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Sammanfattning 

Alltsedan målstyrning infördes inom svensk beslutsfattning och förvaltning har målkonflikter 

varit ett faktum som politiker och tjänstemän måste ta ställning till på ett eller annat sätt. En 

målkonflikt uppstår då uppfyllelsen av ett samhällsmål motverkar uppfyllelsen av ett annat 

samhällsmål. Det kan exempelvis röra sig om kontrasterande mål gällande nybyggnation och 

att samtidigt bevara natur- och kulturvärden. Forskningsprojektet SPEAK, som denna studie 

har koppling till, och som handlar om att identifiera brister och förbättringsåtgärder inom 

svensk miljöbedömning, ser målkonfliktshantering inom kommunal planering som ett 

bristområde som behöver förbättras, inte minst genom att erhålla ökad kunskap om nuläget.  

Denna studie har till syfte att utreda hur målkonflikter identifieras och hanteras på kommunal 

nivå i Sverige inom ramen för kommunal översiktsplanering med tillhörande 

miljökonsekvensbeskrivning, samt att ge några rekommendationer för hur 

målkonfliktshantering skulle kunna förbättras. Studien baseras på en textanalys gjord utifrån 

plandokument från 80 kommuner, samt en mer djupgående intervjustudie med tjänstemän 

som arbetat med översiktsplanerna på tre kommuner.  

Idag saknas lagkrav på att inkludera målkonfliktsanalyser inom kommunal planering och 

miljöbedömning. Detta är troligen huvudanledning till att målkonflikter i nuläget lyfts fram i 

relativt liten grad i plandokumenten. Enligt resultaten från textanalysen tar 60 % av de 

granskade kommunerna upp målkonflikter någonstans i översiktsplanen eller den tillhörande 

miljökonsekvensbeskrivningen, men endast 11 % utför en strukturerad analys. Bristen på 

lagkrav kan också vara en anledning till att det i nuläget inte finns några övergripande 

strategier och verktyg att utgå ifrån som planerare, vilket har lett till enskilda kommuner har 

fått hitta sina egna lösningar. 

Att utgå ifrån kartor, respektive matriser, för att strukturerat kunna identifiera och analysera 

målkonflikter är metoder som använts i fallen med några av de intervjuade kommunerna. 

Sådana metoder kan hjälpa till att enkelt och strukturerat öka uppmärksamheten på de 

målkonflikter som kan uppstå i plandokumenten, samt att lyfta med dem till senare 

beslutssteg. Uppföljning av målkonflikterna till senare planeringssteg är dock utifrån 

intervjustudien i många fall oklar eller bristande. Att målkonflikterna följs upp är avgörande 

för att målkonfliktsanalysen ska ge någon positiv effekt på planeringen och inte förbli en 

skrivbordsprodukt. Att arbeta nära beslutsfattarna i en grupp bestående av personer med bred 

kompetens har identifierats som en framgångsfaktor för ett lyckat resultat där målkonflikterna 

har god chans att följas upp.  

I många fall handlar målkonflikter där man måste välja mellan ett mål eller ett annat i grund 

och botten om personliga värderingar och världsåskådningar. Målkonfliktshantering blir då i 

praktiken en fråga om diskussion och kompromisser. Att beslutsfattarna i dessa fall får väl 

informerade beslutsunderlag sammansatta utifrån bred kompetens kan då kraftigt öka 

möjligheten för att de bästa besluten tas för varje enskild situation. 
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Abstract 

Ever since regulation by goals was introduced in Sweden in the 90´s, conflicting goals has 

been a necessary fact that every regulator needs to address one way or another. A goal conflict 

arises when the fulfilment of one goal prevents the fulfilment of another goal. A typical goal 

conflict might be between the goal of urban development and housing, while at the same time 

fulfilling environmental goals of conserving green space and nature values.  

This thesis is related to the research project SPEAK, which studies how Swedish 

municipalities work with the concept of sustainable development, and they have identified 

goal conflicts as one of the main issues that needs to be addressed more in municipal 

comprehensive planning. The purpose of this study is to review how and to what extent goal 

conflicts are being identified and managed in Swedish comprehensive municipal planning and 

related environmental assessment. Additionally, the purpose is to give some recommendations 

as to how the management of goal conflicts could be improved. The study is based on a 

content analysis made from the planning documents of 80 municipalities, as well as a more 

thorough interview study with the responsible planning officials of three municipalities.  

In the present, there is no legal requirement to include conflicting objectives analysis in 

municipal planning and environmental assessment. This is probably the main reason why 

conflicting objectives currently are being highlighted to a relatively small extent in the plan 

documents (the comprehensive plan and related environmental assessment). According to the 

results of the content analysis, 60 % of the audited municipalities mentioned goal conflicts 

somewhere in the text, but only 11% performed a structured analysis. The lack of legal 

requirements may also be a reason why there are currently no official comprehensive 

strategies and tools regarding goal conflicts that planners can use, which has led to individual 

local authorities having had to find their own solutions. 

Basing the goal conflicts analysis on maps or matrices are some methods used in the cases of 

the interviewed municipalities. Such methods can help to simplify and structure the analysis 

to increase attention on the conflicts of interest that may arise in the plan documents, as well 

as to lift them to the later decision steps. However, follow-up of conflicting objectives to later 

planning stages is, based on the interview study, in many cases unclear or inadequate. To 

monitor and follow-up the goal conflicts is critical for conflicting objectives analysis to 

provide any positive effect on planning and prevent it from ending up as a desktop product. 

However, working close with the decision makers in a group of people with broad expertise 

has been identified as a key factor for a successful outcome where conflicting objectives have 

a good chance to be monitored. 

In many cases, conflicting goals where you have to choose between one goal and another is in 

the basic sense an issue about personal values and worldviews. Goal conflict management 

then in practice becomes a matter of political compromise. If the decision-makers in these 

cases receive well-informed decision support based on broad skills and perspectives can then 

greatly increase the possibility that the best decisions are taken for each situation. 
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Förord 

Denna studie om målkonflikter inom kommunal översiktsplanering och miljöbedömning är 

utförd som ett examensarbete inom civilingenjörsprogrammet energi och miljö på Kungliga 

Tekniska Högskolan (KTH). Den avrundar två års studier på masterprogrammet miljöteknik 

och hållbar infrastruktur, vid vilken institution även uppsatsen är skriven.  

Studien är relaterad till forskningsprojektet SPEAK, som står för ”Sustainable Planning and 

Environmental Assessment Knowledge”. SPEAK är ett samarbete mellan KTH, WSP, VTI, 

Ecoloop, Enveco och SLU och finansieras av Naturvårdsverket. Projektets mål är att bidra 

med samhällsplanering för hållbar utveckling. Mer om SPEAK-projektet går att läsa på 

speakproject.se 

Under arbetets gång har jag fått mycket stöd och kloka råd från många kompetenta personer, 

vilket jag är tacksam för. Framförallt vill jag tacka min vetenskapliga handledare på KTH, 

Ulrika Gunnarsson Östling, som har gett ovärderlig input och stöd till arbetet. Tack även till 

de personer som har intervjuats, och därigenom bidragit med värdefulla synpunkter, kunskap 

och erfarenhet som är centralt i en kvalitativ studie som denna. Jag vill även rikta ett tack till 

min examinator Cecilia Håkansson på KTH. 

Jag vill slutligen passa på att tacka delatagarna i SPEAK-projektet för kloka råd och 

inspiration framförallt i studiens startskede. Ni vet vilka ni är. 

Tack!  
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1. Inledning 

Politiken i Sverige idag är målstyrd. Vi har mycket vi vill uppnå; en arbetsmarknad i balans 

med full sysselsättning, konkurrenskraftiga industrier och en stark ekonomi, en 

bostadsmarknad som täcker behoven av en växande befolkning, jämställdhet och integration, 

en hållbar miljö och ekosystem som är resilienta och uthålliga för generationer framöver. Kort 

sagt, detta är mål vi vill sträva emot för att uppnå det samhälle vi vill leva i. Arbetet med att 

ställa upp och implementera dessa övergripande samhällsmål i praktiken är en viktig och 

ständigt aktuell uppgift för politiker och tjänstemän på såväl statlig som regional och 

kommunal nivå. 

Miljöpolitik är ett politikområde som till följd av den ökande uppmärksamheten på såväl de 

globala utmaningar vi står inför, som lokala miljöproblem, har fått allt större prioritet. Vi är i 

Sverige överrens om att föra en progressiv och ambitiös miljöpolitik, med den övergripande 

målsättningen att lämna över ett samhälle till nästa generation där alla stora miljöproblem är 

lösta (Regeringskansliet, 2015). Till grund för miljöpolitiken ligger 16 nationella miljömål 

samt 24 etappmål med stegvisa preciseringar av hur miljömålen kan uppfyllas.  

Målsättning och genomförande är dock två skilda saker. Som OECDs senaste granskning av 

den svenska miljöpolitiken (OECD, 2014) visar, är Sveriges klimatpolitik internationellt sett 

ambitiös med bland annat höga koldioxidskatter, medan andra miljömål å andra sidan är mer 

eftersatta, såsom exempelvis bevarande av den biologiska mångfalden i våra skogar och hav. 

Hur vi värderar uppfyllandet av olika mål mot varandra är viktigt och något som politiker och 

även tjänstemän ständigt måste ta ställning till. Detta gäller förstås inte endast avvägningar 

mellan olika områden och åtgärder inom miljöpolitiken, utan även mellan exempelvis miljön 

och andra samhällsintressen.       

Ibland är målen inte förenliga med varandra. När uppfyllandet av ett mål motverkar 

uppfyllandet av ett annat uppstår en så kallad målkonflikt. Faktum är att målkonflikter är en 

vanlig företeelse och något som beslutsfattare på alla samhällsnivåer måste hantera 

kontinuerligt, vare sig de är medvetna om det eller inte.  Ett exempel på en sådan konflikt är 

tillsättandet av klor i bassänger för hälsans skull, trots att det är dåligt för miljön. En potentiell 

målkonflikt där det inte råder politiskt konsensus skulle kunna vara exempelvis mellan målen 

om att bevara produktiv stadsnära jordbruksmark, biologisk mångfald och att samtidigt bygga 

250000 nya bostäder fram till 2020 för att lösa den i skrivande stund pågående bostadsbristen 

(Regeringskansliet, 2014). 

 

Arbetet med målkonflikter kan anses ligga nära det arbete beslutsfattare för kopplat till hållbar 

utveckling. Hållbarhetsrådet (2007: 15) beskriver att  

 

”Hållbar utveckling handlar i grunden om att identifiera synergier och målkonflikter mellan 

olika politikområden. Det handlar också om att stärka positiva synergier och motverka och 

förebygga målkonflikter. Det är ett arbete som måste ske såväl inom organisationer som 

mellan organisationer på nationell, regional och lokal nivå samt mellan olika sektorer.”  
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Tidigare har målkonflikter uppmärksammats mest på nationell nivå, vilket exempelvis kan ses 

genom regeringsuppdraget Naturvårdsverket fick 2011 i form av att uppmärksamma och 

utreda målkonflikter inom det svenska miljömålssystemet (Naturvårdsverket, 2011). Detta har 

lett till flertalet utredande rapporter inom ämnet. Däremot är kunskapen om målkonflikter på 

tillämpad, lokal nivå mer begränsad. Inom kommunal förvaltning och planering finns i 

nuläget ingen praxis för att hantera konflikter inom de kommunala planeringsverktygen 

översiktsplan och miljöbedömning av planen. Detta har i praktiken lett till att enskilda 

kommuner hittat egna lösningar, med ojämna resultat till följd. Frånvaron av verktyg och stöd 

för systematisk hantering av målkonflikter har samtidigt uppmärksammats av Boverket 

(2014) som ett grundläggande problem inom planering på regional och lokal nivå. Under 

studiens gång framkommer att genom att uppmärksamma och systematiskt hantera 

målkonflikter tidigt i planeringsprocessen blir både planeringsprocessen mer tydlig, 

missförstånd undviks, och potentiella ökade kostnader undviks som skulle kunna uppstå om 

de hanteras i ett senare skede.  

Som Stig Wandén (1997) beskriver (om målkonflikter relaterade till miljöområdet): 

”Att öka medvetenheten kring dessa konflikter, varför de uppstår och hur de kan hanteras mer 

systematiskt skulle leda till ökad realism vid lösandet av enskilda miljöproblem, såväl som 

andra problem. Man löser bäst problem som man till fullo förstår.” (Wandén, 1997) 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Denna studie har till syfte att belysa målkonflikter och hanteringen av dessa inom kommunal 

översiktsplanering och miljöbedömning i Sverige idag, genom att göra nedslag i ett urval 

kommuner. Utöver detta är syftet att identifiera strategier för effektivare 

målkonfliktshantering, för att underlätta beslutsfattning och undvika problem kopplade till 

målkonflikter som kan uppstå när de upptäcks i ett senare skede av planeringsprocessen. 

Huvudfrågorna denna studie vill besvara är: 

1. Vad är målkonflikter och vilka vanliga typer av målkonflikter uppstår idag inom 

kommunal översiktsplanering och miljöbedömning? 

2. Hur har dessa målkonflikter identifierats och hanterats hittills? 

3. Vilka strategier skulle kunna tillämpas för att enklare identifiera och hantera 

målkonflikter tidigt i planeringsprocessen (vid översiktsplanering och 

miljöbedömning)? 
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2. Metöd 

Som grund till studien ligger en litteraturstudie om målkonflikter, en textanalys baserad på 

innehållet i svenska kommunala översiktsplaner och tillhörande miljö-

konsekvensbeskrivningar (MKB:ar) samt en intervjustudie. De valda metoderna är både 

kvalitativa och kvantitativa, och valet av metod motiveras under respektive metodik. 

 

2.1 Litteraturstudie 

Litteraturstudiens syfte är att ge läsaren en övergripande bild av konceptet målkonflikter; 

varför de uppstår som en följd av målstyrningssystem, vad de innefattar, samt hur de kan 

hanteras. Den syftar således till att bidra till besvarandet av forskningsfrågorna 1 och 3 och 

introducerar dessutom flertalet begrepp som utgör en bas för vidare analys och diskussion. 

Vilka dessa begrepp är framkommer tydligt i texten, se särskilt kap. 4.2 och 4.3. 

Materialet för litteraturstudien består till största del av vetenskapliga artiklar och rapporter 

från Svenska myndigheter. 

Databassökningar för att hitta de vetenskapliga artiklarna har gjorts på följande databaser, 

som har valts ut för att de är brett inriktade och därmed täcker in stora mängder tillgänglig 

forskning på målkonfliktsområdet: 

 KTH Primo 

 JSTOR 

 Scopus 

 Google Scholar 

Då breda databaser har använts krävdes tydliga avgränsningar av materialet genom de sökord 

som användes. För att exempelvis säkerställa att den litteratur som handlar om målkonflikter 

(”goal conflicts”) är relevant i en samhällsplaneringskontext har därför ofta kombinationer av 

sökord använts. Nedan följer vilka sökord (och kombinationer) det rör sig om: 

 Goal conflict 

 Goal conflict MBO 

 Goal conflict land use planning 

 Goal conflict decision-making 

 Conflicting objectives 

 Conflict resolution 

 Resolving goal conflicts 

 Conflicting objectives decision-making 

 Conflicting objectives analysis 

 Conflicting objectives comprehensive planning 
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 Conflicting objectives land use planing 

 Content analysis 

 

För att hitta litteratur som anses meningsfull för studien har det varit viktigt att ta hänsyn till 

faktorer som att den går att koppla till en samhällsplaneringsdiskurs och är relevant för det 

svenska målstyrningssystemet, dvs. bygger på idéer som är relevanta i ett samhällssystem 

med liknande planlagar och politiska processer som de svenska. Detta har onekligen varit 

särskilt viktigt i de fall referensen som används är politiskt kopplad. Då utbudet av akademisk 

litteratur som stämmer in på dessa kriterier varit något begränsad, har en generös hållning till 

tidsperspektivet intagits. Därför har även litteratur från exempelvis 1970-talet inkluderats i 

studien, dock under förutsättningen att den specifika referensen är allmängiltig. 

För att komplettera det begränsade utbudet på den akademiska sidan har studien lutat sig 

starkt mot rapporter från svenska myndigheter, i synnerhet från Naturvårdsverket och 

Boverket. För att hitta dessa har följande sökord använts: 

 Målkonflikt 

 Målkonfliktsanalys 

 Målstyrning 

 

Även Stockholms bibliotek har genomsökts för den litteratur om målstyrning i bokform som 

använts. 

Slutligen har lagtexter och riktlinjer för översiktsplaner och miljöbedömning, genom 

miljöbalken och plan- och bygglagen (PBL) studerats för att påvisa om och i så fall hur de 

beskriver lagstiftning relaterat till målkonflikter. 

 

2.2 Textanalys 

För att kunna ge en övergripande lägesbild av hur Svenska kommuner arbetar med 

målkonflikter idag har en textanalys genomförts av kommunala översiktsplaner och 

tillhörande miljökonsekvensbeskrivningar till dessa. Just denna metod har valts för att på ett 

strukturerat och vetenskapligt sätt kunna analysera de stora mängder text som omfattar de 

kommunala översiktsplanerna, för att således bidra till besvarandet av forskningsfrågorna 1 

och 2. 

Den för studien använda textanalysmetoden kallas kvalitativ innehållsanalys. Termen 

innehållsanalys definieras vanligtvis i sin kvantitativa form som ”analyser där 

tillvägagångssättet består i att kvantifiera, dvs. räkna förekomst av eller mäta vissa företeelser 

i texter (Bergström och Boréus, 2000:44).” Kvalitativa textanalyser kan, som i detta fall, 

använda vissa kvantitativa uppräkningar och mätningar, men kräver dessutom mer 

komplicerade tolkningar av texten (Bergström och Boréus, 2000). Syftet är i båda fallen för 
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forskaren att kunna hantera och analysera stora datamängder på ett systematiskt och 

överblickbart sätt. Att just innehållsanalys har valts som textanalysmetod är för att det är en 

passande metod för att göra bedömningar av de innehållsmässiga koncept som målkonflikter 

utgör. Andra alternativa metoder för textanalys inkluderar exempelvis argumentationsanalys 

och idé- och ideologianalys beskrivna av Bergström och Boréus (2000). Dessa ansågs dock 

inte lämpliga för studien då de inriktar sig mer på att analysera den kommunikativa och 

stilistiska strukturen i texten och mindre på att undersöka förekomsten av specifika 

innehållsmässiga koncept som målkonflikter är ett exempel då. Innehållsanalys ansågs därför 

(tillsammans med intervjuer) vara den mest lämpliga metoden för att besvara studiens 

frågeställningar.  

Rent konkret består metoden enligt Krippendorff (1989) av sex procedurella steg: 

1) Design. Ett konceptuellt steg där ramarna för innehållsanalysen fastställs; vad som ska 

analyseras och hur datainsamlingen sker, samt att det faktiskt är möjligt att dra 

slutsatser om vetenskapliga samband mellan datamängden och det som ska mätas. 

2) Dataurval (Unitizing). Detta steg går ut på att bestämma de så kallade analysenheter 

(sampling units), vilka senare ska analyseras. Dataurvalet av den typ av texter, 

tidningsartiklar eller exempelvis tv-program som ska analyseras ska företrädelsevis 

vara statistiskt signifikant för det som ska mätas eller räknas. 

3) Datainsamling (Sampling). Insamling och sammanställning av de analysenheter som 

ska användas. 

4) Kodning (Coding). I detta steg noteras och sker mätningen eller uppräkningen av de 

valda kodningsenheterna (recording units), dvs. de ord, teman eller typer av argument 

som ska analyseras. I sin enklaste form består detta ofta av rena uppräkningar av 

kodningsenheterna i texterna. 

5) Dra slutsatser (Drawing inferences). Enligt Krippendorff (1989) är detta det viktigaste 

steget i innehållsanalysen där förekomsten av de valda kodningsenheterna relateras till 

det fenomen som forskaren vill studera. 

6) Validering (Validation). Kritisk granskning och validering av den genomförda 

innehållsanalysen. 

 

I fallet med denna begränsade studie har en något förenklad innehållsanalys gjorts, utifrån en 

enda kodningsenhet i form av ordet ”konflikt”. Utgångspunkten är att analyserandet av hur 

ordet konflikt (även ”målkonflikt”), i en relevant kontext, korresponderar till hur väl 

översiktsplanen behandlar konceptet målkonflikt. Analysenheterna består av det urval av 

översiktsplaner och tillhörande MKB:ar som har granskats. Kommunurvalet består av 80 

Svenska kommuner och baseras på det dataset som utvecklats av och använts i 

forskningsprojektet SPEAK, som denna studie har kopplingar till (se förordet). Urvalet av 

kommuner täcker 19 av 21 av Sveriges landskap och är noga genomarbetat för att vara 

statistiskt representativt för Sverige som helhet i form av faktorer som diversitet av 

kommunstorlek, stads/-landsbygdsprägel och ekonomi. Textanalysen kan därför antas vara 

representativ för Sverige som helhet. 
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Den tidsram som använts beaktar endast dokument samlade från år 2004 och framåt, vilket är 

detsamma som använts för SPEAK-projektet. Kommuner som är med i urvalet men har 

gällande översiktsplaner och MKB:ar som är äldre än så har därför inte analyserats och 

hamnar således i en separat kategori i statistiken.  

Vidare har endast aktuella översiktsplaner och, när tillgängligt, separata MKB-dokument 

tillhörande översiktsplanen bedömts i studien. Denna studie inkluderar alltså inte fördjupade 

översiktsplaner (FÖP), eller andra tillägg i form av exempelvis vindkraftsplaner eller 

landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS). 

Steg (3) av textanalysen enligt Krippendorff, nämligen kodningen, genomfördes med hjälp av 

databasprogrammet NVivo som är ett digitalt textanalysverktyg. Där fanns alla för studien 

relevanta plandokument samlade i en databas. Analysen genomfördes som nämnts genom 

enkel sökordsidentifiering, av sökordet ”konflikt”. När ”konflikt” eller andra former av detta 

ord påträffades i dokumenten, lästes sammanhanget ut, och när det var uppenbart att stycket 

handlade om en målkonflikt, räknades det som en träff. Alla unika träffar (alltså gällande 

olika målkonflikter) samlades i ett separat dokument och räknades samman för varje 

kommun. Utöver denna kvantitativa uppräkning gjordes även en mer kvalitativ analys, där 

varje kommun delades in i olika kvalitativa kategorier utifrån ett helhetsperspektiv på 

dokumentens täckning och behandling av målkonflikter. Dessa kategorier beskrivs närmare i 

kap. 5.1. 

Avslutningsvis gjordes en mer djupgående innehållsmässig analys av dokumenten för att 

försöka indela de omnämnda målkonflikterna inom olika politikområden, med syftet att svara 

mot frågeställning 1.  

De avslutande stegen för innehållsanalysen, (5) och (6), innefattas i diskussionen (kap. 7). 

 

2.3 Intervjuer 

I arbetet med denna rapport har tre intervjuer genomförts med tjänstemän på tre kommuner, 

som valdes ut för att de har varit delaktiga i framtagandet av kommunernas översiktsplaner, 

eller i annat fall för att de hade mest kunskap om dess innehåll och utformning. De valda 

kommunerna är Göteborg, Kungsör och Södertälje. Kommunerna valdes ut under arbetets 

gång med textanalysen utifrån varierande anledningar som beskrivs närmare i kap. 6, men 

gemensamt att de alla inkluderar intressanta tolkningar och analyser av målkonflikter i sina 

översiktsplaner/MKB:ar. Syftet med intervjuerna har varit att få fördjupade kunskaper i hur 

kommunerna arbetat med målkonflikter i sina respektive översiktsplaner, samt att ta reda på 

hur de identifierade konflikterna följts upp i kommande planeringsskeenden.  

Intervjuerna genomfördes med en kvalitativ och semistrukturerad intervjumetodik. Detta är 

enligt Lantz (2013) lämpligt då forskaren vill fånga respondentens uppfattning om i förväg 

bestämda och definierade fenomen och begrepp, i detta fall fenomenet målkonflikter och 

målkonfliktsanalys. Då intervjuerna hade till syfte att täcka en rad frågor gällande såväl 
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arbetsprocesser som uppfattningar om analysverktyg ansågs denna metodik passande, då 

intervjuformen styrs i hög grad från intervjuarens sida, till skillnad från en helt öppen intervju. 

Samtidigt fanns, till skillnad från en enkätsstudie, utrymme för fördjupningar och följdfrågor.  

Att intervjun var semistrukturerad innebar att frågor ställdes i en förutbestämd ordning, och 

följdes upp av följdfrågor när respondenten berörde ett för intervjuaren intressant område. 

Frågorna växlade mellan öppna och fasta svar. (Lantz, 2013) 

Innan intervjuerna genomfördes säkerställdes genom telefon att respondenten var insatt i 

syftet med intervjun och studien i helhet, samt sammanhanget den skulle ingå i. Även 

intervjufrågorna skickades ut på email några dagar innan intervjun genomfördes för att 

respondenten skulle få möjlighet att förbereda sig. Själva intervjuerna genomfördes på telefon 

samtidigt som de spelades in, med respondenternas tillstånd. 

Då de intervjuade kommunernas arbete med målkonflikter varierade en del, var det 

nödvändigt att göra vissa skillnader i vilka intervjufrågor som ställdes. Dessa skillnader består 

i att Göteborg fick två extra frågor kopplade till den målkonfliktsmatris de har gjort.  

I de fall specifika målkonflikter nämnts i planerna, har följdfrågor specifikt kopplade till 

hanteringen av dessa ställts i intervjuerna. När det har skett framgår av svaren till respektive 

intervju.  

Nedan följer de intervjufrågor som ställdes: 

1) Vilka typer av målkonflikter har ni identifierat inom er kommun? Ge exempel! 

2) Hur har ni gått tillväga för att identifiera konflikterna? 

3) Vad tror du att ökat fokus på målkonflikter och hantering av dessa skulle göra för ert 

nuvarande planeringsarbete? 

4) Hur använder ni er av översiktsplanen vid senare planeringsskeenden såsom 

detaljplanering? 

5) Hur har de uppmärksammade målkonflikterna följts upp i kommande planering? Vilka 

prioriteringar har gjorts? På vilka grunder? 

6) Vad skulle kunna ha gjorts/kan göras bättre för att hantera målkonflikterna? 

7) Vad tycker ni om målkonfliktsanalys som verktyg för att identifiera och analysera 

målkonflikter? 

8) Hur kommer det sig att ni valde att göra en strukturerad målkonfliktsanalys (i form av 

en matris) i er senaste översiktsplan? (Endast Göteborg) 

9) Skulle ni använda det igen? Varför/varför inte? (Endast Göteborg) 

10) Hur skulle målkonfliktsanalys som verktyg kunna förbättras för att ni skulle använda 

det mer inom översiktsplanering och miljökonsekvensbeskrivning? 

Efter intervjuerna har intervjumaterialet noggrant bearbetats. Först har en fullständig 

transkribering gjorts av det röstinspelade materialet, därefter har svaren analyserats utifrån 

metoden för kvalitativ intervjubearbetning beskriven av Lantz (2013).   
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3. Båkgrund  

Upprättande och utformning av kommunala översiktsplaner och miljöbedömningen av dem 

som resulterar i miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) styrs huvudsakligen genom stadgar i 

plan- och bygglagen (PBL) och miljöbalken (MB). Men vad säger dessa om inkludering av 

målkonflikter i plandokumenten? 

Detta kapitel syftar till att översiktligt beskriva de lagstadgade skyldigheter kommuner har 

kring upprättande av översiktsplan och miljöbedömning, genom PBL och MB, samt, i 

synnerhet, att relatera dessa till området målkonflikter. 

 

3.1 Plan- och bygglagen 

Själva målsättningen med fysisk planering är enligt PBL (2010:900) att främja en hållbar 

samhällsutveckling genom hushållning med mark- och vattenresurser. 

Varje kommun är därför skyldig att upprätthålla en aktuell översiktsplan. Översiktplanen ska 

ange riktningen för kommunens utveckling på lång sikt, genom den fysiska miljön, samt ”… 

ge vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda 

miljön ska användas, utvecklas och bevaras (PBL 3 kap. 2 §).” 

Översiktsplanen ska även enligt (3 kap. 4§) redovisa för hur kommunen bedömer ta hänsyn 

till allmänna intressen vid beslut om användning av mark- och vattenresurser, i synnerhet de 

riksintressen som omfattas av miljöbalken enligt kap. 3 och 4.  

Vidare ska av översiktsplanen framgå ”hur kommunen genom den fysiska planeringen avser 

att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, 

planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen (3 Kap. 5§) 

Slutligen, för att tydliggöra huruvida översiktsplanen bidrar till en långsiktigt hållbar 

samhällsutveckling, är kommunen enligt (3 kap. 6§) skyldig att utforma planen så att 

innebörden och konsekvenserna av den tydligt framgår. Boverket (2016b) beskriver att 

konsekvenserna som redovisas bör innefatta hela hållbarhetsbegreppet, alltså dels ekologiska, 

ekonomiska och sociala dimensioner, men även tekniska och juridiska aspekter när dessa 

anses relevanta. Konsekvenserna analyseras och redovisas antingen i själva planen, eller som 

en del i den miljöbedömningsprocess kommunen ändå skyldiga att utföra av planförslaget, 

och som resulterar i en miljökonsekvensbeskrivning (se MB nedan).  

Det finns sammantaget inga uttryckliga formuleringar om målkonflikter i översiktsplanering 

beskrivet i PBL. 
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3.2 Miljöbalken  

Miljöbalken (1998:808, 6 kap. 11§) beskriver att myndigheter eller kommuner som upprättar 

eller ändrar en plan eller ett program är skyldiga att göra en miljöbedömning av planen, om 

den förväntas medföra en betydande miljöpåverkan. När det gäller översiktsplaner är detta 

alltid fallet. 

En miljöbedömning enligt (6 kap. 11§) medför att kommunen måste upprätta en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) där aspekter av planens betydande miljöpåverkan 

identifieras, beskrivs och bedöms. MKB:n måste även innehålla och beskriva rimliga 

alternativ till planförslaget. 

Även enligt miljöbalken (6 kap. 12 §) måste MKB:n innehålla en ”beskrivning av hur 

relevanta miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn beaktas i planen eller programmet.” Detta 

skulle även kunna innefatta en beskrivning av målkonflikter mellan planens mål och 

miljökvalitetsmålen, men detta nämns inte specifikt i lagtexten. Precis som i fallet med PBL 

omnämns inte begreppet målkonflikt någonstans i stadgarna, vilket innebär att de kommuner 

som idag väljer att lyfta målkonflikter i sina översiktsplaner gör detta på frivillig grund.  

 

 

4. Litteråturstudie 

 

4.1 Målstyrning 

Politisk styrning genom uppsatta mål är något som idag genomsyrar alla nivåer och 

verksamheter i samhället. Detta är en utveckling som kan följas alltsedan 1990-talets politiska 

reformer i form av effektivisering av den offentliga sektorn (Lindström 1997, 

Naturvårdsverket 2011b).  

Bakgrunden till reformen var enligt Naturvårdsverket (2011b) de försämrade ekonomiska 

förhållandena under 1990-talet. Efter decennier av högkonjunktur och expansion av 

välfärdsstaten och den offentliga sektorn, var nu prioriteringarna förändrade till att istället 

handla om effektivisering och avreglering.  

Lindström (1997) nyanserar bilden genom att även påpeka motiven om att stärka den politiska 

makten. Under expansionen av den offentliga sektorn hade tyngdpunkten förskjutits från 

traditionell myndighetsutövning till tjänsteproduktion, varvid tjänstemännens inflytande över 

beslutsfattandet hade ökat. Nu ville man istället stärka den politiska makten genom en 

tydligare roll- och ansvarsfördelning. 
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Förändringen, som ingick i programmet NPM (new public management), innebar att 

detaljstyrning byttes mot politisk styrning genom mål och ramar, som skulle följas upp och 

utvärderas regelbundet (Lindström 1997, Naturvårdsverket, 2011b). Detta ledde i praktiken 

till att politikernas och förvaltningstjänstemännens roller förändrades. Politikerna började 

styra mer genom att i riksdag och regering fokusera på att formulera mål för förvaltningen, 

och granska uppnådda resultat. Samtidigt styrde de mindre genom att verkställandet i ökad 

grad blev en fråga för tjänstemännen. Målstyrning genom NPM gav på så vis ett brett 

handlingsutrymme till förvaltningstjänstemännen i hela genomförandekedjan för hur de ville 

implementera de politiska målen. (Sundström 2003, Almqvist 2006) 

Det finns idag en mycket stor mängd samhällsmål. Bara på den statliga nivån finns det  48 

olika politikområden som statsbudgeten delas in i (Nordiska Ministerrådet, 2006). Vart och ett 

av dessa delas in i flertalet verksamhetsområden och verksamhetsgrenar som alla omfattas av 

egna mål. Utöver detta tillkommer alla de regionala mål som utformas av länsstyrelserna och 

dessutom alla kommunala mål som sätts av kommunerna. Det behövs alltså sätt att sortera 

målen för att kunna hantera dem.  

Samhällsmål kan de enligt naturvårdsverket (2011) delas in i 4 olika huvudgrupper: 

 Systemmål 

 Produktionsmål 

 Hänsynsmål eller tvärmål 

 Processmål 

Systemmål är övergripande mål som gäller samhället i sin helhet. Det kan exempelvis handla 

om att ha en balanserad arbetsmarknad eller utrikeshandel. Dessa mål är i första hand 

nationella (eller multinationella) och därmed inte i fokus för denna studie. Produktionsmål är 

sektorsspecifika och berör exempelvis industri, energi, utbildning och infrastruktur. 

Hänsynsmål är kvalitetsmål som sträcker sig på tvären över flera samhällssektorer. Det kan 

exempelvis handla om miljö, arbetsmiljö och jämställdhet. Processmål är inriktade på 

genomförande och avser mål om hur olika samhällsverksamheter kan bedrivas på ett väl 

fungerande sätt; demokratiskt, effektivt, rättssäkert och transparent. I fokus för denna rapport 

är produktionsmål och hänsynsmål.  

 

Målstyrning – en väg mot konflikt? 

Målstyrning har i praktiken inneburit att makt förflyttats från politiker till tjänstemän på 

förvaltningarna. Politikerna sätter mål och ramar, men det är upp till tjänstemännen att hitta 

vägar för hur målen kan nås. Detta ger som nämnt tidigare ett stort handlingsutrymme till 

enskilda organisationer och tjänstemän på förvaltningarna, men är samtidigt anledning till en 

allmän kritik av målstyrning som säger att det inte vägleder handlande tillräckligt väl 

(Boverket 2014, Edvardsson 2004, Lindström 1997). 
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Edvardsson (2009) nämner att ett väl fungerande och rationellt målstyrningssystem förutsätter 

att klara mål som speglar organisationens värderingar i praktiken kan formuleras och att det 

finns tillräckligt med kunskap för att hitta effektiva verktyg som man kan använda för att 

uppfylla målen. Hon nämner vidare att det dock finns en kritik i form av teorin ”bounded 

rationality” som säger att organisationer bara kan handla rationellt i en smal kontext. Att sätta 

rationella mål i ett komplext samhällsystem försvåras därför av faktumet att den offentliga 

verksamheten har begränsad kapacitet till att bearbeta all information och alla valmöjligheter 

kopplade till att formulera och implementera alla olika samhällsmål. 

Oavsett om kritiken stämmer eller inte sker målstyrning idag under antagagandet att det är ett 

fungerande system. Hur de enskilda målen är formulerade är dock av stor vikt för vad 

målstyrningen får för effekter i praktiken. Boverket (2014) beskriver vikten av att målen är 

beslutsgrundande, och alltså att de ger någon vägledning i hur man bör handla för att uppnå 

målet. Edvardsson (2004; 2009) nämner fyra viktiga aspekter mål behöver uppfylla i ett 

rationellt (handlingsvägledande) målsystem. Målen måste vara precisa, utvärderingsbara, 

möjliga att närma sig, och motiverande.   

Detta är i sin tur kopplat till vad som är än viktigare i kontexten av denna studie: hur de 

enskilda målen relaterar till varandra i ett målsystem. I ett väl fungerande målsystem är de 

enskilda målen tydliga och helheten de bildar hänger samman, dvs. målsystemet har en hög 

grad av koherens (Boverket, 2014b). Graden av koherens i målsystemet bestäms av de 

inbördes relationerna som existerar mellan olika mål. För att analysera mål i ett målsystem 

kan man exempelvis undersöka till vilken grad de underlättar eller försvårar uppfyllelsen av 

andra mål. Ett mål kan i den ena änden av spektrumet ha en stödjande relation till ett annat 

mål, uppfyllandet av det första målet får då en så kallad synergieffekt i att det underlättar 

uppfyllandet av det andra målet. I andra ändan av spektrumet kan mål ha konfliktrelationer till 

andra mål, alltså målkonflikter, där uppfyllandet av ett mål försvårar uppfyllandet av ett annat 

mål.  Inget målsystem av någorlunda komplex art kan uppnå fullständig koherens, såvida inte 

målen formuleras mycket vagt och relationerna därmed inte kan tydas (Rosencrantz 2008, 

Edvardsson 2004; 2009). Men då är målsystemet inte heller handlingsvägledande och alltså 

verkningslöst. Att det uppstår såväl målkonflikter som synergieffekter i ett målsystem är 

därför ett faktum. (Edvardsson, 2009) 

Målkonflikter, såväl som synergieffekter, uppstår alltså på grund av själva naturen i de 

skiftande relationerna i ett målsystem. Vilka av dessa relationer som förstärks respektive 

försvagas handlar till stor del om hur målen implementeras i praktiken, alltså vilka mål som 

prioriteras och vilka styrmedel som används för att genomföra dem. Det finns en risk för att 

målkonflikter går oidentifierade, och potentiellt förstärks, på grund av den bristande 

översynen av de svenska målsystemen, samt att målstyrningen i Sverige till sin utformning 

inte vägleder handlande tillräckligt väl (Lindström 1997, Naturvårdsverket 2011b).  
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4.2 Målkonflikter – vad är det? 

Detta kapitel syftar till att reda ut det vida begreppet målkonflikt, som kan uppstå i en mängd 

olika sammanhang med olika karaktäristik. Målkonflikter uppstår i allmänhet när två mål är 

oförenliga, och man därför bara kan uppnå det ena målet på bekostnad av det andra (Wandén 

1997; 2003)  

Detta belyser en viktig aspekt av förståelsen av målkonflikter, nämligen att de är 

symmetriska. Naturvårdsverket (2007) beskriver detta som att om det råder en konflikt mellan 

målet A och målet B så råder det samtidigt en konflikt mellan målet B och målet A. Om 

bostadsbyggande i strandnära läge är i konflikt med strandskyddet, så är alltså samtidigt 

strandskyddet i konflikt med bostadsbyggande i strandnära läge. Symmetrin är på så sätt 

grunden för att man kan göra avvägningar mellan olika mål. 

Nedan följer några olika indelningssätt av målkonflikter, samt exempel på dessa. 

 

Traditionella och procedurella målkonflikter 
Den traditionella tolkningen av målkonflikter syftar till den situation när man står inför två 

eller flera handlingsalternativ och väger dess fördelar och nackdelar mot varandra. Precis som 

beskrivet inledningsvis uppstår en målkonflikt om det ena handlingsalternativet har 

konsekvenser som motverkar uppfyllelsen av det andra målet. Målkonflikter är i denna 

bemärkelse nära kopplade till styrmedel. Det är styrmedlen (alltså de politiska åtgärdena) som 

kan utlösa målkonflikter. (Wandén, 1997) 

Procedurella målkonflikter kommer bara nämnas kortfattat då de inte är i fokus för denna 

rapport. De är enligt inte kopplade till val mellan olika alternativ, utan kan uppstå då man 

redan bestämt sig för ett visst handlingsprogram och ställer sig frågan hur det ska 

implementeras (Wandén 1997, Naturvårdsverket och Nutek 2006, Naturvårdsverket 2007). 

Procedurella målkonflikter kan uppstå om det aktuella styrmedlet i sig motverkar uppfyllandet 

av andra politiska mål. Wandén ger ett exempel: om man inom miljöpolitiken beslutar att 

genomföra stora centralstyrda åtgärdsprogram för att på ett effektivare sätt minska 

koldioxidutsläppen kan det samtidigt motverka det politiska önskemålet om större lokalt 

engagemang och initiativtagande.  

Procedurella konflikter kan enligt Naturvårdsverket och Nutek (2006) även vara 

organisatoriskt inriktade, i den meningen att de kan uppstå till följd av kunskapsbrist eller 

bristande samarbete och kommunikation bland beslutsfattare inom olika organisationer, 

exempelvis mellan miljöexperter och ansvariga för andra politiska frågor såsom utveckling 

och tillväxt. 
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Interna och externa målkonflikter  
Vad gäller traditionella målkonflikter kan ytterligare särskiljningar göras. En sådan är 

distinktionen mellan interna och externa målkonflikter. 

Interna målkonflikter uppstår mellan mål inom samma system (Wandén 1997, Edvardsson 

2004). Det kan exempelvis röra som målkonflikter inom det svenska miljömålssystemet, eller 

mellan transportmålen som transportstyrelsen ställt upp. Wandén (1997) beskriver att interna 

målkonflikter exempelvis kan uppstå när man vill minska ner en miljöförstörande verksamhet, 

om då en annan miljöförstörande verksamhet kan öka i omfång till följd av minskande 

konkurrens. Då kan politiker hamna i ett läge av att behöva välja vilken som gör minst skada 

av de båda verksamheterna. 

Externa målkonflikter uppstår tvärtom mellan mål inom olika system, alltså mellan olika typer 

av samhällsmål (Wandén 1997, Edvardsson 2004). Då denna uppsats täcker in många olika 

politikområden som kommunal strategisk planering och miljöbedömning behöver ta i 

beaktande, är externa målkonflikter särskilt relevanta i denna kontext. 

Wandén (1997) beskriver i fallet med den minskade miljöfarliga verksamheten, att externa 

målkonflikter uppstår om minskningen av verksamheten även drar med sig verksamheter i 

fallet, där effekterna av dessa är önskvärda. Exempelvis kan en minskning av miljöfarlig 

industri leda till minskade transporter, sysselsättning och industriell aktivitet, så länge inte 

industrin ersätts av något annat. 

 

Äkta, oäkta och tekniskt lösbara målkonflikter 
 

Ytterligare en indelning kan göras mellan så kallade oäkta målkonflikter, äkta målkonflikter, 

och målkonflikter med tekniska lösningar. Denna indelning beror på hur enkla 

målkonflikterna är att lösa. 

Oäkta målkonflikter, som inte är i fokus för denna studie, beror på otydliga målformuleringar 

och preciseringar, och leder följaktligen till ineffektivitet i styrsystemet och användningen av 

resurserna. Denna typ av konflikt kan helt enkelt lösas genom enkel omformulering och 

precisering av de aktuella målen, och därmed en effektivare styrning. (Wandén 1997; 2003, 

Edvardsson 2004, Edvardsson och Svenfelt 2009) 

Tekniskt lösbara målkonflikter är en annan typ av oäkta målkonflikt som, utifrån vad namnet 

antyder, kan lösas genom förbättrad teknologi. Inom miljöområdet kan det exempelvis handla 

om konflikter som kan lösas genom allt förbättrade energi – och bränsleeffektiva lösningar, 

eller förbättrade återvinningssystem inom industrin.  

Äkta målkonflikter är de svåraste att lösa. De kan inte lösas genom ökad effektivitet eller 

förbättrad teknologi, utan kräver att politiska avvägningar och prioriteringar görs mellan de 

olika målen (Wandén 1997, Edvardssson, 2004). Ett exempel på en äkta målkonflikt är att 
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ökad gödselanvändning leder till ökad effektivitet i jordbruket, men detta på bekostnad av 

miljöproblem med övergödning.  

En speciell typ av äkta målkonflikt som man inte överhuvudtaget kan kompromissa kring är 

ett dilemma. Precis som att man inte kan vara både köttätare och vegetarian måste man i fallet 

med dilemman välja det ena eller det andra alternativet. Dilemman kan exempelvis uppstå när 

det handlar om tröskelvärden i naturen. Om tröskelvärdet uppnås, ändras ekosystemets 

karaktär till fullo, och att återgå till ursprungstillståndet kan vara i princip omöjligt. Sådana 

beslutssituationer kan inte lösas med en kompromiss. (Naturvårdsverket, 2007)  

I naturvårdsverkets rapport (2007) ställs de olika typerna av målkonflikter (inom 

miljöområdet) upp i en enkel tabell, som tydligt sammanfattar hur de kan relateras till 

varandra. 

  

OÄKTA KONFLIKTER 

 

TEKNISKT LÖSBARA 

KONFLIKTER 

 

ÄKTA KONFLIKTER 

 

INTERNA 

KONFLIKTER 

 

 

Ineffektiv miljövård 

 

Miljötekniska 

ineffektiviteter 

 

Konflikter mellan olika 

miljömål 

 

EXTERNA 

KONFLIKTER 

 

Ineffektiv förvaltning 

 

Tekniska ineffektiviteter 

 

Konflikter mellan 

miljömål och andra mål 

Figur 1. Olika slags målkonflikter. Källa: Naturvårdsverket, 2007. 

 

Skillnaden mellan målkonflikter och intressekonflikter 
Som antyds finns det en distinktion mellan begreppet målkonflikt, som är en konflikt mellan 

uppsatta samhällsmål, och intressekonflikt, som är en konflikt mellan samhällsintressen i 

vidare bemärkelse.  

Gränserna kring vad som definierar en målkonflikt respektive en intressekonflikt tycks dock i 

dagligt bruk vara något flytande. I de översiktsplaner som granskats och under de intervjuer 

som hållits till grund för denna studie har begreppen till stor del använts synonymt. Ofta talas 

snarare om intressekonflikter än konflikter kopplade till specifikt definierade mål, men då 

samhällsmålen baseras på de olika samhällsintressen som finns, så uppstår en tydlig koppling 

och därför inkluderar denna studie även intressekonflikter. 

Det finns dock några undantag när en intressekonflikt inte kan sägas vara en målkonflikt. 

Exempelvis finns konflikter mellan allmänna och privata intressen, som i fallet mellan 

allmänintresset att bevara naturmark i strandnära lägen mot privata intressen att bygga 

strandnära. Ett annat exempel på en sådan typ av intressekonflikt är konflikter som kan uppstå 

mellan bilister och cyklister i trafikkorsningar. 

Denna typ av konflikter, som har identifierats i översiktsplaner, inkluderas inte i denna studie. 
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4.3 Hantering av målkonflikter i teorin 

Som bedömdes i kap. 3 har kommuner ingen skyldighet enligt PBL eller miljöbalken att 

omnämna eller hantera målkonflikter i sina översiktsplaner och miljöbedömningar, och 

lagtexten ger heller ingen vägledning för hur detta skulle kunna gå till. Enligt Edvardsson 

(2004) är dock alla samhällen som använder sig av målstyrning mer eller mindre utsatta för 

målkonflikter som måste hanteras på ett eller annat sätt. Undantaget enligt Edvardsson (2004) 

är om målen sätts väldigt lågt, eller om de definieras så pass vagt att måluppfyllelse är 

omöjlig att utvärdera. Att samhällsplanerare tvingas konfronteras med målkonflikter förr eller 

senare är därför oundvikligt, och hur de medvetet, eller omedvetet, väljer att hantera dessa 

konflikter kan få stora politiska, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser. 

 
 

Konflikthantering – fem grundläggande strategier 
 

Detta stycke syftar till att ge några övergripande strategier och iakttagelser från 

målkonfliktslitteraturen om hur målkonflikter kan och bör hanteras. Det är inte någon 

komplett strategi, utan bör mer ses som en bas för den senare diskussionen.  

 
I naturvårdsverkets rapport Miljömål och andra önskemål (2007) beskrivs fem vanliga 

förhållningssätt/strategier som kan användas vid målkonfliktshantering, där konflikterna är 

äkta och konflikthanteringen därför blir en fråga om förhandlingar och prioriteringar mellan 

målen. Dessa strategier är  

 

 Konkurrens: Man driver sin egen linje och tar lite eller ingen hänsyn till motpartens 

önskemål. 

 Problemlösning: Man försöker lösa konflikten tillsammans med de inblandade på ett 

så objektivt och rationellt sätt man kan. 

 Kompromiss: Man ser konflikten som en intressekonflikt, där den ska lösas på ett för 

alla inblandade så tillfredställande sätt som möjligt. 

 Anpassning: Man ger efter för motpartens krav. 

 Undvikande: Man försöker undvika att konflikten uppstår genom att handla proaktivt, 

eller genom att inte handla alls, till exempel förneka eller förtränga. 

 

Alla dessa strategier förekommer vid målkonfliktshantering idag, vare sig de är avsiktligt 

planerade eller genomförda på ett omedvetet, passivt sätt. I ytterligare en studie av 

naturvårdsverket (2011) utfrågades kommuner, länsstyrelser och myndigheter om vilka av 

dessa strategier de brukar använda vid hantering av målkonflikter gällande specifikt 

miljömålen. Naturvårdsverket drog enligt resultaten slutsatsen att konkurrens och 

problemlösning förekommer som strategier i störst utsträckning, medan anpassning och 

undvikande förekommer i mindre utsträckning. Resultaten av undersökningen är dock mycket 

jämna, då 30-50 % av de tillfrågade använder de sistnämnda strategierna i stor utsträckning.  



22 
 

 

Varje strategi kommer nedan beskrivas mer ingående. Notera att problemlösning och 

kompromiss beskrivs mer utförligt än övriga strategier, vilket i grunden beror på att studien 

har funnit ett bredare litteraturunderlag för just dessa strategier. 

 

Konkurrens 

Konkurrens-strategin handlar om att driva sin egen agenda utan omtanke för motpartens 

ståndpunkter och önskemål. Med denna inriktning blir enligt Naturvårdsverket (2007) 

förekomsten av målkonflikter egentligen ganska ointressant, eftersom beslutsfattaren bara ser 

sitt eget perspektiv och anser att andra mål än ens egna saknar betydelse. 

 

I en planeringskontext skulle ett konkurrensbaserat synsätt kunna innebära att planeraren ser 

ett målområde som överlägset viktigare än alla andra, vare sig det består i att bygga bostäder, 

bevara kulturhistoriska värden eller att gynna småjordbrukarnas intressen.  

 

Problemlösning 
 
Med en problemlösningsbaserad strategi ser man konflikten som ett sakligt problem, där 

rationella och objektivt giltiga metoder ska användas för att hitta den bästa lösningen i varje 

given konfliktsituation. (Naturvårdsverket, 2007) 

 

Vad som definierar den bästa lösningen bestäms inte av personliga moraletiska ståndpunkter, 

utan snarare av ett konsekvensbaserat synsätt där det handlar om maximera 

handlingsalternativens nytta. Problemlösningsstrategin tenderar således att bli en mycket 

matematiskt och logiskt inriktad konflikthanteringsstrategi som i grunden handlar om att 

balansera nyttofunktioner av de olika handlingsalternativens konsekvenser, under 

uppfattningen att det alltid går att hitta den objektivt bästa lösningen. Detta har resulterat i ett 

flertal studier som söker ta fram matematiska och logiska modeller för att lösa målkonflikter, 

såsom exempelvis studier av Munda (2009), Ekenberg (2000) och  Erol & Ferrell Jr. (2003) . 

 

Även om det kan låta önskvärt att hitta den objektivt bästa lösningen i varje konfliktsituation 

har dock metoden ett stort problem i att den förutsätter att beslutsfattaren har fullständig 

kunskap och information om alla olika handlingsalternativ. Bell et.al (1977) beskriver att 

beslutsfattaren måste analysera och förutsäga inte bara de omedelbara konsekvenserna av 

olika handlingsalternativ, utan även förstå dess sekundära och tertiära effekter i de komplexa 

och dynamiska systemen. Precis som i fallet med de andra relaterade studierna har dock Bell 

et.al (1977) en optimistisk hållning till att detta är möjligt. Dock bör nämnas att de i sina 

exempel bara undersöker system i mindre skala, som exempelvis i ett fall där de gör en 

beslutsanalys över olika faktorer i ett kärnkraftverk, såsom kostnader för bränsle, vatten, 

temperatur och tryck i olika delar av kraftverket. Denna typ av ekonomisk-tekniska analys 

skulle kunna vara lämplig att utföras med en problemlösningsbaserad metod, men man kan 

vara kritisk mot möjligheten att föra samma typ av matematiska analyser i storskaliga 
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samhällssystem, med bredare spektrum av beslutsvariabler och svårkvantifierade 

samhällsintressen som exempelvis livskraftiga naturmiljöer och tillgång till rekreation.  

 

Det finns dock exempel på andra problemlösningsbaserade metoder som är mer specifikt 

riktade mot fysisk planering. Ett sådant välkänt verktyg är multikriterieanalys. Syftet med 

multikriterieanalys är samla in och organisera all tillgänglig information för beslutsfattarna, så 

att de kan ta informerade beslut där alla viktiga kriterier noga avvägts mot varandra (Løken, 

2005; Chen et al. 2011). Detta ska i sin tur förhindra att beslutsfattaren ångrar sitt beslut i 

efterhand. Multikriterieanalys kan därför vara ett mycket användbart verktyg vid 

målkonfliktshantering, då det skapar goda möjligheter att avväga olika mål och intressen för 

att hitta lämpliga lösningar i varje given kontext (Chen et al. 2011; Løken, 2005; Matsuhashi, 

1997) 

 

I praktiken innebär multikriterieanalys vid samhällsplanering ofta om användande av grafiska 

digitala verktyg som Geografiska Informationssystem (GIS). Flera studier har gjorts på 

området, såsom exempelvis en studie av Chen et al. (2011) som beskriver hur man kan 

använda GIS för att allokera lämpliga former av markanvändning för ett landområde där det 

finns flertalet konflikterande mål. I GIS-programmet skapas flertalet intressekartor för varje 

enskilt intresse/samhällsmål. Intressena/målen rankas därefter av planeraren efter hur viktigt 

det anses vara att tillgodose i varje enskild punkt på kartan. Enligt metoden kan man lösa 

målkonflikterna genom att standardisera och överlappa kartbilderna över alla olika 

lämplighetskartor kopplade till de enskilda målen. Därefter allokeras varje enskild cell till det 

mål som är högst rankat för det specifika området.  

 

Trots att metoden strävar efter att hitta en objektivt bästa lösning på målkonflikterna finns det 

en subjektivitet i den rankningsprocess som utförs av planeraren. Detta gör att det kan 

diskuteras huruvida metoden verkligen är problemlösningsbaserad enligt Naturvårdsverkets 

(2007) definition. Matsuhashi (1997) påpekar att subjektiviteten gör att metoden snarare ska 

ses som ett beslutsstöd för beslutsfattare där jämförelser och analyser av problemen kan lyftas 

fram och diskuteras, än som en optimal lösning på ett givet problem. 

 

 

Kompromiss 
 
Kompromiss-strategin utgår, till skillnad från de två tidigare nämnda strategierna, från att det 

inte finns en unik lösning på konflikten. Istället handlar det om att försöka hitta en hygglig 

kompromiss mellan alla berörda intressen. Strategin handlar till stora delar om att öka 

förståelsen för motparternas ståndpunkter, för att på så sätt kunna sammanfoga de olika 

intressena och hitta en lösning som alla parter är nöjda med. (Naturvårdsverket, 2007) 

 

Denna strategi passar alla som inte har en alltför bestämd uppfattning i olika frågor. Det är en 

vanlig och naturlig metod för politiker att kompromissa i olika frågor och göra avvägningar 
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mellan olika intressen. Detsamma gäller även andra praktiskt verksamma personer, vilket då 

alltså även omfattar samhällsplanerare.  

 

Att kompromissa handlar till stor del om sociala samspel. Att öppet samlas och diskutera, 

argumentera för sin ståndpunkt och lyssna på motparten, för att därigenom lösa oenigheter 

och hitta en gemensam grund. Det är avgörande att det finns en grundläggande tillit och 

förtroende mellan parterna för att strategin ska ge resultat och konflikten ska kunna lösas. 

 

Sycara (1988) Betonar att en kompromisstrategi vid målkonfliktshantering är en iterativ 

process, där planeraren guidar de olika parternas intressen genom en mängd möjliga 

kompromisser till en slutlig strategi valts som alla parter är nöjda med. Viktiga delar av 

strategin är även att parterna ger feedback och tydliga ställningstaganden kring vilka 

avvägningar som är acceptabla, samt att planeraren under förhandlingarna är öppen för att 

ändra riktning om det framkommer ny information eller förhållanden som kan ändra parternas 

mål och agerande. 

 

En studie av Ohbuchi et al. (1999) belyser vikten av förståelse för kulturella skillnader vid 

konfliktlösning, vilket kan påverka hur man värderar olika mål, och även benägenheten att 

kompromissa för att uppnå dem. Studien visar på skillnader mellan kollektivistiska och 

individualistiska folkgrupper, vilka i studien representeras av Japaner respektive Amerikaner, 

genom att de kollektivistiska grupperna är mer benägna att kompromissa och köpslå i 

konfliktsituationer. Möjligheten att föra en kompromissbaserad strategi kan därmed i hög grad 

vara beroende av de kulturella normer och värderingar som finns hos de medlande parterna. 

 

Bilden av att kultur, normer och värderingar har en stor påverkan i en kompromissbaserad 

målkonfliktshanteringsstrategi förstärks om man ser till hur offentliga institutioner styrs i 

praktiken. Det finns en möjlig problematik i att den faktiska styrningen av olika 

samhällsinstitutioner som myndigheter och lokala beslutsorgan, där kommuner är en del, ofta 

avviker från den formella strukturen (Lindström 1997, Naturvårdsverket 2007). Detta beror på 

de informella nätverk som upprättas internt på organisationen; nätverk där ofta normer och 

traditionella rolluppfattningar anses viktiga. Därigenom upprättas utöver de formella 

bestämmelserna även informella regler om vem som bestämmer i praktiken och hur olika 

normer ska tillämpas. Dessa informella maktstrukturer borde påverka möjligheten att föra en 

kompromissbaserad konflikthanteringsstrategi i praktiken. (Naturvårdsverket, 2007) 

 

Anpassning 
    

Att anpassa sig efter motpartens krav är en strategi som kan tillämpas om man anser att man 

befinner sig i en särskilt svag förhandlingsposition, eller inte tycker att den egna ståndpunkten 

är tillräckligt viktig att kämpa för (Naturvårdsverket, 2007). 

 

När det gäller klimatfrågan drar naturvårdsverket (2007) parallellen att man då skulle se den 

som ett problem som skulle kräva så stora samhällsuppoffringar, särskilt i u-länder, att det är 
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omöjligt att lösa. Det skulle enligt uppfattningen finnas en så stark folklig opposition mot att 

göra livsstilsförändringar att det inte heller är politiskt möjligt att driva igenom sådana 

förslag. Istället väljer man att lägga sig frågan och istället inrikta sig på att hitta sätt att 

anpassa sig till de nya, ofrånkomliga omständigheterna.   

 

Anpassning är tydligt den mest passiva av alla strategierna, och den är därför knappast 

konstruktiv att använda i en planeringskontext.  

 

Undvikande 
 

Ett undvikande agerande i fallet med målkonflikter skulle exempelvis kunna vara att 

formulera målen vagt som tidigare beskrivet, eller att handla så att inte målkonflikter uppstår 

från första början. Detta kan göras genom att man tacklar orsaken till konflikten. I ett fall 

beskrivet av Edvardsson Björnberg & Svenfelt (2009) skulle det innebära att hantera och 

minska klimatförändringarna för att undvika de målkonflikter som kan uppstå vid valet av 

anpassningsåtgärder som krävs när klimatförändringarna redan uppstått. Med facit i hand är 

detta realistiskt bara till en viss grad, då vissa anpassningsåtgärder och resulterande 

målkonflikter är oundvikliga på grund av att klimatförändringarna redan sker. På samma sätt 

skulle det kunna argumenteras att en total omställning av energisystemet proaktivt skulle 

undvika den pågående målkonflikten mellan transportbehov och miljöhänsyn. En sådan 

lösning är avgörande på lång sikt, men verkar dessvärre inte handlingsvägledande för de 

aktuella och konkreta beslutssituationer som uppstår här och nu. 

 

Naturvårdsverket (2007) argumenterar för att en undvikande strategi kan vara bra att använda 

i fall med oäkta och tekniskt lösbara konflikter. Så länge undvikande-strategin ger incitament 

att handla aktivt, kan den användas för att förbättra effektiviteten av verksamheten en hitta ny 

teknik som förhindrar att målkonflikterna uppstår från början. I fall med äkta målkonflikter 

fungerar dock strategin mindre bra. 

 

Strategier för olika typer av målkonflikter 
 

Utöver de fem konflikthanteringsstrategierna förekommer några andra iakttagelser i 

litteraturen, vilka beskrivs nedan.  

 

Enligt Wandén (2003) kan ett första steg när man står inför en konfliktsituation vara att 

försöka bestämma om konflikten är äkta eller oäkta. En fråga att ställa är huruvida valet 

mellan de olika alternativen är uttryck för en konflikt eller ett dilemma, dvs. kan man lösa 

problemet genom att kompromissa eller måste man välja det ena eller det andra alternativet? 

Dilemman står man inför när det handlar om kritiska gränsvärden, som är avgörande för 

exempelvis en arts eller ekosystems överlevnad. I dessa fall bör miljöhänsyn få större tyngd i 

beslutsfattandet. När det kommer till konfliktsituationer som är kompromissbara, och vi väljer 
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att tillåta en lite högre arbetslöshet eller lite högre utsläpp, är konsekvenserna inte lika stora 

oavsett vilket val vi väljer.  

 

Oäkta konflikter kan lösas genom att man tillämpar effektivare användning av resurser, vilket 

i praktiken ofta innebär att förändra användningen av politiska styrmedel som skatter och 

subventioner (Wandén, 1997). I fall med enskilda verksamheter kan man ställa sig frågan vad 

ny och effektivare teknik skulle kunna få för konsekvenser när det gäller målkonflikten. I 

många fall när det gäller konflikter mellan ekonomiska intressen och miljö hjälper inte bara 

ny och renare teknik till att lösa målkonflikter, utan kan även skapa positiva synergieffekter 

som nya arbetstillfällen och förbättrad miljö. 

 

Ofta är det dock svårt att klargöra om konflikten som föreligger är oäkta eller inte. En till 

synes oäkta konflikt man försöker lösa genom effektivisering kan dölja en bakomliggande 

intressekonflikt där något intresse påverkas, och konflikten är alltså inte oäkta, utan äkta. 

(Wandén, 1997) 

 

Naturvårdsverket (2011) nämner därför att det kan vara mer värdefullt att fundera över om 

konflikten ligger på målnivå eller åtgärdsnivå, snarare än att försöka bestämma om den är äkta 

eller oäkta. Ofta blir målkonflikter mer tydliga på åtgärdsnivå, och kan därför vara svåra att 

identifiera redan på den övergripande målnivån. Därför bör man analysera målkonflikterna i 

två led, först på målnivå och därefter på åtgärdsnivå. På så sätt kan man identifiera 

konflikterna på ett tidigt stadium, och dessutom kan personer med sakkunskap ofta hitta 

lösningar på åtgärdsnivån som gör att alla konflikterande mål kan tillfredsställas. 

 

Att fokusera på lokala åtgärder istället för övergripande mål kan alltså vara ett mer praktiskt 

tillämpbart sätt att arbeta med komplicerade målkonflikter. Wandén (1997) nämner att 

lösningar på komplicerade konflikter ofta måste sökas i varje enskilt fall, och även om det 

hade varit fint att hitta en allmängiltig strategi för hur målkonflikter bör lösas, fungerar det 

inte så i praktiken. Detta är huvudslutsatsen för denna del.  
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5. Textånålys 

I studien har översiktsplaner (ÖP) och tillhörande MKB:ar för 80 kommuner beaktats (för 

urvalet hänvisas till metodkapitlet). I 19 fall av dessa har dock de gällande plandokumenten 

varit äldre än från 2004, och hamnar därför utanför studiens tidsram. Resterande dokument 

har granskats och analyserats utifrån textanalysmetoden beskriven i kap. 2.2. Det 

övergripande resultatet kan avläsas från tabell 1 där alla kommuner kategoriserats utifrån 

deras täckning av målkonflikter i plandokumenten.  

 

 

 

 

 

 

För att läsa tabellen behöver dock tre kategorier definieras; ”strukturerad analys av 

målkonflikter”, ”innefattar spår av målkonflikter” och ”målkonfliktsanalys saknas”. 

Strukturerad analys innebär i detta fall som namnet antyder, att målkonflikter lyfts i planen på 

ett strukturerat sätt. Detta innebär att de antingen finns samlade i ett specifikt kapitel, eller på 

något annat tas upp enligt ett mönster som visar på en kontinuerlig iakttagelse och analys av 

målkonflikter. Att kommunen har ett strukturerat sätt att ta upp målkonflikter tyder på att det 

finns en medvetenhet i arbetssättet kring målkonflikter, dock säger det ingenting om de 

kvalitativa aspekterna gällande hur målkonflikterna lyfts fram. 

Kategorin ”innefattar spår av målkonflikter” kan förenklat sägas representera alla kommuner 

som inryms mellan kategorierna att inte ta upp målkonflikter alls, och att ta upp dem 

strukturerat. De kan med andra ord göra allt från att nämna en generell målkonflikt en gång i 

dokumentet, till att mycket specifikt och ofta nämna olika konflikter, men utan att det framgår 

en underliggande struktur. Av de kommuner vars dokument har granskats kan exempelvis 

avläsas att (ca 60 %) någonstans i dokumenten tar upp målkonflikter. Av de granskade 

kommunerna har vidare endast (ca 11 %) ett strukturerat sätt på vilket de tar upp 

målkonflikter. 

För att ytterligare bena ut de två kategorierna som tar upp målkonflikter har tabell 2 gjorts, se 

kap. 5.1 nedan.  

Kategorin ”målkonfliktsanalys saknas” innebär att plandokumenten inte gav några sökträffar 

på ordet ”konflikt” (eller ”målkonflikt”) och utifrån studiens metodik kan därifrån härledas att 

Analys av målkonflikter inom kommunal ÖP och ÖP-MKB 

Beskrivning  Frekvens (antal kommuner) 

Strukturerad analys av målkonflikter 7 

Innefattar spår av målkonflikter 30 

Målkonfliktsanalys saknas ("konflikt" ej sökord) 24 

Kommun saknar ÖP inom studiens tidsram 19 

Totalt: 80 

Tabell 1. Analys av målkonflikter inom kommunal översiktsplan (ÖP) och miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 
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dessa kommuner inte arbetar med målkonflikter i sina översiktsplaner (se kap. 7.3 

metodkritik).  

 

5.1 Kvalitativ analys av kommunerna 

För att lyfta fram de mer kvalitativa aspekterna kring hur kommunerna arbetar med 

målkonflikter har även en kvalitativ analys utförts utifrån textanalysen. Här har varje träff på 

ordet ”konflikt” lästs ut i sitt sammanhang för att göra en mer djupgående och samtidigt 

holistisk tolkning kring hur målkonflikterna beskrivs och hanteras i plandokumenten. 

Analysen spänner över tre huvudkategorier: Bredd, specificitet, och beskrivande av åtgärder. 

Bredden mäts i analysen förenklat utifrån hur många unika referenser till ordet konflikt som 

finns. Med unik menas att varje typ av målkonflikt som beskrivs bara räknas en gång. En plan 

som beskriver en bredd av olika målkonflikter antas göra ett mer gediget målkonfliktsarbete 

än en plan som exempelvis bara beskriver en konflikt. 

Vidare bestäms huruvida planen beskriver konflikterna övervägande generellt eller specifikt. 

En specifik beskrivning definieras här som en beskrivning som är specifik i antingen plats 

eller inom sitt ämne. Exempelvis, ”Vid utbyggnader av nya vägsträckningar är det sannolikt 

att natur- och kultur- områden eller annan värdefull mark tas i anspråk och konflikter mellan 

olika intressen kan uppstå.”(Arboga kommun, 2009) är en generell beskrivning. Å andra 

sidan, ”Bruksmiljön i centrala Finspång är av riksintresse för kulturmiljövården. I 

översiktsplanen uttrycks viljan att industrierna ska få möjlighet att utvecklas, för att gynna 

näringsliv och sysselsättning. Detta kan potentiellt resultera i konflikter mellan kulturmiljön 

och industrierna till exempel med ökad trafik in till industrierna.(Finspångs kommun, 

2011:21)”, är en specifik konfliktbeskrivning.  

Planerna bedöms även utifrån deras sätt att beskriva åtgärder och prioriteringar relaterat till 

målkonflikterna de tar upp, vilket är viktigt för att målkonfliktsanalysen ska verka 

handlingsvägledande. I de fall kategorin ”åtgärder ingen motivering” väljs, innebär det att 

kommunen har beskrivit ställningstaganden kopplade till målkonflikterna, men inte motiverat 

varför de har prioriterat just de valen. 

Resultatet från denna analys sammanfattas i tabell 2 nedan.   
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 Kommun 1-2 
ref 

3-4 
ref 

5+ 
ref 

Generell Specifik Inga 
Åtgärder 

Åtgärder 
ingen 

motivering 

Åtgärder 
finns 

1 Arboga  x  x  x   

2 Boxholm X   x  x   

3 Båstad X    x   x 

4 Eskilstuna   x  x   X 

5 Finspång   x  x   X 

6 Håbo  x  x  x   

7 Huddinge   x  x   X 

8 Härjedalen  x   x   X 

9 Härryda  x   x   X 

10 Hässleholm   x  x  x  

11 Karlstad  x  x  x   

12 Ljusdal   x  x   X 

13 Lysekil   x  x  x  

14 Markaryd X   x  x   

15 Mellerud X    x x   

16 Norrtälje  x   x x   

17 Nybro X   x    X 

18 Sigtuna  x   x x   

19 Sjöbo  x   x x   

20 Stockholm   x x  x   

21 Sunne x   x   x  

22 Svedala x   x    X 

23 Söderhamn   x  x   X 

24 Söder-
köping 

x    x x   

25 Södertälje   x x  x   

26 Täby x   x  x   

27 Upplands 
Bro 

  x x   x  

28 Uppsala  x  x   x  

29 Vansbro x   x   x  

30 Ånge x   x  x   

Strukturerade 
kommuner 

        

31 Knivsta  x  x   x  

32 Ronneby   x  x x   

33 Solna   x x  x   

34  Göteborg   x  x   X 

35 Kungsör   x  x   X 

36 Trelleborg   x  x  x  

37 Luleå   x  x  x  

 Totalt 11 10 16 17 20 16 9 12 
Tabell 2. Tabell över identifiering och hantering av målkonflikter inom kommunal översiktsplanering. 
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5.2 Vanliga typer av målkonflikter – vilka politikområden 

krockar?  

Som en del i den kvalitativa analysen har målkonflikterna granskats och kategoriserats utifrån 

vilka politikområden de berör. Resultatet sammanfattas i tabell 3 nedan. Siffrorna som anges 

är det totala antalet unika målkonflikter som påträffats under granskningen av de aktuella 

planerna som innehåller målkonflikter (37 st). Så exempelvis har alltså en (1) kommun 

påträffat en målkonflikt mellan jordbruksintressen och rekreations-/friluftsintressen.  

 

Sammanlagt beskrivs i tabellen 107 målkonflikter fördelat på 37 kommunala planer, vilket 

innebär att varje kommun som faktiskt tar upp målkonflikter i sin översiktsplan, tar upp ca 3 

konflikter (2,89). Om man även inkluderar de kommuner som finns i kategorin 

”målkonfliktsanalys saknas”, blir resultatet istället att varje kommun i snitt tar upp 1,75 

målkonflikter.  

 

Vid granskningen av vilka ämnesområden som berörs framkommer flera tydliga trender. För 

det första är målkonflikterna ofta exempel på markanvändningskonflikter, vilket är föga 

förvånansvärt egentligen då kommunala översiktsplaner är nära kopplade till fysisk planering. 

Mer konkret är att de flesta målkonflikter som lyfts på kommunal nivå berör intresset, 

likaledes behovet, av nyproduktion. I själva verket berör det politiska intresset 

bebyggelseutveckling/förtätning (se tabell 3) 56 % av alla konflikter som tas upp i planerna 

enligt studien. Ofta står byggandeintresset mot att bevara naturintressen, antingen specifikt 

riktat mot mark i strandnära lägen, eller mera diffust beskrivna ”naturområden”. Dessa två 

typer av konflikter utgör totalt 24 % av alla målkonflikter som beskrivs i tabell 3. Det handlar 

alltså ofta om målkonflikter mellan rena miljöintressen och national- samt 

företagsekonomiska intressen. 

 

Även målkonflikter gällande kategorin kulturhistoriska värden/kulturlandskap är vanligt 

förekommande enligt tabell 3, med totalt 17 konflikter med andra intressen. I själva verket 

beskrivs dessa konflikter ofta ospecifikt och tillsammans med andra målkonfliktsområden i 

dokumenten, som exempelvis ”Utvinning av grus innebär i många fall konflikter med 

naturvården och vattenförsörjningen. I första hand ska hänsyn tas till konflikten som gäller 

dricksvattenförsörjningen på sikt liksom de värdefulla natur- och kulturvärdena. (Nybro 

Kommun, 2007, s. 85). Denna typ av formuleringar där ”natur- och kulturvärden” klumpas 

ihop till en otydlig enhet, förekommer i flera översiktsplaner och har bidragit till det relativt 

höga antalet referenser till kulturvärdesrelaterade konflikter. I detta fall är det dock tydligt att 

den enskilda referensen till ”kulturvärden” är mycket vag och ospecifik, vilket dessvärre gör 

det svårt för läsaren att förstå ställningstagandet som kommunen gjort.  Detsamma gäller 

referenser till ”naturvärden”, som även det är ett vagt begrepp som därmed behöver 

specificeras i varje enskilt fall för att analysen ska vara handlingsvägledande. 

 

I tabell 3 framkommer även den vanliga konflikten mellan bebyggelseutveckling och 

jordbruksintressen. I praktiken innebär detta beskrivningar av konflikter mellan nyproduktion 
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av bostäder mot att bevara högproduktiv jordbruksmark. (I de fall konflikterna rörde andra 

jordbruksintressen gällande exempelvis djurhållning eller buller, ligger dessa i separata 

kategorier).  Särskilt i snabbt expanderande kranskommuner till storstadsområden (som 

exempelvis Södertälje, Knivsta, Trelleborg och Upplands-Bro), som präglas av både 

landsbygds-och stadsbyggds-karaktär, var denna målkonflikt mellan att bygga och att bevara 

jordbruksmark tydlig. Kommunerna vill behålla sin landsbygdskaraktär men samtidigt 

möjliggöra för en växande befolkning med dess krav på bostäder, service och kollektivtrafik. 

Lösningen har i de alla de nämnda kommunernas fall varit att satsa på att bygga tätorterna inåt 

och satsa på förtätning och expansionstyngdpunkter, för att minimera den mark som tas i 

anspråk (Södertälje Kommun, 2013; Knivsta Kommun, 2006; Trelleborgs Kommun, 2010; 

Upplands-Bro Kommun 2010).   Trots detta förekommer flera ouppklarade målkonflikter i 

översiktsplanerna (se exempelvis Södertälje Kommun, 2013 och Trelleborgs Kommun, 2010) 

där bostadsområden och tyngdpunkter planeras på jordbruksmark som kommunen bedömt 

vara värdefull, utan att klara ställningstaganden görs över vilket intresse som har företräde.  

 

 

 

 
Tabell 3. Tabell över målkonfliktsområden. Siffror anger antal unika referenser. 
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Bebyggelseutveckling/förtätning 8 3 3 10 16 2 1 3 8 6

Jordbruksintressen 8 2 1 1 1

Skogsbruksintressen 3 2 1 1

Djurhållning 3 3

Strandskydd 10 3 1

Bevara natur(skydds)områden/grönytor 16 2 2 3 3 1 1 3 2

Rekreation/friluftsområden 2 1 1 3 3 3 1 1 2

Vattenskyddsområden 1

Industrimark/-intressen 3 1 3 1 4

Kulturhistoriska värden/kulturlandskap 8 1 1 4 3

Vattenförsörjning 1 1 4 2

Täktverksamhet 1 2 4

Turism 1 3

Infrastruktur-/vägutbyggnad 2 3 2 X 1

Skydd från buller 6 1 X
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6. Intervjuånålys 

Intervjuanalysen har till syfte att ge en djupare inblick i hur några få kommuner arbetar med 

målkonflikter. Ett viktigt syfte är att utreda arbetet med målkonflikter fortlöper när 

översiktsplanen är i laga kraft, och kommande planeringssteg med detaljplanering och 

eventuella fördjupade översiktsplaner (FÖP) ska genomföras. För att målkonfliktsarbetet ska 

ge verkliga effekter på beslutsfattande krävs att de följs upp, och följer med längs hela 

beslutskedjan. Detta är ett viktigt tema för analysen i denna studie.  

För att påminna är de kommuner som intervjuats Göteborgs, Kungsörs och Södertälje 

kommun. Göteborg valdes av anledningen att de är den enda av de granskade kommunerna 

som har genomfört en strukturerad målkonfliktsanalys i matrisform i sin 

konsekvensbeskrivning. Kungsör valdes för att de genomförde en välstrukturerad och 

genomarbetad analys i textform. Södertälje slutligen valdes för att de lyfte flera tydliga 

målkonflikter i sin översiktsplan som är av intresse att följa upp. 

Valet av de individuella intervjupersonerna motiveras, som tidigare nämnts i kap. 2.3 av att 

respektive intervjuperson har varit den mest insatta i innehållet och utformandet av sin 

kommuns nuvarande översiktsplan.  

De som har intervjuats är Ulf Moback, som är landskapsarkitekt på stadsbyggnadskontoret i 

Göteborg och ansvarig för konsekvensbeskrivningen till den nuvarande översiktsplanen, där 

målkonflikterna huvudsakligen beskrivs. 

Therés Andersson är miljöstrateg på Kungsörs kommun och ingår i utvecklingsenheten. Hon 

var med i framtagandet av översiktsplanen och sitter dessutom i kommunstyrelsen. 

Mats Johannesson är samhällsbyggnadsstrateg på Södertälje kommun, med inriktning mot 

infrastrukturfrågor. Han håller även i de regionala utvecklingsfrågorna, genom det pågående 

RUFS-arbetet som han är kontaktperson för. Dessvärre var han inte själv med i utformandet 

av översiktsplanen, men har ändå mest kunskap om den då ingen av de som utformade den 

jobbar kvar på kommunen längre. 

 

6.1 Arbetssätt för att identifiera och hantera målkonflikter 

I alla de intervjuade kommunerna har översiktsplanen och miljökonsekvensbeskrivningen 

gjorts internt. Detta är ingen självklarhet då det är en vanlig metod för kommuner att anlita 

externa konsulter för att utföra sina miljöbedömningar. I intervjufallen har det dock 

identifierats som en fördel att arbeta internt, då detta har medfört att kommunerna och 

handläggarna som har intervjuats har haft en god möjlighet av att vara med och påverka längs 

hela vägen.  
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Arbetssätten skiljer sig dock en hel del mellan kommunerna. I Göteborg har målkonflikter 

analyserats i en separat så kallad konsekvensbeskrivning till översiktsplanen, vilken följer 

lagstadgarna för hur en MKB ska utföras, men utöver det även tar upp sociala och 

ekonomiska konsekvenser av planförslaget (Göteborgs stadsbyggnadskontor, 2009). Egna 

erfarenheter av planering och diskussioner mellan förvaltningarna har lett fram till 

identifiering och ställningstaganden kring värderingarna, för Ulf Moback understryker att 

målkonflikter i grund och botten handlar om värderingar och inte är någon exakt vetenskap. 

Därefter har målkonfliktsanalysen sammanfattats i matrisform (se figur 2 (Göteborgs 

stadsbyggnadskontor, 2009)), en metod som Ulf Moback själv beskriver som ”eget hittepå”.  

 

Figur 2. Målkonfliktsmatris. Källa: Göteborgs stadsbyggnadskontor, 2009. 

 

Matrisen (figur 2) visar relationerna mellan Göteborgs övergripande kommunala mål enligt ett 

färgschem: grönt betyder att målen samverkar, rött att de motverkar, blått att relationen är 
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neutral och gult att relationen motverkar eller samverkar beroende på vilka politiska beslut 

som tas.  

Metoden är visuellt tilltalande och tydlig, och Ulf Moback understryker att särskilt de gula 

målrelationerna är av intresse att föra vidare i kommande beslutsunderlag då dessa är politiskt 

påverkbara.  

I Kungsörs kommun har målkonflikterna också identifierats genom ren diskussion inom en 

arbetsgrupp som Therés Andersson var delaktig i. Det var en grupp med bred kompetens, 

bestående av personer från många olika områden på kommunen. Therés Andersson beskriver: 

”Vi hade kartan framför oss och sen tog vi som ett lager i taget; det här är bra för boende, 

det här är bra för verksamhetsmark, det här är nyttigt för friluftslivet, här är det höga 

naturvärden och sådär... och sen ser man ju vart det krockar, vart det överlappar med 

varandra. ” 

Där det överlappade på kartan gick arbetsgruppen in mer noggrant och tittade, åkte ut och 

tittade på plats, tog in mer information och diskuterade fram lösningar och prioriteringar. 

Dessa presenterades sedan i skrift i ett separat kapitel i den tillhörande 

miljökonsekvensbeskrivningen till översiktsplanen (Kungsör, 2013).  

I Södertälje använder de en modell med en så kallad förprövningsgrupp bestående av 

kommunala tjänstemän med olika kompetenser. När kommunen ska göra framtaganden av 

detaljplaner eller får andra förfrågningar utifrån, gör gruppen en granskning av detta utifrån 

aspekter som hur väl uppdraget överensstämmer med översiktsplanens mål, potentiella 

målkonflikter, ekonomi och genomförbarhet. Detta sker i början av processen och påverkar 

huruvida förslaget tas upp till politiken eller inte. För Södertälje är det ännu ett ganska nytt 

arbetssätt, som de efter att ha studerat hur Göteborgs kommun arbetar med målkonflikter, har 

inspirerats av och delvis tagit efter, säger Södertäljes intervjuperson Mats Johannesson. 

 

6.2 Typer av målkonflikter som hanteras 

I alla tre kommunerna berör målkonflikterna, enligt intervjupersonerna, till stor del frågor om 

bebyggelse och utveckling. I Göteborgs kommun utpekas infrastruktur-utveckling som ett 

område som i flera fall kommit i konflikt med bevarandeintressen av naturmiljön. Exempelvis 

finns uttryckt i konsekvensbeskrivningen (Göteborgs stadsbyggnadskontor, 2009) en tydlig 

konflikt mellan en planerad hamnutbyggnad och bevarandet av ett natura 2000-område i 

Torsviken.  

Kungsörs kommun har också främst identifierat konflikter mellan planerad 

bebyggelseutveckling och bevarande av naturmiljö. Det finns enligt Therés Andersson ett 

politiskt intresse i att bygga natur- och vattennära, längs med Arbogaån och Mälaren. Dessa 

områden är samtidigt mål för strandskydd och andra intressen såsom friluftslivet. Förutom 

detta finns flera konflikter gällande byggande och bevarande av produktiv jordbruksmark. De 

bästa platserna att bygga på i Kungsör är just områden där det är fin jordbruksmark idag. 
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Detsamma gäller i hög grad Södertälje kommun. Där krockar utbyggnadsplaner på flera 

platser med bevarandet av jordbruksintressen, och andra landsbygdsintressen. Förutom detta 

omnämns en konflikt gällande förtätning kontra avrinning. Översvämningsfrågor utrycks av 

Mats Johannesson vara välarbetade av kommunen, men då kan man också ha i åtanke att han 

har en infrastrukturinriktning på kommunen.  

 

6.3 Resultatet av arbetet och uppföljning 

Trots goda förutsättningar är uppföljning bristfällig eller oklar i fallen med alla tre 

kommunerna. I Göteborg har målkonflikterna i översiktsplanen följts upp och lagts in i 

kommande fördjupningar av översiktsplanen, efter inverkan från Ulf Moback. Se exempelvis 

den fördjupade översiktsplanen för Fässbergsdalen (stadsbyggnadskontoret Göteborg och 

Stadsbyggnadskontoret Mölndal (2012)) där ytterligare en målkonfliktsmatris för området 

gjorts. Dock, nämner han, går man i senare planeringssteg, såsom detaljplanering och ansökan 

om bygglov, i brist på resurser sällan tillbaka till översiktsplanen mer än att man tittar på 

kartor. ”Man har bråttom och vill hitta genvägar.” Arbetet med målkonfliktsanalyserna tappas 

alltså bort i dessa planeringssteg och resulterar i att i första hand förbli en skrivbordprodukt.  

I praktiken måste ju dock målkonflikterna fortfarande hanteras. Där får bevarandeintressen 

ibland stå tillbaka för behov av byggande, som i exemplet med hamnutbyggnaden vid natura 

2000-området i Torsviken. Som Ulf Moback nämner: ” den är ju en uppenbar målkonflikt 

som inte är alldeles enkel att lösa eftersom att man på något sätt [måste] ta sig dit och därifrån 

med godset så det kommer ju att påverka själva natura 2000-området på något sätt. (…) Som 

jag har förstått det så tar man så mycket hänsyn man kan till natura 2000-intressena, men man 

kommer ju att åka på kompensationsåtgärder i alla fall. Det är min bedömning.” 

I Kungsör råder det oklarheter kring uppföljningen. Översiktsplanen är där så pass ny att det 

ännu inte tagits fram någon detaljplan sen den trädde i kraft. Therés Andersson hävdar att 

översiktsplanen kommer att användas som underlag för detaljplanerna men nämner inget 

specifikt om hur målkonfliktsanalyserna kommer att användas. Dock, understryker hon, har 

det varit en politisk enighet när översiktsplanen antogs, och i och med att det har hållits täta 

diskussioner med styrgruppen under arbetets gång där alla fått ge sin åsikt om planen finns det 

en bred enighet om dess innehåll. Därför är det sannolikt att en stor del av de 

rekommendationer och prioriteringar planen ger kring målkonflikter kommer att följas vid 

detaljplaneringen. Diskussioner kan ju dock såklart uppstå.  

Även i Södertälje är arbetssättet så pass nytt att det ännu inte finns mer än enstaka exempel på 

uppföljning. Mats Johannesson nämner att de utifrån så kallade exploateringsförstudier de 

utfört i praktiken har valt bort byggande på jordbruksmark i några fall, som i ett exempel i 

Pershagen. Men dessa exempel är ännu ganska få, även om det nya arbetssättet har börjat ge 

avtryck. 

Mats Johannesson hävdar dock att kommunen har en hel del förbättringsmöjligheter på 

området. Än så länge är Södertäljes arbetssätt med samhällsbyggnadskontoret ganska smalt, 
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och till skillnad från Kungsör, saknas viktiga kompetenser i gruppen som förbereder 

underlagen som ska upp till politiken. Gruppen består idag uteslutande av personer från 

samhällsbyggnadskontoret, och detta påverkar inriktningen på beslutsunderlagen. Mats 

Johannesson säger:  

 

”… Ibland kan man undervärdera hoten, bara för att man ska värdera att genomföra de mål 

man har. ’Det här grönområdet är nog inte så viktigt, här kan vi nog bygga, därför att… ‘ Men 

om man har en bredd när man tittar, så kan man nog hitta andra lösningar, vilket vi kanske 

inte gör idag. Det är nog en svaghet när det kommer några personer från samma 

verksamhetsområde som tillsammans gör beslutsunderlagen, att man blir präglad av varandra, 

och ser sina mål som viktigare än andra.” 

 

Utöver förberedningsgruppen behöver beslutsgruppen över också bli bredare. Fler kontor på 

kommunen behöver bli involverade, så att olika åsikter och värderingar finns representerade 

vid beslutsfattandet.  

 

”För det är inte så lätt, när man ska bestämma vad som är viktigast. Är det 

översvämningsrisken eller gröna kilen eller jordbruksmarken, eller är det andra 

ekosystemtjänster som ska bevaras? Vilka väger tyngst? (…) För målkonflikter är ju oftast en 

fråga om vilken som väger tyngst. Vilka konsekvenser är vi beredda att ta och vilka är vi inte 

beredda att ta?” 

 

6.4 Vad karaktäriserar ett bra målkonfliktsarbete? Lärdomar 

från erfarenhet 

För att uppnå ett lyckat målkonfliktsarbete har kommunerna gjort en hel del lärdomar. För det 

första understryks vikten av att ha en strukturerad arbetsmetod. I Göteborg användes en 

målkonfliktsmatris för att på ett strukturerat sätt kunna identifiera målkonflikter, något som 

även de andra kommunerna var positivt inställda till. Therés Andersson nämner att ” 

[Göteborgs målkonfliktsmatris] ger ju som en mall att utgå ifrån så att man får en överblick 

och inte tappar bort saker längs vägen, vilket är ganska lätt hänt då det är så mycket som ska 

vara med i en översiktsplan.” 

Å andra sidan tyckte hon att Kungsörs arbetsmetod med kartor också fungerade bra. Hon 

fortsätter: ” En kombination av arbetssätt kanske är bäst. Att utgå från målkonfliktsmatrisens 

satta rubriker så man inte missar något, men sedan också att titta på kartor och var det 

överlappar. Och att man åker ut och tittar på ställena på plats.” 

Trots den positiva responsen till målkonfliktsmatrisen tror Ulf Moback att de fortsättningsvis 

antagligen kommer använda andra arbetsmetoder med målkonflikter, i form av 

multikriterieanalys. Multikriterieanalys enligt SIKA (2005) ett strukturerat sätt att väga för- 

och nackdelar mellan olika handlingsalternativ. Det är likt en samhällsekonomisk kalkyl, men 

med skillnaden att man använder andra vikter än monetära värden. Ulf Moback beskriver att 
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det är ett verktyg som ligger i gränslandet till målkonfliktsanalys, men att det även viktar 

olika parametrar. Detta användes i ett projekt han tidigare var delaktig i, där det lyfte fram 

sådana svårigheter med att förena de olika politiska målen att projektet lades på is. 

I Södertälje är de fortsättningsvis positiva till Göteborgs arbetsmetod och tror att en 

målkonfliktsmatris kan komma att användas framöver. Vad som är än viktigare för dem är 

dock vikten av rätt personer och kompetens under arbetsprocessen, något som även Therés 

Andersson i Kungsör betonar. I Kungsör förs ett nära samarbete mellan de olika styrgrupper 

och arbetsgrupper som finns, och under hela arbetsprocessen har alla fått ge sin åsikt om 

planen, vilket har lett till en bred politisk enighet om slutsprodukten. Dessutom betonar hon 

vikten av att de har haft en bred kompetens i gruppen som kan olika områden, som miljö, 

näringsliv, friluftsliv och naturvärden, och att alla har varit med från början. Det är viktigt, 

säger hon, att det inte bara blir en profession av planerare som sätter planen och sedan bara tar 

hänsyn till sina egna intressen.  

Detta har till stora delar varit fallet i Södertälje kommun, men Mats Johannesson betonar att 

de i alla fall har tagit det första steget som består i att identifiera problemet. ”Vi har börjat 

krypa, vi ska snart börja gå.”  

Ulf Moback på Göteborgs kommun tror att för att få ett bättre resultat av målkonfliktsanalys, 

där även politikerna involveras mer, så bör man ”tala politikernas språk”. Detta innebär att 

man bör hänga upp målkonfliktsanalysen på verkliga, lokala politiska mål, och utgå ifrån 

samma formuleringar så att politikerna känner igen sig. På så vis kan man också lättare ställa 

politikerna till svars för de beslut som tas.  

Han beskriver: ”I kommunens budget finns det ganska detaljerade mål att uppnå i ord, och att 

utgå ifrån de formuleringarna så att politiken känner igen sig, det tror jag är en 

framgångsfaktor. Många kommuner har ju lokala miljökvalitetsmål, och det har vi också, så 

det är ju något som politikerna själva beslutat om. Så kan man ställa de mot de målen.” 

Detta skulle kunna förenkla uppföljning av målkonfliktsarbetet, som ju är avgörande för att 

det ska få verklig påverkan på beslutsfattande i senare planeringssteg. Dock måste i sådana 

fall resultatet av målkonfliktsanalysen följa med i beslutsunderlagen hela vägen till 

politikernas bord, vilket i många fall inte sker i nuläget.  

Sammanfattningsvis kan ett gott målkonfliktsarbete därför inte genomföras utan att alla längs 

hela vägen i beslutskedjan tycker att det i grunden är viktigt och bör prioriteras. 
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7. Såmmånfåttånde ånålys öch 
diskussiön 

Arbetet med att identifiera och hantera målkonflikter på kommunal nivå idag kan utifrån 

föreliggande studies resultat sägas vara högst bristfälligt. Referenser till målkonflikter saknas 

helt i 40 % av de studerade fallen. Detsamma styrks i tabell 3, som totalt sett påvisar få 

referenser med tanke på antalet planer som har studerats. Vidare är kvaliteten i de fall 

målkonfliktsanalyser gjorts i översiktsplan mycket varierande, vilket kan ses i tabell 2. 

Det bör nämnas att inte heller de kommuner som utför en strukturerad målkonfliktsanalys 

utifrån studiens definition är utan kritik när det kommer till målkonfliktshantering. Som kan 

ses i tabell 2 har vissa kommuner i den kategorin inte specifika målkonfliktsbeskrivningar, 

medan andra inte beskriver prioriteringar kopplade till målkonflikterna. Det finns alltså en 

tydlig skillnad mellan kommunerna i att vissa gör en strukturerad men ytlig 

målkonfliktsanalys, medan andra gör en strukturerad och fördjupad analys. Det skulle kunna 

argumenteras för att i de fall analysen är ytlig, den ger mycket sämre resultat av 

målkonfliktsarbetet än i fall där målkonflikter hanteras ostrukturerat, men med specifika 

beskrivningar där prioriteringar görs. Detta av den enkla anledningen att en ytlig analys inte är 

handlingsvägledande vid senare beslutsfattande.  

Om resultatet av textanalysen i första hand visar bristen och ojämnheten i lyftandet av 

målkonflikter inom kommunal översiktsplanering, visar intervjustudien främst ojämnheten i 

arbetsmetod och resultat hos kommuner som faktiskt arbetar med målkonflikter. Mycket är 

lokala lösningar och innovationer, som i fallet med Ulf Mobacks målkonfliktsmatris. Det 

finns en bristande struktur i arbetsmetoder och därmed också resultat, vilket troligen delvis 

beror på att det saknas lagstiftning om målkonfliktshantering, och att de kommuner som 

arbetar med det idag därför gör det frivilligt.  

För att uppnå kraftfulla förändringar skulle därför ett steg kunna vara ett tillkommande av nya 

planlagar, något som dock kan anses impopulärt i ett samhällsklimat som idag snarare går mot 

en uppluckring av planlagar som en följd av den rådande bostadsbristen. I annat fall behövs 

andra åtgärder som kraftfullt ökar kunskapen om och intresset för att lyfta fram målkonflikter 

inom kommunal planering. Det är troligtvis lösningar på längre sikt i form av allmänna 

värderingsförändringar, eller exempelvis förändringar i utbildningssystemet av 

samhällsplanerare. Än så länge får man hursomhelst sätta tillit till de enskilda kommuner som 

driver arbetet med målkonfliktsanalys framåt.  

 

7.1 Strategier för Målkonfliktshantering 

De i studien intervjuade kommunerna använder enligt teorin för konflikthantering till stor del 

kompromiss-strategin. Detta innebär som nämnts i kapitel 3.4 att de ser målkonflikten som en 
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intressekonflikt som ska försöka lösas på ett för alla inblandade så tillfredsställande sätt man 

kan. I fallet med alla tre kommunerna ligger mycket fokus på interna diskussioner och 

förhandlingar mellan tjänstemännen på förvaltningarna och mellan tjänstemän och politiker. 

Som särskilt är fallet med Kungsörs kommun framställs det som viktigare att uppnå politiskt 

konsensus kring planen, än att till varje pris stå fast vid sin egen etiska ståndpunkt.  

Södertälje har till viss del präglats av att använda konkurrens-strategin, utifrån det faktum att 

arbetsgruppen bestått av personer från en profession, med samma huvudsakliga intressen de 

har försökt driva igenom. Nu framöver, om fler röster får komma till tals, kommer dock även 

Södertälje gå mot att använda ett mer kompromissbaserat arbetssätt. 

Som intervjustudien visar (med särskilt Kungsörs kommun) är samarbete, och kontinuerlig 

dialog mellan planerare och beslutsfattare av stor betydelse för att uppnå goda resultat av 

målkonfliktshantering. För detta krävs en välstrukturerad organisation med täta uppföljningar 

mellan arbetsgrupper och styrgrupper, där målkonflikter lyfts med hela vägen till 

beslutsfattarnas bord. Det bör dock anmärkas att kommunerna som intervjuats var av mycket 

varierande storlek. Detta kan säkerligen påverka möjligheten att arbeta nära politikerna och ha 

en tight beslutskedja, vilket gynnar arbetet med målkonflikter. 

En strukturerad arbetsmetod är också något som gynnar arbetet med målkonflikter. En 

målkonfliktsmatris som den som Göteborg använde kan underlätta kommuner att göra en 

första avcheckning, så att ingenting viktigt missas, som Therés Andersson i Kungsör beskrev 

det. Det bör dock has i åtanke att sådana checkliste-metoder har kritiserats just för att vara 

snäva, vilket riskerar att missa viktiga punkter. Samtidigt är en check-listemetod som 

målkonfliktsmatrisen lättförstådd och visuellt tilltalande, vilket kan vara praktiskt när det 

kommer till att lyfta fram målkonfliktsfrågan till beslutsfattare. Att använda ett snävt men 

lättbegripligt verktyg som en matris kan då vara långt mycket bättre än att inte använda något 

verktyg alls.  

För just markaanvändningskonflikter kan annars metoder som kartmetoden använd av 

Kungsörs kommun vara effektiv att använda. Även den metoden är mycket lättförstådd och 

enkel att tillgripa på vilken kommun som helst. I själva verket kan kartmetoden liknas vid en 

förenklad multikriterieanalys, beskriven i kap. 4.3. Multikriterieanalys kan vara ett effektivt 

sätt att strukturerat analysera målkonflikter genom att överlappa digitala kartbilder över olika 

mål- och intresseområden i GIS. Genom att sätta vikter på de olika intressena kan det 

lämpligaste intresset för varje område på kartan räknas fram. Multikriterieanalys är således en 

strukturerad och delvis kvantitativ metod som bygger på logik och data, även om 

viktningsprocessen onekligen gör även den analysmetoden subjektiv. Subjektiviteten behöver 

dock inte vara en nackdel, med tanke på att de politiska avvägningarna gällande målkonflikter 

alltid är mer eller mindre subjektiva, oavsett vilken analysmetod som används.  

Om man väljer att göra en komplett multikriterieanalys eller använda kartmetoden beskriven 

av Kungsör (där exempelvis ingen kvalificierad viktning i GIS gjordes) är i första hand en 

ekonomisk fråga för kommunerna, beroende av hur sofistikerat och välarbetat resultat man 

eftersträvar. Det kan dock poängteras att tydlig identifiering av målkonflikter tidigt i 

planeringsprocessen kan spara in kostnader som annars skulle uppkomma senare, när 
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målkonflikterna i vilket fall upptäcks och potentiellt felaktiga beslut redan är fattade. Detta 

bör därför vägas in som en faktor vid metodvalet och möjligtvis motivera en grundligare 

undersökning. 

Med tanke på att de flesta av de målkonflikter som identifierats i denna studie har varit rena 

markanvändningskonflikter är både multikriterieanalys och kartmetoden säkert användbara i 

många fall på den kommunala nivån. Det bör dock poängteras att det kan finnas icke-rumsliga 

målkonflikter som inte täcks in av detta arbetssätt. I de fall målkonflikterna är mindre 

kopplade till fysisk planering och mer till mjuka värden så som exempelvis hälsa och säkerhet 

kanske en annan arbetsmetod är att föredra. 

Oavsett vilken arbetsmetod som väljs är ett strukturerat arbetssätt att föredra då det ger goda 

möjligheter att tidigt identifiera målkonflikter i arbetsprocessen. I fallet med Göteborg gjorde 

de dessutom sin miljökonsekvensbeskrivning parallellt med översiktsplanen, vilket var 

positivt då det möjliggjorde för den att påverka planen direkt istället för att komma till i 

efterhand. 

För att målkonfliktsanalysen ska vara meningsfull krävs som tidigare nämnts att den är 

handlingsvägledande. Detta innebär att det i planen görs specifika beskrivningar av 

konflikterna som tas upp, samt även att det görs tydliga ställningstaganden kring vilket 

intresse som ska prioriteras i vilket fall.  

För att allt detta ska få någon som helst betydelse krävs det dock att målkonflikterna inte bara 

förblir kvar i översiktsplanen utan följer med i kommande planeringssteg och beslutsfattande. 

Bristande uppföljning har hittills gjort att målkonfliktsanalysen till största del förblivit en 

skrivbordsprodukt. I fallet med Göteborg spelar det då inte någon roll hur välarbetad 

målkonfliktsmatrisen är om dess innehåll ändå inte lyfts fram till politikerna.  

Det ska också påminnas att Göteborg ses som en förebild för hur man aktivt kan arbeta med 

målkonflikter, något som kommuner som Södertälje försöker ta efter. Detta visar tydligt på 

bristerna som finns kring hur svenska kommuner arbetar med målkonflikter, men därmed 

också att det finns stora förbättringsmöjligheter.  

 

7.2 En fråga om politik och värderingar 

Det blir i denna studie tydligt att målkonflikter i grund och botten handlar om politik och 

mänskliga värderingar. 

De målkonflikter som samhällsplanerare på lokal nivå måste hantera är utifrån denna studie 

till största del äkta målkonflikter. Det rör sig ofta om konflikter gällande markanvändning, 

vilka inte går att kompromissa kring, utan kräver att man beslutar om att göra det ena eller det 

andra. Effektiviseringsstrategier eller bättre tekniska lösningar fungerar inte i dessa fall, utan 

det handlar om ren politik vilket ställningstagande som görs i vilket fall.  
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Även lagtexter ger en i princip obefintlig guidning till hur olika samhällsintressen bör 

prioriteras. Ett exempel med lagen om strandskydd enligt miljöbalken visar hur relativt 

miljölagar kan tolkas. Enligt lagtexten (7 kap. miljöbalken 17§) beskrivs att ”I en detaljplan 

får kommunen upphäva strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken för ett område, om det finns 

särskilda skäl för det och om intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses med 

planen väger tyngre än strandskyddsintresset”. Lagtexten ger alltså inte någon tydligare 

vägledning än att miljöintresset får stryka på foten om beslutsfattaren anser att det 

konflikterande intresset väger tyngre. Vem som sitter i beslutsrummen blir då helt avgörande 

för hur miljöintressen och värderingar kommer att vägas vid samhällsutveckling och 

planering.  

Att förvaltningstjänstemännen på samhällskontoret lyfter upp målkonflikter och hanterar de 

olika intressena sakligt och objektivt utifrån en bred kompetens av personer med kunskap om 

olika områden ger en större möjlighet för beslutsunderlagen att bli objektiva och faktiskt väga 

det intresse högst som borde prioriteras utifrån den specifika kontexten. Men även då är 

slutresultatet beroende av mänskliga värderingar i form av de förtroendevaldas personliga 

världsåskådningar. 

 

7.3 Metodkritik 

Att utföra en textanalys på det sätt som har gjorts i denna studie är inte utan kritik, men har 

varit en nödvändighet för att hantera ett antal svårigheter och dilemman som har uppstått 

under arbetets gång.  

För att något balansera de resultat som studien pekar mot ska därför göras ett kortfattat försök 

att beskriva dessa svårigheter och begränsningar som kan finnas i att använda en sådan metod. 

Textanalysen har utförts genom en förenklad sökordsidentifiering av ordet ”konflikt” (där alla 

relaterade ordformer ingår) under det enkla antagandet att översiktsplanens täckning av 

konceptet målkonflikt är direkt relaterad till användningen av dessa ord. Enligt Stemler (2001) 

kan detta vara sant i vissa fall, men man bör ha i åtanke att metoden därmed inte tar hänsyn 

till användande av synonymer, och inte heller har någon mekanism för att väga hur väl varje 

ord representerar den kategori som det är relaterat till. Så en mening med en målkonflikt i en 

del av dokumentet kanske säger mycket mer om hur väl kommunen arbetar med 

målkonflikter, än en annan mening som också innehåller ordet målkonflikt. Ändå viktas de 

lika.  

Det är av denna anledning de kvalitativa kategorierna, som specificitet och inkludering av 

åtgärder har satts in. De hjälper till att sätta vikter, så att inte en kommun som skriver ut ordet 

målkonflikt många gånger automatiskt räknas som bättre än en kommun som omnämner färre 

konflikter, men mer specifikt och med tydliga ställningstaganden. Att använda kvalitativa 

kategorier har dock inte heller varit utan svårigheter. För det första är det ofrånkomligen en 

subjektiv metod, vilket påverkar validiteten av resultatet. För det andra har det varit svårt att 

göra en rättvis indelning i de olika kategorierna. Beskrivandet av målkonflikter inom 
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respektive översiktsplan och MKB kan variera avsevärt. Medan vissa referenser kan vara 

mycket tydliga och konstruktiva kan andra vara mycket vaga och generella, vilket då gör det 

svårt att göra en överskådlig bedömning. Många gånger ligger denna variation och 

slumpmässighet troligen i att kommunen inte lyft fram målkonflikterna på ett strukturerat och 

medvetet plan, utan att de mer är en del i en allmän retorik och därför hamnar nästintill utan 

innebörd lite varstans i rapporten. Detta säger i så fall något värdefullt i sig om framlyftande 

av målkonflikter inom svensk översiktsplanering.  

Sammanfattningsvis finns det två huvudslutsatser kring hur metodvalet har påverkat studiens 

resultat. Å ena sidan har den förenklade textanalysen inte tagit hänsyn till referenser och 

syftningar på målkonflikter i plandokumenten där ordet målkonflikt inte explicit använts. 

Detta kan ha bidragit till att nedvärdera kommunernas målkonfliktsarbete. Å andra sidan har 

analysen intagit en generös hållning till vad som räknas som en referens till en målkonflikt. 

Exempelvis har således ytterst ospecifika referenser som ”Ett modernt skogsbruk kan stå i 

konflikt med frilufts-, natur- och kulturintressen” (Härryda kommun, 2012: 42) räknats med i 

analysen som hela tre unika konflikter, trots att detta eller liknande omnämnanden knappast är 

konstruktiva eller handlingsvägledande. Det finns alltså samtidigt en motsatt verkande effekt 

på hur kommunernas målkonfliktsarbeten har värderats.  
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8. Slutsåtser 

 

Målkonflikter är ett vanligt faktum som drabbar alla samhällen som, likt Sverige, styrs av 

politiska mål på olika samhällsnivåer. Denna studie, som fokuserar på den kommunala nivån, 

har identifierat att målkonflikter som omnämns i svenska översiktsplaner till allra största del 

(24 %) berör konflikter mellan byggandeintressen och bevarandeintressen av naturmiljö, 

antingen allmänt omnämnda naturområden eller specifika strandskyddsområden. 

Graden av aktivt arbete med målkonflikter inom kommunal planering är dock enligt studien 

till stora delar bristande. Denna studie visar exempelvis att utifrån ett från Sverige 

representativt urval av kommuner, så arbetar idag endast 11 % strukturerat med målkonflikter 

i sina översiktsplaner med tillhörande miljökonsekvensbeskrivningar. I de fall målkonflikter 

lyfts fram av kommunen finns ofta brister med uppföljning av konflikterna till kommande 

planeringssteg, vilket får dem att i flera fall förbli en skrivbordsprodukt. Nulägessituationen 

ger dock möjlighet till en hel del förbättringar, av vilka några huvudslutsatser sammanfattas 

nedan. 

 Arbeta strukturerat för tidig identifiering! En strukturerad arbetsmetod, som 

multikriterieanalys, matrismetoden eller kartmetoden beskriven i rapporten, skapar en 

gemensam utgångspunkt i arbetet med målkonflikter och kan vara bra som 

diskussionsunderlag under planeringsprocessen, samt för att tydliggöra resultaten för 

beslutsfattaren.  

 Var specifik! Målkonflikterna bör beskrivas så specifikt som möjligt och helst relateras 

geografiskt, så att specifika ställningstaganden kan göras till varje enskild 

konfliktsituation. 

 Ta ställning tidigt! Ställningstaganden och prioriteringar kring konflikterna bör i den 

mån det går finnas med redan i översiktsplanen för att inte skjuta problemen på framtiden. 

 Följ upp! Uppföljning av målkonflikterna till senare planeringsskeden som fördjupade 

översiktsplaner och detaljplanering är avgörande för att arbetet ska ha någon som helst 

betydelse. Genom att ställningstaganden gjorts blir analysen handlingsvägledande, och 

med en enkel och strukturerad design, som gärna använder politikernas egna 

målformuleringar, kan målkonfliktsanalysen inkluderas i beslutsunderlagen på ett 

lättförståeligt och effektivt sätt. 

 Arbeta brett och inkludera olika kompetenser! Att ha en arbetsgrupp med en bredd av 

kompetens och kunskap inom olika områden som arbetar med översiktsplanen är 

oumbärligt för att arbeta effektivt med målkonflikter. I många fall finns inga enkla 

lösningar och konflikthanteringen blir en fråga om diskussion och kompromisser, där 

varje deltagares enskilda värderingar är centrala. Att då olika perspektiv finns 

representerade är avgörande för att kunna få en informerad och balanserad diskussion, och 

på så sätt kunna hitta den bästa lösningen i varje enskilt fall. 
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