 2006). Detta är anledningen
till varför det kan skilja sig väldigt mycket mellan handlingsgemenskaper och organisationsdelar.
Det kan mycket väl vara så att en viss avdelning bejakar andra typer av förhållningssätt/teorier
beroende på ledarskap och aktörskonstellation.
278. Skoog (2019)
279. Barrett (2004), Williams (2012) och C. Brown och Brunsson (1991)
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För att summera argumenten ovan: Projektstudion, som miljö och arbetssätt,
har potential att underlätta för människor som vanligtvis inte träffas (exempelvis på grund av förvaltningsmässiga och organisatoriska gränser eller fysiskt
avstånd), att lära känna varandra; lyssna på varandras kompetensområden,
professionella kunskapsanspråk, och utmaningar; och bygga kunskap och göra
professionella bedömningar tillsammans. Den sammanhållna tiden, och den
intensiva arbetsmetoden, gör att professionen kan dröja kvar tillräckligt länge
kring utmanande frågor, för att kunna lösa motsättningar och värdekonflikter.
Förhandlingar tar tid, kan vara psykologiskt utmattande och kräver fysisk närvaro och social interaktion. Denna typ av förhandlingar och interaktion belyser
vikten av processledning och facilitering i studiosessioner. Filosofen Isabelle
Stengers (2005) menar att det är viktigt att bromsa experter och beslutsfattare.
Enligt Stengers hjälper denna inbromsning till att synliggöra vilka grundläggande värden som står på spel. Utifrån liknande tanke, menar Molander (1996) att
von Wright (1987) använder ordet besinning, som ett sätt att främja det Molander
kallar för orienteringskunskap. Det är kunskap som kan förstås i karttermer, där
sammanhang, riktning, rörelse och mål framträder.

EMPIRI

Återigen passar Chisholms isbergsmetafor väl att illustrera poängen (Se Figur
18). Isberget överraskar, och gör att professionen måste stanna upp, besinna sig,
utforska, och arbeta med problemuppställning och problemförståelse. Med andra
ord innebär det att professionen måste träda in i, och våga befinna sig i, situationer som kan innebära kunskapskontroverser280 - en förflyttning som sociologen och
filosofen Bruno Latour (2004b) beskriver som en rörelse från ”matter of facts”
till ”matters of concern”. Det finns empiriska belägg för att Projektstudion har
bidragit till ökad legitimitet för varierande kunskapsperspektiv och främjat stabilisering av gränsöverskridande nätverk.281 Några exempel på framväxande nätverk är skapande av nya roller i förvaltning282, utbildning för studioledare, större
efterfrågan i organisationen för arbetssättet samt nya formella och informella
kontaktytor mellan människor som tillhör olika förvaltningar, organisationer
och handlingsgemenskaper (och som vanligtvis inte träffas eller jobbar ihop).
Detta korta citat från en intervju med en studiodeltagare får illustrera påståendet
ovan:
Jag har träffat en del av de andra deltagarna i andra sammanhang senare och då har vi
Jag
har träffatattendedel
av deförstår
andra vår
deltagarna
i andra sammanhang senare och då
konstaterat
bättre
verklighet.
har vi konstaterat att de bättre förstår vår verklighet.283

280. (Barry, 2012, 2013)
281. Nätverk i organisationssammanhang, kan förstås som “handlingsnät” (Czarniawska, 2004b)
som hålls ihop utifrån vissa idéer eller teknologier, som i detta fall ”samhällsplanering”.
282. Exempelvis Projektstudiosamordnare och studioledare i Borås Stad
283. Intervju genomförd av Sebastian Andersson (2018-07-04).
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Kunskapsproduktion
How to see, where to see from? What limits the vision? What to see for?
Whom to see with? Who gets to have more than one point of view?
Who gets blinded? Who wears blinders? Who interprets the field? What
other sensory powers do we want to cultivate besides the vision 284

Följande avsnitt är ett försök att reflektera över kunskapsproduktionen som sker
i projektstudion och vilken typ av kunskap professionen producerar.285
Projektstudion möjliggör vad som ibland kallas för samkunskapande.286 Det vill
säga en slags gränsöverskridande och kollaborativ kunskapsproduktion som har
en problemlösande ambition. Under mitten av 90-talet publicerades den inflytelserika boken287 “The new production of knowledge: the dynamics of science and research
in contemporary societies”. I boken framför ett antal forskare, filosofer och praktiker
argumentet att samhälleliga utmaningar och förändringar i samtidens institutionella landskap kräver nya typer forum och metoder för kunskapsproduktion.
Enligt författarna har traditionella lärosäten långsamt förlorat sin särställning
och auktoritet gällande kunskapsproduktion under senare hälften av 1900-talet.
Kunskap produceras idag istället på ett mer distribuerat sätt; av företag, forskningsinstitut, konsulter och praktiker. Organisationer imiterar varandra och lånar
modeller, teorier och praktiska lösningar utan att nödvändigtvis blanda in akademin i utbytet.288 Kopplingen mellan akademi, forskning och tillämpning har
blivit alltmer otydlig och diffus. Författarna argumenterar för fördjupad förståelse kring hur kunskap produceras utanför akademin. Deras ambition är att hitta
sätt att brygga samman institutioner som av olika anledningar tycks glida isär.289
Författarna introducerar begreppet Mode-2 för att göra en åtskillnad mellan
den kunskapsproduktion som sker inom akademin, eller i laboratorier, och det
kunskap som produceras utanför akademin.290 Kunskapsproduktionen i Mode-2
drivs till större grad av en tillämpad nyttoaspekt, det vill säga utmaningar som
organisationer eller människor ställs inför i sin vardag. Denna typ av pragmatiska
kunskapsproduktion ansluter sig till en problematisk situation291 och är till
284. Haraway (1988, s. 587)
285. Det går att utveckla och problematisera begreppet kunskap och visa dess idéhistoriska
rötter och definitioner. För en filosofisk och djuplodande genomgång om kunskap se Molander
(1996). I relation till policy och problemlösning se R. Hoppe (2010)
286. Exempelvis har Mistra Urban Futures utvecklat metoder för samkunskapande (König,
2013; Polk, Kain, & Holmberg, 2013). Se även transdicipilinär kunskapsproduktion. (Christian
Pohl et al., 2010).
287. Gibbons (1994) 288.
288. (Czarniawska, 2004a, 2006; Czarniawska & Sevón, 1996, 2005)
289. Se även Weiss (1980) kring hur kunskap ’kryper in’ i organisationer. Argumentet var/
är knappast en nyhet, dessa typer av diskussioner kring kunskapsproduktion har varit levande
sedan slutet av 1800-talet. Se. Östling, Sandmo, Larsson Heidenblad, Nilsson Hammar, och
Nordberg (2018). Författarna återupplivade diskussionen genom att länka ihop detta med en
hållbarhetsdiskurs och hur utbildningsväsendet har förändrats.
290. Ibland benämns detta som post-normal vetenskap.
291. Det aktualiserar även frågor om makt, ansvar och etik. Se Foucault (2001/1970); (Flyvbjerg,
1991/1998, 2001; Flyvbjerg, Landman, & Schram, 2012)
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större grad praktisk, experimentell292 och prövande.293 Befintlig kunskap och
erfarenhet appliceras på situationer, samtidigt som ny kunskap utvecklas. Denna
framåtsyftande kunskapsproduktion innehåller även tydliga bilder av ett önskvärt framtida tillstånd (”billiga bostäder”) eller bilder av det som idag är oönskat
(”höga bullernivåer på Kungsgatan”). För att använda sig av tidigare etablerade
begrepp innebär denna typ av kunskapsproduktion att olika kunskapsdomäner
och handlingsgemenskaper möts i en gemensam designbaserad problemtackling,
där utgången ofta är oviss eller det saknas befintlig kunskap. Författarna menar vidare att tillfällig och kollaborativ problemlösning, som de definierar som
Mode-2, på sikt kan påverka organisationens kapacitet på ett positivt sätt:
Characteristically, Mode 2 research groups are less firmly institutionalised; people come together in temporary work teams and
networks, which dissolve when a problem is solved or redefined.
Members may then reassemble in different groups involving different people, often in different loci, around different problems.
The experiences gathered in this process create a competence
which becomes highly valued and which is transferred to new
contexts. Though problems may be transient and groups shortlived, the organisation and communication pattern persist as a
matrix from which further groups and networks, dedicated to different problems, will be formed.294
På vilket sätt kan arbetet i projektstudion främja organisatoriskt lärande och organisationens förmåga att jobba kunskapsbaserat?295 Följande avsnitt är ett försök att reflektera över ovanstående frågor.
Robusthet, legitimitet och medskapande
I Projektstudion sätts kompetenser och expertis samman utifrån behov, uppdrag
och problemställning. Deltagare i studion har olika förförståelse, erfarenheter och utbildningsbakgrund och står för olika professionella expertområden.
Studioteamet börjar med att angripa och förstå en problematisk situation och
börjar sakta men säkert producera kunskap över professions- och organisationsgränser. Med andra ord är denna typ av kunskapsproduktion gränsöverskridande.296 Med andra ord, kunskap skapas och produceras gemensamt av människor
som vanligtvis tillhör olika domäner297 och kunskapsdiscipliner.298 I fallet med
292. van Den Daele och Krohn (1998)
293. John Dewey (1938) benämnde denna typ av problemtacklande kunskapsproduktion som
’inquiry’. Inquiry sker aldrig isolerat enligt Dewey, utan som en del av ’community of inquiry’.
294. Gibbons (1994, s. 6)
295. Det finns empiriska indikationer på att sådant organisatoriskt lärande sker tack vare projektstudioarbete i Borås.
296. Christian Pohl et al. (2010)
297. Ex. Akademi, experter, politiker, invånare, företag.
298. Ex. Sociologi, ekologi, geografi, ekonomi, pedagogik.
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Ställplats för Husbilar sattes studioteamet ihop av olika professioner: ingenjör,
geograf, samhällsvetare, planerare, turismekonom och extern sakkunnig. Utifrån
ett planeringsperspektiv fanns det ett dubbelt syfte med att inkludera en extern
aktör i studioteamet. Dels bidrog denna sakkunniga med värdefull praktisk
kunskap och erfarenhet i planeringsprocessen; dels tänkte man att en bredare
inkludering, där den sakkunniga företrädde vissa intressen, skulle kunna främja
en ömsesidig förståelse för frågans komplexitet. Förståelsen främjas exempelvis
genom att det skapas möjligheter att synliggöra deltagarnas och intressenternas bevekelsegrunder, rädslor, kunskapsanspråk och intressen. I andra projektstudioprojekt involverades lokala föreningar som både kunskapskälla och
behovsägare. I Projektstudion tillåts alltså en mångfald av aktörer göra kunskapsanspråk299 och stanna kvar i eventuella kunskapskontroverser (beroende på vilken
problematisk situation som hanteras). Vilken kunskap som etableras och stabiliseras handlar i grunden om vilken kunskap som anses som legitim och accepteras. Det vill säga, vilka kunskapsanspråk som anses som legitima av deltagare
eller hos de aktörer som har makten att skapa policy. Liberatore och Funtowicz
gör en intressant poäng när de påvisaratt den legitima expertisen inte existerar
a-priori, utan skapas genom:
[…] in the process of litigation, decision-making and public debate; at the same time, not all knowledge claims are to be treated
as equal. Expertise has legitimacy when it is exercised in ways that
make visible its contingent, negotiated character and other critical
views are accepted.300
Författarnas position går att tolka som en nödvändig förskjutning mot process
snarare än innehåll. Enligt författarna blir kunskapsanspråk legitima tack vare
att många olika typer av perspektiv och kunskapsanspråk tillåts att framträda,
synliggöras, sammanvägas och framförhandlas. Samkunskapande handlar om att
producera kunskap som blir ”socialt robust”301 och som följaktligen håller över
tid. Denna robusthet hör samman med organisatorisk kapacitet, och förmåga
att ta beslut.302 Detta är också anledningen till varför forskare på senare år har
kopplat samman klimatproblematiken med de möjligheter som exempelvis organiserad transdisciplinär kunskapsproduktion kan ge.303
Legitimitetsproblematiken framträdde tydligt i fallet Ställplats för Husbilar. Den
första omgången av utredningen skedde isolerat och på ett traditionellt sätt,
299. “[…] necessary to acknowledge that engaging different knowledges is fundamentally different to engaging different voices. To explore this, it is helpful to recast knowledge as knowledge
claims, that is, a claim to understanding certain causal relationships.” (Rydin, 2007, s. 57)
300. Liberatore och Funtowicz (2003, s. 149) citerad i Rydin (2007, p. 57)
301. Nowotny (2003)
302. Polk (2011)
303. (König, 2013; Polk et al., 2013)
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med hjälp av en konsult och en sakkunnig. Utredningens slutresultat presenterades som en färdig produkt och visades för politiker och beslutsfattare, som
ogillade innehållet och avstyrkte utredningen. I den andra utredningsomgången;
som skedde med Projektstudion som arbetssätt; inkluderades fler förvaltningar,
beslutsnivåer och intressenter och processen byggde på ett gemensamt utforskande där professionen och lekmän tillsammans byggde kunskap, förhandlade,
gjorde bedömningar och förankrade resultat.
Resultatet blev under den andra omgången mer robust, tack vare förvaltningsöverskridande samsyn, vilket gjorde att staden i ett senare tillfälle kunde agera
enhetligt.304 Tillämpad kunskap har en starkare tonvikt på validitet och relevans i
relation till den problematiska situation som Projektstudion hanterar. Kunskapen som produceras här måste vara användbar, legitim och fungera i praktiska
situationer.305 Dessa dimensioner framträder starkt när professionen, politiker
och intressenter får möjlighet och tid att förhandla, berättiga sina kunskapsanspråk306 och pröva sin kunskap307 mot konkreta situationer. Legitimiteten och
robustheten bygger på att aktörer får möjlighet att artikulera reflexiva frågeställningar, såsom ”Gör vi rätt saker?”, ”Har vi rätt kompetens?”, ”Kommer detta att
verkligen lösa problemet?”, ”Vad kan detta få för andra konsekvenser?”, ”Har vi
fått med alla dimensioner?” och ”Finns det andra sätt att se på det hela?”. Insikten att kunskapsfrågan hänger samman med legitimitet och förtroende är också
en av anledningarna till varför planeringsforskare och filosofer lyfter fram vikten
av att inkludera en mångfald av aktörer i planering och styrning av samhällsinstitutioner.308
I avsnitten ovan har diskussionen kretsat kring vikten av aspekter som att hantera skillnader mellan handlingsgemenskaper i bedömningssituationer, organisering av det arbete som krävs för att komma överens, möjlighet och miljöer som
tillåter förhandling, hantering av dilemman och mål- eller värdekonflikter som
uppstår när varierande kunskapsanspråk möts. Men vad säger forskningen om
utmaningar med samkunskapande?309 Utifrån arbetet i Projektstudion, och den
typ av problemställningar som hanteras där, aktualiseras följande teman, som
alla kräver organisering och hantering:

304. Se resonemang om Patsy Healey och ’orkestrering’ under kapitel Projektstudion som handlingsnät.
305. Nowotny (2003)
306. Detta har återigen koppling till Habermas (1984) teori om kommunikativt handlande. Här
analyserar han hur argument och samtal kan validera olika kunskapsspråk, och därigenom främja
konsensus. Retorik och förmågan att övertyga blir också en viktig dimension i sammanhanget.
307. (Gross & Krohn, 2005; Latour, 2004a; Popa, Guillermin, & Dedeurwaerdere, 2014)
308. (Dahl, 1998; Gash & Ansell, 2007; Healey, 1997/2006; Innes & Booher, 1999; Margerum,
2002; Polk, 2015)
309. Det finns en djupare problematisering och diskussion som hur ”vetenskaplig” denna typ av
kunskap är, som inte ryms i rapporten. För överblick se Polk (2015), Gertrude Hirsch, Holger,
Susette, och Walter (2008) samt (Christian Pohl & Hirsch Hadorn, 2008).
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Figur 26. Forskarna Star och Griesemer (1989) kallar en viss typ av kunskapsobjekt som ”boundary objects”. Dessa gränsöverskridande objekt
underlättar för olika handlingsgemenskaper och kunskapsdomäner att mötas. I bilden visas ett gränsobjekt som skapats inom ramen för
stadsplaneringsprojektet Hestra Växer. Modellen användes som utgångspunkt i diskussioner med experter, politiker och invånare. (Foto: Heiti
Ernits)







Integration av kunskap
Olika kunskapssyn
Kunskapsstilar och kunskapsformer
Värdering av icke-professionell kunskap
Cirkulering och förflyttning av kunskap.

Under följande avsnitt följer en reflektion kring dessa kunskapsproblemställningar.
Integration av kunskap
En tydlig utmaning med gränsöverskridande kunskapsproduktion handlar om
hur olika epistemologiska, konceptuella, praktiska och erfarenhetsmässiga kun
310. Pohl et al. (2010)
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skaper integreras; och hur en sådan process organiseras i praktiken.310 C. Pohl, van
Kerkho, G., och Hirsch Hadorn (2008) utvecklar begreppet kunskapsintegration.
Enligt författarna kan kunskapsintegration exempelvis handla om:





att etablera ömsesidig förståelse (språk, ordval, kontext, världsbild)
att applicera teoretiska koncept (koncept, metaforer, teorier)
att använda modeller (kvalitativa eller kvantitativa modeller, scenarier)
att bestämma produkter (tekniska föremål, databas, berättelser, dokument).

Författarna menar vidare, att själva arbetet med att producera och integrera kunskap kan ses som en integrerad del av ett organisatoriskt lärande. 311
En stor del av integrationsarbetet handlar om ett pågående försök att etablera
en ömsesidig förståelse.312 Denna typ av integrering kan exempelvis ske genom
att deltagare i studioteamet ”lånar in” teorier och metaforer från andra liknande
organisationer eller situationer, med syfte att etablera en delad problembild och
förståelse kring fenomenet som undersöks (”Jane Jacobs pratade om vikten av
mångfald och täthet i urbana miljöer”). Andra gånger kan t.ex. begrepp som
härstammar från biologin används för att klargöra sociala frågeställningar i en
grupp som består av olika professioner.313 Modeller kan även används för att
länka ihop olika kunskapsfält eller illustrera viktiga samband (Se Figur 26). En
modell kan exempelvis användas som ett instrument för att övertyga deltagarna
av att inkludera ett visst kunskapsanspråk. Man kan exempelvis påtala vikten av
att inkludera grönstrukturer i stadsmiljön genom att modellera hur ekologiska
flöden konstitueras och hänger samman. Denna typ av kunskapsintegration kan
också ta materiella och praktiska former. Följande korta exempel från en planeringssituation i Projektstudion visar hur modellen ekosystemtjänster förflyttas från
Malmö Stad till en planeringstext i Borås. Citatet nedan visar även hur planerare
resonerar kring att en viss modell bör ”krypa in”314 i den organisatoriska vardagen och praktiken:

311. Rossini och Porter (1979). För planeringslitteratur se Friedmann (1987)om ömsesidigt
lärande.
312. Jahnke (2013) och Weick (1995)
313. Begrepp som resiliens, störning, näringskedja, grogrund, mylla, konkurrens osv.
314. Weiss (1980) kallade det för ’knowledge creep’
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Planerare 1: Sen
allaalla
pratade
om om
ekosystemstjänster
då.då.
HärHär
var det en
Planerare
Sen var
varden
dentexten
textensom
som
pratade
ekosystemstjänster
introtext
som
jag
hittade
hur
Malmö
hade
skrivit,
så
jag
tänkte
att
vi
kanske
kunde
var det en introtext som jag hittade hur Malmö hade skrivit, så jag tänkte att vi
börja
med
den,
hur
beskriver
de
det,
kortfattat
…
kanske kunde börja med den, hur beskriver de det, kortfattat …
Sen har
har vi
vi det
skriva,
förför
ni [Miljöförvaltningen]
hade hade
gjort lite
vart ekosys1:1:Sen
det här
häratt
attvivibehöver
behöver
skriva,
ni [Miljöförvaltningen]
gjort
temet finns, i vilka miljöer, här [pekar på planeringsdokumentet] kan man då skriva, kortfattat
lite
vart ekosystemet finns, i vilka miljöer, här [pekar på planeringsdokumentet]
lite, har vi ett överskott av positiva effekter eller har vi ett underskott av [ekosystemsvärden] …
kan
skriva, kortfattat
harvivisamman
ett överskott
av positiva
effekter
eller och MAKU
ihopman
meddå
värderosen
[modell] lite,
[lägger
detta med]
vatten, luft
och buller
har
vi
ett
underskott
av
[ekosystemsvärden]
…
ihop
med
värderosen
[modell]
[industri] och miljöbedömningar…
[lägger vi samman detta med] vatten, luft och buller och MAKU [industri] och
Planerare 2: På baksidan [kollar på dokumentet]. Ah.
miljöbedömningar…

EMPIRI

1: … känner
ni baksidan
hyfsat igen
er eller?
Planerare
2: På
[kollar
på dokumentet]. Ah.
[Det]
är ju ni
mångt
ochigen
mycket
[av en] pappersprodukt, det är ju också den process vi har haft, i
1:1:…
känner
hyfsat
er eller?
huset, som jag tycker vi ska värdesätta mycket också.

1: [Det] är ju mångt och mycket [av en] pappersprodukt, det är ju också den
Planerare
3: Jaja,
mycket
pappersprodukt
men
är det en pappersprodukt
process
vi har
haft,
i huset,
som jag tycker
vi visst
ska värdesätta
mycket också.som ska leda till
att det ska bli bra [läs: handling och genomförande]

Planerare 3: Jaja, mycket pappersprodukt men visst är det en pappersprodukt
1: Ja, det får man ju aldrig glömma, för vi gör ju inte en pappersprodukt, nej vi ska inte prata i de
som
ska leda till att det ska bli bra [läs: handling och genomförande]
termerna
1:2:Ja,
detsen
fårärman
ju aldrig glömma,
vi gör
ju inte endet
pappersprodukt,
nej vi
Näe,
det självklart,
vi kan inteför
hålla
på, penetrera
här hur mycket som
helst, utan det
ska
inte
prata
i
de
termerna
ska ju fram, så på det sättet är det en pappersprodukt, vi måste tänka att det är, det är inte pappersprodukt som är grejen, utan…

2: Näe, sen är det självklart, vi kan inte hålla på, penetrera det här hur mycket
som
helst,
det ska
så [planen]
på det sättet
det en pappersprodukt,
1: Nej,
för utan
jag menar
merjuattfram,
det här
inte ärärgenomförandet,
inte det vi vi
har… men ganska många
vi
måste
tänkasådana
att dethär
är,dokument
det är inteinnan
pappersprodukt
som är grejen, utan…
1: Nej, för jag menar mer att det här [planen] inte är genomförandet, inte det vi
har… men ganska många sådana här dokument innan vi kommer dit.315
Kanske borde Pohl et. als (2008) integrationsmodell även inkludera organiseringspraktiker - det vill säga hur en modell, idé eller teori omsätts i praktisk och
kollektivt handlande i organisationen (vilket illustreras av planerarnas samtal i
exemplet ovan).316 I exemplet använder planerare uttrycket pappersprodukt för att
belysa utmaningarna med att integrera viss typ av kunskap i organisationen och
svårigheten med att översätta ett visst kunskapsanspråk till stabiliserade organisatoriska handlingar. I en planeringssituation varvas integreringspraktiker sömlöst på ett situationsbundet sätt. Samtidigt är denna typ av kunskapsintegration
beroende av vilka kunskapsdomäner som representeras och artikuleras under
studioarbetet. Styrkan i dessa kunskapsanspråk definieras exempelvis av…

315. Fältanteckningar 2016-11-23
316. (Czarniawska & Sevón, 1996, 2005). Se även Callon (1986)
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hur övertygande en viss expertis eller intressent talar för sin sak;
vilka auktoriteter som dras in i diskussionen (”forskningen säger”; ”politiker vill inte”);
vilka retoriska och pedagogiska poänger som en studiodeltagare förmår
att göra i en bedömnings eller förhandlingssituation.

För att återanvända ett argument som framgått tidigare i texten, bör planerare
ibland ta en representativ roll i planeringssammanhang. Det vill säga att, utifrån ett
pluralistiskt och demokratiskt ideal, våga företräda röster och kunskapsanspråk
som inte nödvändigtvis blir representerade eller ses som legitima i formella
planeringssammanhang.317 Detta innebär att facilitatorn eller processledaren
bör vara uppmärksam på retoriken som följer med förhandling av kunskapsanspråk.318 Studioledare, eller projektledare, bör se till att olika kunskapsdomäner
och kunskapsanspråk blir representerade, synliggjorda och integrerade i kunskapsproduktion.319 Detta handlar inte enbart om att producera ett kvalitativt
handlingsunderlag, utan även om att ta fram robusta lösningar som håller över
tid.
Olika tankestilar, kunskapssyn och kunskapsformer
I texten har begrepp som handlingsgemenskaper och bedömningsgemenskaper
använts för att belysa skillnader i synsätt, intressen och förförståelse. En tydlig
utmaning är frågan om legitimitet. Troligtvis räcker inte Liberatore och Funtowicz
argument om en processmässig förskjutning mot inkludering, öppenhet och förhandling, utan det behövs en ytterligare nyansering av begreppen för att förstå
utmaningarna när handlingsgemenskaper och kunskapsdomäner möts i transdisciplinär kunskapsproduktion. Ludwig Fleck (1980/1935) var tidigt ute320 med att
diskutera skillnader i syn på kunskap.321 Fleck argumenterade på ett övertygande
sätt för att för människor bär på olika tankestilar och socialiseras in till olika tankekollektiv. Dessa tankekollektiv bygger på traditioner och bär på vissa grundläggande premisser. 322
Fleck menade vidare att denna socialisering och inskolning bidrar med vissa specifika kognitiva förmågor, sätt att se på världen eller de fenomen som upptar plats i
ett visst tankekollektiv. Exempelvis ser och uppfattar en stadsplanerare sannolikt
stadens flöden, relationer och samband på ett annorlunda sätt än en lekman. En
läkare kan snabbt upptäcka ett avvikande mönster hos sin patient. En erfaren
317. Davidoff (1965) och (Sandercock, 1998, 1999)
318. Det finns även risk för att kunskapsanspråk som görs är oförenliga eller motsägelsefulla.
Även detta måste hanteras.
319. Det finns många typer av workshopbaserade metoder som kan användas för att åstadkomma detta på ett mer systematiskt sätt.
320. Andra liknande begrepp som har vuxit fram på senare tid är ”social worlds”, ”worlds of
relevance”, ”academic tribes and cultures”, “policy cultures”. För genomgång se Christian Pohl
och Hirsch Hadorn (2008, s. 115). Fleck var en stor inspirationskälla till Kuhns banbrytande
verk om vetenskapliga paradigm och vetenskapssamhällen.
321. För en djupgående vetenskapsteoretisk diskussion se avhandling av Liliequist (2003)
322. Det kan vara djupgående ontologiska och metafysiska positioner.
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skogsägare kan uppskatta det långsiktiga ekonomiska eller ekologiska värdet av
en skogsdunge genom en snabb överblick på omgivningen och trädbeståndet.
Bengt Liliequist (2003) skriver, med hänvisning till Fleck, att en viss tankestil
bidrar till en förmågan att se en gestalt, dvs. form och mening, i en observation
som alltid till en början är oklar och stillös.323 Samtidigt kan denna typ av socialisering och inskolning innebära förståelsemässiga hinder när aktörer från olika
tankekollektiv möts kring kunskapsfrågor. Fleck menade att denna inskolade
förmåga att se, samtidigt riskerar att innebära ”specifik blindhet”, det vill säga
oförmåga att se det som inte passar in i ens tankestil.324 Människor som tillhör
olika tankekollektiv kan ha svårt att se ”samma sak”, förstå varandra, dela kunskap, utbyta praktisk erfarenhet eller producera kunskap tillsammans. I denna
rapport har begreppet samsyn använts genomgående, vilket kanske riskerar att
leda tanken fel. Kanske är samsyn, det vill säga att alla ”ser samma sak”, en omöjlig målsättning. ”Fungerande kompromisser” eller partiell samsyn vore eventuellt
bättre begrepp för att beskriva målet med kunskapsproduktion.
Dessa förståelsemässiga hinder uppstår sannolikt mellan akademiska discipliner325; mellan akademi och praktiker; mellan professionella handlingsgemenskaper; mellan politiker och tjänstemän och mellan professionen och invånare.
I praktiken spelar även den personliga förmågan att sätta in sig i andras perspektiv,
samt den personliga förmågan att artikulera sina kunskapsanspråk (vare sig de är
explicita eller erfarenhetsbaserade), in.326 Samtidigt är tanken att Projektstudion
som arbetssätt, ska kompensera för de personliga skillnaderna eller förmågorna
hos deltagare.
Utöver Flecks tankestilar, etablerar Lamont (2009) även begreppet kunskapsstilar,
för att synliggöra på vilket sätt aktörer som tillhör vissa typer av gemenskaper
föredrar att teoretisera och bygga kunskap i en viss miljö. Donald Schön (1983)
argumenterar på liknande sätt för att teknisk-rationalitet är en dominerande stil
hos professionen i en offentlig byråkrati. Andra forskare påtalar att olika organisationstyper, som exempelvis en rationell byråkrati, inrymmer olika dominerande
kunskapsstilar.327 För att ytterligare komplicera kunskapsbegreppet är det vanligt
att göra en åtskillnad mellan olika kunskapsformer: tyst, erfarenhetsbaserad och synlig
kunskap.328 Tyst och erfarenhetsbaserad kunskap är svårare att hantera och överföra i en formell organisation där explicita kunskapsformer, som går att gestalta
i text och bild, dominerar eller anses som legitima kunskapsformer.329 De erfarenhetsmässiga och tysta kunskapsformerna kräver en annan form av represen
323. Ibid. p. 44
324. Ibid, p. 46
325. Canguilhem (1988). Fleck sägs vara föregångaren till Kuhns ”paradigmteori”; Kuhn använde begreppet ”vetenskapssamhällen”.
326. För en fördjupad diskussion se Styhre (2004)
327. Lam (2000). Se även Metzger och Wiberg (2017)
328. Polanyi (1967) gör en klassisk distinktion mellan ”explicit” och ”tacit” knowledge. Polanyi
menar dessutom att den tysta, erfarenhetsbaserade kunskapen dominerar. Se Styhre (2004) för
problematisering och ytterligare nyansering.
329. Lam (2000). Exempelvis är det svårare att både ”registrera” och ”överföra”.
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tation330 och mellanmänsklig interaktion för att kunna manifesteras, artikuleras
och översättas till explicita kunskapsformer.331
Sammantaget handlar det främst om att bli uppmärksam på skillnader i, kunskapssyn och kunskapsstilar som uppdagas när människor möts över gränser för
att tackla problem eller producera kunskap tillsammans. Projektstudiodeltagare
och processledare bör vara uppmärksamma på hur kunskap artikuleras i specifika situationer och hur aktörer upplever och reagerar på olika kunskapsanspråk.
Det kan vara svårt, tidskrävande och psykiskt utmanande att hantera denna typ
av komplexa samspel som uppstår under studiosessioner. Detta är en av anledningarna att vi som studerat studioarbete påtalar vikten av facilitering och
processledarskap. Uppgiften kan kännas överväldigande, men det finns gott om
övningar och metoder332 för att kunna fånga upp, synliggöra, balansera och integrera olika kunskapsanspråk. Exempelvis metoder för att:





artikulera och överföra tyst kunskap;
översätta mellan olika kunskapsdomäner,
gestalta stämningar och gester;
överföra erfarenhetsmässig kunskap mellan människor.

Detta förutsätter dock att professionen nyanserar, hanterar, uppmärksammar
och organiserar kunskapsfrågan på ett medvetet sätt under studiosessioner. De
absolut mest grundläggande förutsättningarna för att kunna mötas över handlingsgemenskaper och domäner är lyhördhet och uppmärksamhet - förmågan att
lyssna och försöka förstå vad ”den andre” menar. Planeringsforskaren John Forester sammanfattar det på ett träffande sätt:
We can hear words, but miss what it meant. We can hear what is
intended, but miss what is important. We can hear what is important, but neglect the person speaking. As we listen, though, we can
learn and nurture relationships as well. Listening is an act of being
attentive, a way of being in a moral world. We can make a difference by listening or failing to do so […]333
Projektstudion skapar utrymme för att kunna stöka och nysta i svåra frågeställningar. Med rätt facilitering balanserar studioarbetet upp för variationer i
personlig förmåga att byta perspektiv och leva sig in i andras synsätt. I studion
tillåts motsättningar och olika kunskapsanspråk ställas mot varandra utan ödesdigra konsekvenser. I studion hjälps studioteamet, studioledaren och eventuell
330. Ibland kan det räcka med enklare teknologi som inspelning av ljud eller bild för att kunna
förmedla det som texten har svårt att förmedla. Andra gånger kan det handla om bilder eller berättelser som bär på vissa retoriska instrument. En stadsplanerare bör fundera på hur kunskapen
materialiseras, omvandlas och slutligen exponeras för de som ska ta beslut: vad har gått förlorat?
Hur gestaltas emotioner? Hur upplever beslutsfattarna de som de ser framför sig?
331. Styhre (2004). Se även Styhre (2005), Thrift (2007) och Sandercock (1998).
332. Se Lave och Wenger (1991) om situerat lärande. Se design-litteratur för praktiska metoder
(Kumar, 2013).
333. Forester (1989, s. 108).
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Figur 27. Här är exempel på en situation där den lokala hembygdsföreningen i stadsdelen Hestra bjuds in för att berätta om sina
efterforskningar och lokala erfarenheter. Lyssnar gör planerare som representerar olika planeringsprofessioner, och som driver
stadsplaneringsprojektet Hestra Växer. Under forskningsprocessen blev det tydligt hur föreningens språkbruk och kunskaper översattes
vidare i planeringsprocessen. (Foto: Heiti Ernits)

styrgrupp åt att lösa konflikter som uppstår på grund av misskommunikation,
skilda kunskapssyner eller värdemässiga skillnader.
Värdering av icke-professionell kunskap
Kunskapsanspråk som görs av lekmän värderas ofta lägre än de kunskapsanspråk som görs av experter.334 Eftersom kunskapsanspråk som kommer från lekmän inte har samma legitimitet tenderar denna typ av kunskapsanspråk, oavsett
kvalitet, att avfärdas, förminskas eller ignoreras av professionen. Brian Wynne
studerade samspelet mellan forskare och fåraherdar i Cumbrian fells,335 ett område i England som drabbades av radioaktivt nedfall efter kärnkraftverksolyckan
i Tjernobyl. Wynne noterade att fåraherdarna besatt omfattande kunskaper om
ekologi, etologi och hydrologi, samt på vilket sätt exponeringen av strålning kan
minimeras vid bete och skötsel.336 Collins och Evans (2002) noterar att dessa
fåraherdar skulle kunna betraktas som sakkunniga experter utifrån deras ackumu
334. (Collins & Evans, 2002) Se även Scott (1998).
335. Wynne (1992)
336. Den sistnämnda erfarenhetsmässiga kunskapen hade byggts upp över tid till följd av de
problem som Windscale-Sellafield-verket orsakade efter andra världskriget. (ibid.)
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lerade kunskap och insikter. Enligt Wynnes fallbeskrivning, tog forskarna inte
fåraherdarnas kunskapsanspråk på allvar, vilket sedermera påverkade policyn i
en viss riktning. Exempelvis menade forskare vid tidpunkten, att problemet med
radioaktiviteten skulle försvinna efter några veckor – något som motsades av
fåraherdarnas erfarenhet och kunskap.337
Christopher Kullenberg, som bland annat forskar om medborgarforskning, beskriver hur lekmän runt om i världen använder sig av vetenskapliga metoder och
instrument för att påverka policy, exempelvis kring frågor som buller och föroreningar.338 Kullenberg menar att medborgarnas bruk av vetenskapliga metoder,
instrument och sätt att kommunicera bidrar till att legitimisera deras kunskapsanspråk, vilket gör att de får starkare policyeffekt. Kullenbergs forskning illustrerar, på vilket sätt experter och profession på ett lättare sätt förmår ta till sig
invånarnas kunskapsanspråk som översätts till en specifik kunskapsstil.
Lokal och erfarenhetsmässig kunskap339 kan vara en värdefull resurs i planerings- och policyprocesser, samtidigt som legitimitetsfrågan är en reell utmaning
enligt forskningen. Planeringsforskaren Paul Davidoff (1965) etablerade begreppet advocacy planning för att belysa möjligheten för en planerare, som betraktas av
andra som legitim i sin handlingsgemenskap, att inta en översättarroll och aktivt
översätta mellan kunskapsanspråk som kommer från lekmän och de kunskapsanspråk som görs av professionen. Detta kan vara ett praktiskt sätt att runda
legitimitetsproblematiken.340 Det finns en annan praktisk anledning till varför
översättning kan vara en plausibel metod. Att bygga tillit och legitimitet och
förhandla om kunskapsanspråk är en tidskrävande och komplicerad praktik. Det
kan vara praktiskt och logistiskt utmanande att stöka och trassla tillsammans
med ett stort antal människor från olika domäner. Hur planerare åstadkommer
den dubbla effekten legitimitet och robusthet plus inkludering av pluralistiska kunskapsanspråk är en öppen fråga som kräver kreativitet och fingertoppskänsla. Här
måste studioarbete och studiosessioner kombineras med andra forum och verktyg.
Studioledare och faciliterare har möjlighet att planera och styra processer som
handlar om kunskapsinhämtning och värdering. Det finns en uppsjö av metoder
och arbetssätt341 som möjliggör uppvärdering och hantering av lokal lekmäns
kunskap och erfarenhet.
Cirkulation och organisatorisk lärande
I Projektstudion sker den transdisciplinära kunskapsproduktionen utifrån en
tydlig situation och drivs fram genom de utmaningar som väntar på en lösning.
337. Idag, tre decennier senare, är problemet kvar i området.
338. Kullenberg (2015). Se även Irwin (1995)
339. Grekerna kallade denna kunskapsform för mêtis. Det handlar lika mycket om klokskap
som erfarenhet. För djupare resonemang se Scott (1998)
340. Men, även för att stärka representationen för olika perspektiv som vanligtvis inte framträder av socioekonomiska eller andra skäl.
nte framträder av socioekonomiska eller andra skäl.
341. Se design-litteratur för praktiska metoder (Kumar, 2013).
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Det finns forskare som menar att denna typ av problemlösande och transdisciplinär ansats riskerar att innebära att det organisatoriska lärandet uteblir.342 Sådan
kunskap riskerar att vara svår att generalisera och applicera för andra sammanhang, och att kommunicera till andra delar av organisationen. Tidigare konstaterade vi att det fanns olika kunskapssyn, kunskapsstilar och kunskapsformer, och att
dessa kräver olika typer av metoder för översättning och överbryggning. Organisatoriskt lärande handlar om att förflytta, eller cirkulera olika typer av kunskaper
i organisationen. Detta sker genom att människor träffas och utbyter erfarenheter, förhandlar, berättar, och problematiserar.
Tidigare i texten har det konstaterats att kunskapsprocesser måste organiseras
och resurssättas och att ingenting sker ”av sig självt”. För en lärande organisation,
med Donald Schöns (1971) ord, måste denna typ av praktik uppvärderas och
inkluderas i all form av organisering och policyformulering. Projektstudion,
som samlar professionen för gemensam problemtackling, kan främja denna typ
av organisatoriskt lärande. En tydlig utmaning blir att förflytta de insikter och
kunskaper som produceras av professionen i Projektstudion, till resten av organisationen eller utanför organisationen. Detta kan exempelvis ske genom bilder,
modeller, berättelser eller korta PM som beskriver metod, arbetsprocess eller
lärdomar.
Det är också viktigt att fundera på hur kunskapen förflyttas från exempelvis en
medborgardialog till en beslutssituation i en politisk nämnd. Det är många steg
av översättningar och materialiseringar på vägen från dialog till beslut. Materialet
kan antigen bli ”fattigare” eller ”rikare” på sin resa från källan till den plats där
kunskapsanspråk ska värderas eller beslutas. Materialet kan ”bli rikare” genom
att planerare eller faciliterare försöker fånga och inkludera kontext, stämningar,
andemeningar, känslor eller beskriva de ambitioner som exempelvis invånare
försöker ge uttryck för i en planeringssituation. Materialet kan ”bli fattigare”,
genom mekanisk transkribering, filtrering, förenkling och anpassning till den
formella ordningar i organisationen.343
Därför kan det också vara relevant att inkludera en kommunikatörsroll i studioarbetet - en person som har förmåga att artikulera och gestalta kunskapsanspråk
både ord och bild.

342. (Hoffmann, Pohl, & Hering, 2017; König, 2013)
343. För intressant studie om hur material ”blir fattigare” efter en medborgardialog se Palmås
och von Busch (2015)
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Sammanfattning
Detta kapitel har varit ett försök att reflektera över Projektstudion som arbetsformat och dess möjliga bidrag till organisationen. Jag har argumenterat för att
Projektstudion som innovation har potential att främja organisationens förmåga
till lärande och gränsöverskridande problemlösning. Projektstudion aktiveras när
professionen eller aktörer i organisation ställs inför ett problem eller utmaning
som är svårt att lösa med gällande ordningar, strukturer och verktyg. Projektstudio som tillåtande miljö, gör det lättare att mötas över professionella och
organisatoriska gränser, och tackla svåra, tvetydiga, värdeladdade frågor eller
problematiska situationer. Det intensiva och teambaserade arbetssättet, som leds
av en studioledare, gör att professionen får möjlighet att trassla och stöka med
problem, lösa konflikter, göra kloka professionella bedömningar och hitta sätt
att bli överens. Det designbaserade arbetssättet innebär att kunskap och insikter
produceras gemensamt och växer fram stegvis. Tack vare användandet av designbaserade metoder och möjlighet för proaktiv planering, kan Projektstudion
hantera fler typer av kunskapsformer och kunskapsanspråk när kunskap produceras. Det gör att materialet som växer fram, blir väl underbyggd, legitim och
socialt robust. Vilket i sig främjar organisationens handlingsförmåga. Tack vare
det gränsöverskridande arbetssättet, där olika kunskapsanspråk möts och hanteras systematiskt av gränsgångarpraktiker, blir Projektstudion en miljö för både
lärande och avlärande.
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V.
Appendix

Projektstudioinitiativ
Tabell 1. Lista på studioinitiativ
Studioinitativ

Period

Fokus

Representation

Resultat

Ställplats för husbilar

151105-151209

Gemensam bild
Central ställplats
Organisering

Tekniskaförv.
Samhällsbyggnadsförv.
Stadslednignskansliet/Markavd.
Miljöförv.
Parkeringsbolag
BoråsBorås TME

PM
Förslag/
Handling Samsyn

Hestra Växer

150824-171218

Planprogram
Kunskap
Organisering

Miljöförv.
Tekniskaförv.
Stadslednignskansliet/Markavd.
Stadslednignskansliet/Planering
Samhällsbyggnadsförv.
Fritids- och folkhälsoförv.
Borås Energi och
Miljö

Planprogram
Nya nätverk

Viareds företagspark
Näringslivs-studio

160501-160503

Infrastruktur-lösningar

Miljöförv.
Samhällsbyggnadsförv.
Tekniskaförv.
Stadslednignskansliet/Näringsliv
Viareds företagarförening

PM

Tokarpsberg

161012-161013

Kunskap
Detaljplanering

Samhällsbyggnadsförv.
Miljöförv.
Tekniskaförv.
Stadslednignskansliet/Planering
Lokalförsörjningförv.
Borås Energi och
Miljö
Stadsdelsförv.
Stadslednignskansliet/Näringsliv

Planprogram
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Studioinitativ

Period

Fokus

Representation

Resultat

Brämhult

16090x-18110x

Gemensam bild
Kunskap
Identifiera utmaningar

Tekniskaförv.
Samhällsbyggnadsförv.
Stadslednignskansliet/Markavd.
Miljöförv.
Parkeringsbolag
Stadslednignskansliet/Näringsliv
Stadslednignskansliet/Planering

Preliminär strukturbild
Identifierade viktiga
lägen inom program-området
Beslut om fortsatt
arbete i mindre grupp

Bodavallen

17xxxx-17xxxx

Gemensam bild

Fritids- och folkhälsoförv.
Tekniskaförv.
Samhällsbyggnadsförv.
Stadslednignskansliet/Markavd.
Miljöförv.
Grundskoleförv

Förslag: Multiaktivitetsyta
Isbana
Ny verksamhet på
området
Ny trafiksituation
Ev. nytt aktivitetshus

Central förskola

1705xx-1705xx

”Vart en central förskola kan byggas?”

Miljöförv.
Lokalförsörjningförv.
Samhällsbyggnadsförv.
Tekniskaförv.
Utbildningsförv.
Tomtgruppen
Stadslednignskansliet/Planering
Stadslednignskansliet/Markavd.

(Pågår)

Grönstrukturplan

1710xx-1710xx

Gemensam bild
Kunskap

Miljöförv.
Samhällsbyggnadsförv.
Tekniskaförv.
Utbildningsförv.
Stadslednignskansliet/Planering
Fritids- och folkhälsoförv.
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Studioinitativ

Period

Fokus

Representation

Skrotbilar

1711xx-1711xx
1802xx-1802xx

Gemensam bild
Kunskap
Strategier

Stadslednignskansliet/Näringsliv
Polisen
AB Bostäder
Stadsledningskansliet/Juridik
Miljöförv.
Tekniskaförv.
Parkeringsbolaget
Fritids- och folkhälsoförv.

Norrby

180306-180327

Gemensam bild
”helhet inför
detaljplaneläggning
av ny förskola och
uppgradering av
Kronängsparken”

Stadslednignskansliet/Planering
Lokalförsörjningsförv.
Miljöförv.
Fritids- och folkhälsoförv.
Tekniska förv.
Samhällsbyggnadsförv.

PM
Samsyn
Underlag inför
detaljplanearbete

Skyttecenter

18030X-18030X

”Hitta lämpligt område och genomföra
bullerberäkning”

Stadslednignskansliet/Planering
Lokalförsörjningsförv.
Miljöförv.
Fritids- och folkhälsoförv.
Skyttealliansen

Färdigt lokaliseringsförslag och bullerberäkning till KS den 4
mars 2018

Dagvatten
Administration/HR

Ej genomfört
180501-180829

Gemensam bild
Organisering
Klustersamverkan
Stadshuskvarteret

Samhällsbyggnadsförv.
Miljöförv.
Tekniska förv.
Lokalförsörjningsförv.

PM
(Ej samsyn)

Skolplanering kommunövergripande

Ej genomfört

Gemensam bild
Kunskap

-

Planerat för Maj 2018

Friluftsprogram

180917-180921

Gemensam bild

Fritids- och folkhälsoförv. Stadsledningskansliet/Planering
Stadsledningskansliet/Mark
Grundskoleförv.
Teknisk förv.
Miljöförv.

I Fof-nämnden i maj,
sedan ut på remiss till
övriga nämnder och
bolag. Beslut under
hösten 2019.
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Resultat

Studioinitativ

Period

Fokus

Representation

Resultat

Urbana Stråk
(Utbyggnadstrategi)

?

Gemensam bild

Stadslednignskansliet/Planering
Stadslednignskansliet/Markavd.
Samhällsbyggnadsförv.

?

Knalleland/ Eventområde

180509-190124

Gemensam bild
Samverkan med
föreningsliv

Stadslednignskansliet/Planering
Lokalförsörjningsförv.
Fritids- och folkhälsoförv.
Tekniska förv.
Samhällsbyggnadsförv.

Utredning

Kraftsamling Sjöbo

180619-180704

Gemensam bild

Innovationsplattform

PM

Borås
Förskoleförv.
Kulturförv.
Fritids- och folkhälsoförv.
Hemgården

Samsyn

Parkeringsdokument

19010x-19010x

Arbeta fram ett
parkeringsdokument
som visar hur vi
gemensamt nyttjar
marken för parkering
i staden.

Stadslednignskansliet/Planering
Parkeringsbolaget
Samhällsbyggnadsförv.
Tekniska förv.
Fastighetsägarna
Borås City

PM

Viskaforsplanprogram

1901x-1901x

Gemensam bild
Planprogram

Samhällsbyggnadsförv.
?

?

Samverkan på mötesplatser

190313-190322

Gemensam bild för
samverkan på mötesplatserna

Kulturförv.
Fritids- och folkhälsoförv.

Förslag på bemanning
och samverkan
Samsyn

Källa: Dokumentation och korrespondens med studioledare
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Debattinlägg i lokalmedia
2016-02-02
Två ställplatser för husbilar ska bli klara i år
Kommunens ambition är att de det till den här säsongen ska finnas två ställplatser för husbilar i
Borås. BT har tidigare beskrivit att grusplanen Övre Broplan, intill Gina Tricot, har varit aktuell
för ändamålet. Så är det fortfarande, men nu föreslås även att Dalhemsplatsen, vid Magasinsgatan
på Norrby, ska ställas i ordning för samma ändamål […]
2016-07-05
Här kan du ställa husbilen i sommar
Det har varit på gång i flera år, men först nu har Borås fått sin första ställplats för husbilar. - Vi
har legat efter i utvecklingen, säger Bengt Belfrage (C). Dalhemsplatsen vid Magasinsgatan på
Norrby blir den första ställplatsen för husbilar i Borås. Där får ett 20-tal husbilar plats. - Det
är otroligt centralt. Bara upp över centralbron så är du i stan sen, säger Jan-Åke Claesson på
tekniska förvaltningen som visar runt tillsammans med Bengt Belfrage (C), ledamot i tekniska
nämnden. Tidigare har det funnits planer på att skapa två ställplatser för husbilar, men grusplanen Övre Broplan intill Gina Tricot är inte längre aktuell. - Det gick snabbare att få till en bra
yta som är hårdgjord här än där borta. Det har också varit billigt att ta fram, säger Jan-Åke
Claesson.
2016-07-10
Man ska ha husvagnsplats
Med anledning av artikeln ”Här kan du ställa din husbil i sommar” (BT 5 juli), där Bengt Belfrage (C), ledamot i tekniska nämnden, säger: ”Har man husvagn vill man ofta in på camping”.
Var har han fått det ifrån?
2016-07-12
Ställplats? Ni måste skoja!
Fick tips av turistbyrån om att det fanns en helt ny ställplats i Borås och åkte glad dit. Nu får
Borås kommun skämmas - kallar ni det ställplats? Har ni någonsin varit på en ställplats? Om
inte så besök några stycken så förstår ni. 100 kronor för att
stå på en överbliven liten asfalterad yta som blivit över i ett skumt icke säkert område - ni måste
skoja! Kan säga att jag åkte fort därifrån. Nej, ta ner skylten illa snabbt och säg inte att ni har
någon ställplats, för folk som kommer dit kommer att skratta åt er.
2016-07-12
Ställ till rätta när det gäller ställplatserna
Husbilsåkares missnöje med Borås stad är stort. Nej, Borås Stad, detta håller inte. Har precis
läst om den nya ställplatsen för husbilar på Magasinsgatan och jag har också personligen tittat på
densamma. Det finns ingen anledning att slå sig för bröstet och tycka att man har gjort något bra.
Som husbilsåkare anser jag att detta är under all kritik. Hur kan man ta 100 kronor för att
bara parkera husbilen? Ingen som helst service finns att tillgå på
platsen. […]
2016-07-26
Inte ens en soptunna
Håller verkligen med missnöjd turist som skriver om ställplatsen i Borås... Är själv husbilsägare
och åkt mycket runt i hela vårt avlånga land. Aldrig har jag träffat på någon ort som tagit betalt
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för att stå på ett sådant ställe som Borås stad kallar ställplats. Innan ni kallade det ställplats vill
jag minnas att där var skyltar som uppmanade folk att tömma sina bilar innan tjuven gör det.
Låt turistbyrån tala om att det finns ett ställe där de kan parkera... men kalla det inte ställplats!
Där finns ju ingenting inte ens en soptunna. En ställplats bör förutom att tillhandahålla tömning
av sopor och toalett även erbjuda gråvatten samt påfyllning av färskt vatten. För det kan jag tänka
mig att betala 100 kronor. Lägg till att det finns toalett och tillgång till dusch, då kan ni ta 150
kronor.
2016-07-29
Ställplatsen - säkrare plats för husbilen
Borås har i sommar fått sin första ställplats för husbilar. - Givetvis ligger det ett säkerhetstänkande bakom detta, säger Jan-Åke Claesson på tekniska förvaltningen […]Ställplatsen för husbilar
ligger centralt belägen på Dalhemsplatsen vid Magasinsgatan. Den togs i bruk i början av sommaren - och nu börjar allt fler hitta dit. - Jag vet att platsen ligger utmärkt på en webbsajt där
husbilsägare lätt kan navigera sig fram till var den ligger, säger Jan-Åke Claesson, som dock inte
har någon statistik på hur stor beläggningen varit hittills. - Men när jag åkte förbi där tidigare i
dag stod det flera ekipage där.
2016-12-18
Låt Ramnaparken bli boråsarnas Skansen
[…] Ramnaparken med tillhörande Borås Museum ligger som en pärla vid Ramnasjön. En
gång i tiden en träffpunkt för musik, teater, restaurang med dans och besök av världsartister. Låt
Borås få en ställplats för husbilar i anslutning till Ramnasjön med infart från Göteborgsvägen.
En ställplats värd namnet med närhet till city. En plats med möjlighet till vatten och el, brunn för
avlopp och gråvatten istället för den pinsamma ställplatsen vid Magasinsgatan. Då får turisterna
lättare att hitta till Borås Museum. […]
2017-03-19
En perfekt ställplats för husbilar
HUSBILAR. Läser ett debattinlägg om Parkstaden, tydligen äger Borås stad området där ”min
barndoms handelsträdgård” låg. Plötsligt faller allt på plats om mitt medborgarförslag till kulturnämnden, om att förlägga en husbilsplats i närheten av Ramnaparken med infart från Göteborgsvägen. Låt tomten vid handelsträdgården blomstra igen, Borås ställplats för husbilar känns självklar. Den kommer att förstärka turisttillströmningen till Ramnaparken, ”boråsarnas Skansen”
2018-02-21
Låt camparna bo på skolgården
MONICA JOHANSSON(C) BENGT BELFRAGE (C)
Det har nu gått sex år sedan frågan om ställplatser för husbilar aktualiserades i kommunen.
Ska vi vänta på Trafikverkets beslut om järnvägskorridor lär det tar det ta många år till, menar
skribenterna. De flesta kommuner ordnar ställplatser till sina besökare och i det senaste numret av
tidningen Min Husbil fanns ett reportage om detta. Man kunde också läsa där att det inte är en
prioriterad fråga i Borås. […] Svaret tidningen hade fått, på frågan om varför det inte fanns några
ställplatser, var följande: Enligt Borås TME har vi inte kunnat genomföra detta beroende på att
en eventuell höghastighetsjärnväg ska gå genom staden, vilket låser upp många centrala områden i
Borås. Man måste avvakta tills korridoren för järnvägsbygget är klart. […] Husbilsfolket kräver
inte så mycket service, det bör finnas ett avlopp för tömning av toaletten och en kran för färskvatten.
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Detta borde ju inte vara så en stor investering. Det bör ju även finnas några året runt-platser,
men trycket ligger just på sommaren. Vi borde enkelt kunna ta till exempel Sven Eriksons och
Bäckängskolans skolgårdar till detta ändamål. Perfekt centralt och nära till allt.
2018-03-06
Vart tog ställplatsen vägen?
Vi som tillhör den ständigt ökande skaran av husbilister, och som bor i Borås stad, skäms när
vi får frågan om var det finns en ställplats i staden, skriver Lars Lyborg. Med nuvarande kommunalråd, Tom Andersson (MP), med ansvar för trafikfrågor och liknande, tycks det vara totalt
omöjligt att ordna en ställplats för husbilar i Borås. Vi som tillhör den ständigt ökande skaran av
husbilister, och som bor i Borås stad, skäms när vi får frågan om var det finns en ställplats i staden.
Borås TME var i senaste numret av Min Husbil (nr 1/2018) tvungna att hänvisa till att ett
eventuellt beslut om höghastighetsbana blockerar förslag om en ställplats. […] Undertecknad var
inblandad i denna motion och bidrog med expertkompetens vid den utredning som genomfördes till
följd av motionen. När förslaget sedan föredrogs, avslogs det med motiveringen att ansvarigt kommunalråd inte kunde se att en tillräckligt central plats fanns bland förslagen. 2016 genomfördes en
ny utredning, där undertecknad till och med under stor del av en dag hade sin husbil med för att
visa för utredarna hur det kunde se ut med en husbil på aktuella platser. Vid denna utredning var
jag noga med att påpeka att en föreslagen plats inte behöver vara permanent, utan skulle kunna
fungera under kortare eller längre tid beroende på var den placeras, till exempel om ”racerjärnvägen” blir aktuell. […] När förslaget sedan föredrogs förslog ansvarigt kommunalråd att ärendets/
utredningens förslag enbart skulle läggas till handlingarna. Jag har mejlat till ansvarig förvaltning
och erbjudit mig att komma och delge mina erfarenheter, för att få en större förståelse och kunskap
om husbilslivet och den presumtiva turistskara som skulle kunna komma om det fanns en ställplats, men har ej fått något svar.
2018-05-31
Ny ställplats i Borås - på ny parkering
Borås får en ny ställplats för husbilar. En grusplan mellan Gina Tricot och motorvägen blir det
den här gången. 2016 fick Borås sin första så kallade ställplats för husbilar. Då var det en asfaltsyta vid Magasinsgatan, mellan järnvägen och Norrbyleden, som avsattes för husbilsturister. Den
ställplatsen möttes av kritik eftersom den inte erbjöd turisterna några faciliteter, och så småningom
plockades också skyltarna ner. Insändare: Inte ens en soptunna Insändare: Ställ tillrätta när det
gäller ställplatserna Sedan dess har Borås varit utan ställplats för husbilsturister. Men nu görs ett
nytt försök och redan till första helgen i juni öppnar Borås nya ställplats. […]Den här gången är
parkeringen som kallas Övre Brodal, mellan Gina Tricot och motorvägen, som ska göras i ordning
till ställplats. Men precis som senast är förberedelserna minimala: - Vi har jämnat till ytan och
satt upp skyltar, så att man hittar dit, säger Birgitta Neugebauer, vd på Borås parkerings AB
som fått i uppdrag att ordna ställplatsen. Priset per dygn blir 125 kronor. Någon service i form
av till exempel el eller toaletter kommer inte erbjudas besökarna. - Tanken med en ställplats är
att det ska vara enklare, men det blir väldigt tillgängligt. Vi kommer samtidigt att gå ut med
att Saltemads camping erbjuder riktiga husbilsplatser, så vi har båda varianterna i Borås, säger
Birgitta Neugebauer.
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2018-06-07
Vilka turister vill bo i en ”öken” på Brodal?
Som husbilsägare är det skämmigt att höra av andra husbilsturister att Borås är ökänt för sitt
ointresse i ställplatsfrågan, skriver Kulturtant i husbil. Ännu en genialisk lösning för en ställplats
i Borås har presenterats för oss. På grusplanen vid Brodal, 125 kronor per natt betalar du för
en parkeringsplats för en husbil om man vill ta en runda på stan över dagen. Men det är ingen
ställplats. En ställplats bör erbjuda vatten, el, tömning av hushållsavfall och så kallat gråvatten.
2018-06-13
Tacka Borås för den nya ställplatsen
Svar till Kulturtant i husbil, BT 7/6. Vi ska vara glada. När vi nu fått en central ställplats för
husbilar i Borås är det som vanligt några personer som ska klaga och vara negativa. Vi tycker
det är bra att Borås nu inför sommarsäsongen fixat denna centrala ställplats för oss husbilsägare.
Den är inte optimal, men det är det inte alltid på andra ställen heller. Vi har flera gånger stått på
liknande ställplatser utan den service som insändarskribenten efterfrågar. Med dagens moderna
husbilar klarar man sig utan service någon dag. Vad jag förstod ska Saltemads camping erbjuda
vatten och tömning. Vi ska nu vara glada och tacka Borås stad för att vi nu kan
2018-06-14
Så tänker vi kring ställplatser i Borås
Svar till Kulturtant i husbil, BT 7/6. Besöksnäringen är en starkt växande bransch i både Sverige och Borås, och vi ser att intresset för att besöka Borås ökar. En del av de dryga 1,5 miljoner
besökare som besöker oss kommer med husbil, och därmed deras önskningar om hur möjligheterna
ska vara och vilket värdskap som ska erbjudas. När det gäller övernattningar så sker det på två
sätt: man sover hos släkt och vänner eller på ”kommersiellt boende”, ett samlingsnamn för hotell,
stugby och camping. Inga målgrupper är homogena, inte heller husbilsägaren. En del vill ha all- och
fullservice och för en del räcker det med en uppställningsplats då det primära önskemålet är att
det ska vara citynära. Kommunen driver en camping och där erbjuds den service som skribenten
efterfrågar. Nu har även kommunen iordningställt en uppställningsplats på ett centralt läge. Ofta
är önskelistan både längre och större än vad som ibland är försvarbart, men självklart vill vi att
alla som vill turista i Borås, oavsett hur och var de vill sova, känner sig välkomna. Med tydlig
information om de olika alternativen och servicenivån så hälsar vi välkommen att uppleva Borås
och att de finner att det finns mycket att se och göra här.
Birgitta Neugebauer vd, Borås kommuns parkerings AB
Gunnar Isackson chef för tekniska förvaltningen
Helena Alcenius vd, Borås TME
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