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Abstract 

This thesis aims to understand the method of strategic choice (MSC, Sw. 
metodik för åtgärdsvalsstudier) in Swedish transport planning as a planning 
phenomenon. Based on a normative interpretative approach and critical 
theory, underlying ideas and thinking that surround the context of MSC and 
how they are expressed in practice, in the guidelines and in concrete planning 
situations were investigated. The starting point was that changing conditions 
in society have necessitated reform of the transport sector and a new method 
has been introduced. It aims to enable a broader grip on transport issues by 
opening them up together with other actors, thus increasing scope and 
spreading responsibility for more sectors and activities, enabling new and 
unconventional solutions to transport problems for a sustainable future. MSC 
is described and interpreted here as a manifold phenomenon that reveals a 
tension between different perspectives and mindsets, but also leads to certain 
aspects being more often expressed which complicates wider and deeper 
perspectives on complex societal problems. More concretely, it was found that 
the collaboration in MSC is limited prematurely and is often limited at an 
early stage of the process, and that this leads to a more narrow understanding 
of the problem to be solved than would otherwise be the case. Furthermore, 
one specific perspective, namely the transport system perspective, is proposed 
explicitly as the basis for assessments. The study has also identified challenges 
related to the consideration of conflicting and contradictory knowledge claims 
in the process. Assessments of the effects of actions are assumed to be based 
upon logical premises, and not on judgments in dialogue and argumentation. 
However, the analysis suggested that the functional instrumental reasoning of 
success-oriented action does not seem to take normative and political issues 
into consideration in order to better address sustainable development issues in 
the complex, democratic and pluralist society. In conclusion, the analysis 
identifies the need for these processes in addressing a sustainable future to be 
kept open in a more inclusive and diverse way, drawing on more and different 
possible futures. 

Key words: planning practice, planning process, change, sustainable future, 
transport, critical theory, participation, collaboration, communicative 
rationality, instrumental rationality, knowledge  
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Sammanfattning 

Denna avhandling handlar om åtgärdsvalsstudien (ÅVS) som planerings-
fenomen och syftar till att ge en djupare förståelse av ÅVS som planerings-
metod, med särskilt fokus på vilka förutsättningar som denna metod ger för att 
utveckla ett ”bredare” och mer kreativt angreppssätt på transportrelaterade 
problem i samhället. ÅVS utgör en viktig del i den nyligen reformerade 
transportpolitiska sektorn på grund av förändrade villkor, synsätt och 
förutsättningar i samhället, som handlar om en ökad helhetssyn, ökad 
samverkan och en större flexibilitet. Trafikverket, som är en nyinrättad 
myndighet, har till uppgift att förvalta och utveckla dessa förändringar där de 
har gått från infrastrukturbyggare till samhällsutvecklare. Samverkan och 
dialog samt förändrade process- och målorienterade arbetssätt är nya 
tillvägagångssätt. ÅVS är i det sammanhanget ett viktigt instrument i tidiga 
strategiska planeringsskeden för dessa ambitioner. En central del i ÅVS är att i 
samverkan med olika aktörer och intressenter förutsättningslöst söka efter 
alternativa lösningar på transportrelaterade problem. Det ska ske genom ett 
trafikslagsövergripande synsätt som säkerställer att kostnadseffektiva 
lösningar föreslås, vilka i sin tur ska bidra till en hållbar samhällsutveckling.  

ÅVS – och de förändringstankar som den kan ses som ett uttryck för – är ur 
planeringsteoretiskt perspektiv intressant att studera litet närmare. 
Skrivningarna om vad ÅVS är tänkt att åstadkomma – och hur – triggar 
närmast eviga kritiska planeringsfrågor, om inneboende motsättningar i det 
moderna samhället. Men vad är det för idéer och ambitioner om planering som 
kommer till uttryck i denna metod? 

För att kunna uppnå syftet med avhandlingen undersöks två centrala element i 
ÅVS-metoden, nämligen dialog och samverkan, samt kunskap för handling. 
Avhandlingens övergripande frågor är:  

Hur uppnås gemensam förståelse och samverkan i processerna? 

Hur bidrar ÅVS till kreativa och analytiska bedömningar?  

Undersökningen genomförs genom en kritisk tolkande ansats och utgår från 
att samhällsfenomen är socialt konstruerade, i vars processer språket har en 
central roll. För att analysera ÅVS som planeringspraktik utgår avhandlingen 
från filosofen Habermas kritiska samhällsteori om två tankestrukturer, 



iii 

 

systemvärld och livsvärld, med olika förnuftslogiker och relaterar dessa till 
olika planeringsteorietiska föreställningar. Analysen utgår först från en 
kontextualisering av ÅVS, som ger en fördjupad förståelse av vad för slags 
problem och förväntningar som genomsyrar tillkomsten av denna planerings-
aktivitet. Därefter undersöks ÅVS som planeringspraktik med fokus på frågan 
om gemensam förståelse och samverkan, samt på frågan om kreativa och 
analytiska bedömningar. Dessa delar av analysen grundas empiriskt på 
handledningsdokument samt erfarenheter från tre konkreta planerings-
situationer. Avhandlingens röda tråd består i att undersöka vilka slags 
föreställningar, förgivettaganden och utgångspunkter som kommer till uttryck 
i ÅVS som planeringspraktik, och vad detta kan innebära i relation till den 
övergripande ambitionen om nytänkande och förändring. 

Kontextualisering av ÅVS     
I den del av arbetet som utgör en kontextualisering av ÅVS, framträder en 
flerdimensionell bild av de utmaningar och problem som kännetecknade 
transportplaneringen under åren före och under ÅVS tillkomst och etablering. 
Analysen visar att ÅVS är en konstruktion som bär med sig olika ambitioner, 
föreställningar och aspirationer, som ska kunna förhålla sig till flera problem, i 
olika sammanhang under olika omständigheter, men trots allt på ett enhetligt, 
kvalitativt vis. ÅVS kontextualisering indikerar hur långsamma, mångfaldiga 
och mångtydiga förändringsprocesser är, att de närmast formeras och blir till 
handlingar, snarare än avsiktligt utformas och genomdrivs utifrån formulerade 
avsikter och uppdragna planer. Samtidigt föreligger också tydliga system-
upprätthållande utgångspunkter som talar om effektivitet och strategiskt 
handlande och tänkande, som direkt går att koppla till frågan om 
rationaliseringstendenser i samhället som är systemstärkande och baserade på 
dess egendynamik.  

Sammantaget återfinns i kontextualiseringen av ÅVS uttryck för fyra olika 
sorters perspektiv vad gäller förändringsförslag och ambitioner; 1) som 
grundas i en idé om att för få infrastrukturåtgärder realiseras. Denna 
uppfattning har i sin tur drivit på en dagordning för förenklingar i regler och 
ett möjliggörande för fler aktörer att ta ansvar för att utveckla och finansiera 
transportinfrastruktur; 2) som gör gällande att för få hållbara åtgärder blir 
genomförda. Detta har bland annat lett fram till en metodutveckling med fokus 
på helhetstänkande och ökat inslag av förutsättningslösa utredningsprocesser; 
3) som handlar om att för många felaktiga åtgärder genomförs. Denna hållning 
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grundas i ett uttalat samhällsekonomiskt perspektiv, vilket sammantaget 
erbjuder metoder för kritisk prövning av vilka infrastruktursatsningar som ska 
bedömas som rimliga att satsa på; samt slutligen 4) som framhåller att för få 
alternativa åtgärder blir uppmärksammade. Detta sista perspektiv återfinns 
delvis inom myndigheternas metodutvecklingsarbete, inte minst avseende 
integrering av olika sektorer, men framför allt inom forskningen. Perspektivet 
lyfter in fler aspekter om infrastruktur och transporter och problematiserar 
dess roll. Analysen av ÅVS kontextuella dimensioner, visar att ÅVS är laddad 
med ett flertal olika teoretiska idéinriktningar och ideal om rationalitet och 
planering. Utifrån teoretisk utgångspunkt visar avhandlingen att de tre 
planeringsmodellerna; systemplanering, förhandlingsplanering och 
kommunikativ planering, till olika delar kan relateras till de fyra problem-
perspektiven som omgav ÅVS tillkomst. Det finns dock ett påtagligt inslag av 
instrumentell rationalitet, men också vissa spår av en kommunikativ 
rationalitet.  

Alla dessa perspektiv som omger tillkomsten av ÅVS leder följaktligen också 
till att flera olika syften omger den. Bland annat återfinns löften om nya 
perspektiv, vidgade synsätt, nya och kreativa lösningar, som inte är de 
traditionella, som en fråga om att förändra och ställa om, och samtidigt 
uppvisa en flexibilitet. Parallellt framförs en förvissning om ökad effektivitet, 
med fler åtgärder, med ökad ändamålsenlighet, som också talar om förändring, 
ett större värdeskapande, fler satsningar, och ett ökat ansvarstagande. En 
metod för samhällsutveckling men oklart i vilken riktning förutom att de 
förändrade förutsättningarna nödvändiggör ökad decentralisering och 
samverkan med andra utifrån gemensamt mål och ett helhetstänkande. En 
önskan om styrd flexibilitet. 

ÅVS som planeringspraktik 
I undersökningen av ÅVS som planeringspraktik – i form av handledningen 
för ÅVS och i konkreta planeringssituationer – låg fokus på två centrala delar i 
planeringsverksamheten, samverkan och kunskapsbildande.  

Samverkan framhålls i handledningen som en avgörande faktor för framgång. 
Det ska bidra till fler perspektiv på en problematik och bredda ansvars-
tagandet, vilket sammantaget kommer att medföra kreativa och nya lösningar 
som kan genomföras snabbare än traditionella. Det finns en tydlig ambition i 
ÅVS om att förändra det sätt som transportrelaterade problem hanteras och 
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löses på. Bland annat handlar det om att få till ett trafikslagsövergripande 
perspektiv och att alla tänkbara åtgärder ska övervägas. Samverkan framställs 
i handledningen som en viktig aspekt, som ska bidra till detta. Sammantaget 
finns det mycket i denna typ av skrivningar som ligger nära sådant som brukar 
framhållas inom en kommunikativ planeringsmodell, med dess fokus på 
delaktighet, dialog och gemensam förståelse och kunskap.  

Men i praktiken visar avhandlingen att både handledningen och de 
planeringsexempel som har studerats genomsyras av ett mer begränsat och 
instrumentellt synsätt. Idén om samverkan utgår tydligt från att kunna 
samordna resurser för att handla strategiskt/funktionellt utifrån ett perspektiv, 
transportsystemet, vilket genom dialogprocessen ska förmedlas till andra 
aktörer. Detta framgår genom konkreta formuleringar i handledningen, i 
särskiljandet mellan ”aktörer” och ”intressenter” och att de som involveras ska 
bidra med kompetens och resurser – inte kunskaper och erfarenheter – liksom 
också att en problembeskrivning ska utgå från transportsystemets funktioner. 
Vad som efterfrågas är aktörer som besitter kapacitet att handla och därtill har 
särskilda erfarenheter av och kunskaper om transportsystemet. I praktiken blir 
det alltså inte fråga om att alla de som är berörda av en situation tillsammans 
orienterar sig i ett sammanhang utifrån olika perspektiv för att lära av varandra 
och sedan samla sig kring möjliga gemensamma kunskaper, och ett möjligt 
gemensamt nytt perspektiv på problematiken. Tanken förefaller i stället vara 
att de andra ska förstå Trafikverkets syn på transportsystemet, vad som är dess 
funktion och lämpliga utveckling. Det är alltså inte ett ömsesidigt lärande 
genom processen som förefaller vara utgångspunkten för ÅVS, utan att de 
andra ska överta en uppfattning genom processen.  

Analysen visar att handledningen och de konkreta planeringssituationerna 
sammantaget uttrycker ett förhållningssätt till transportsystemet som något 
som har en särställning jämfört med övriga delar av samhället. Det vill säga 
transportsystemet uppfattas inte som ett intresse bland andra, utan tas för givet 
som den självklara utgångspunkten för den samverkan som ska ske. Det är 
kring detta ett samförstånd kan formuleras. Det framstår som att transport-
systemet inte söker legitimitet, utan redan uppbär legitimitet i sin 
funktionalitet. Den funktionella samverkanssyn som kommer till uttryck kan 
vara svår att omsätta i de konkreta processerna och kan tvärtom under vissa 
förutsättningar riskera att användas strategiskt för att möjliggöra att just 
infrastruktur utvecklas. Det stämmer inte med de uttalade ansatserna i 
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handledningen, som uttryckligen betonar mål om hållbar utveckling och att 
finna mer hållbara och effektiva lösningar genom att involvera andra sektorer, 
områden, nivåer, och kunskaper i samhället. Om ett samförstånd kan uppfattas 
i dessa processer är det just frågan om mer infrastruktur som förenar aktörerna 
i de olika planeringssituationerna. Att det samtidigt kommer till uttryck i 
intervjuer att det nu talas om nya och spännande idéer – otraditionella 
lösningar, och det framhålles att de hållbara åtgärderna dominerar, åtminstone 
sett till mängden av olika förslag, framstår som motsägelsefullt. Det är något 
med att motstridiga perspektiv inte behandlas vid ett och samma 
utredningstillfälle, utan olika perspektiv tillåts dominera vid olika tillfällen. 
Det är som om utvecklingsfrågornas motsägelsefullhet helt enkelt hanteras i 
parallella processer.  

I analysen av ÅVS som kunskapsprocess riktas uppmärksamheten mot frågor 
om kunskapens form, roll och bildande i ÅVS. I denna del av undersökningen 
visas att ÅVS vilar på flera olika tankesätt, influenser och utgångspunkter, 
men att det sammantaget är en sorts instrumentell rationell kunskapssyn som 
genomsyrar metoden.  

Analysen visar att den utrednings- och analysprocess som beskrivs är linjär, 
med en definitionsdel och en lösningsdel. Upplägget riskerar att låsa in 
förutsättningarna och försvårar för ett omtänkande i senare delar av en 
process. I handledningen framgår det, för att förstå en situation behövs 
information, kunskaper och erfarenheter beträffande ett sammanhang. I ÅVS-
sammanhanget läggs tonvikt på formella kunskapskällor. Lokal kunskap och 
erfarenhet framhålls inte som viktigt i handledningsdokumenten, utan är helt 
beroende av vilken involveringsstrategi som upprättas i varje enskild ÅVS. I 
analysen framkommer även att kunskap framstår som något entydigt, som inte 
är motstridigt och inte kan komma att ifrågasättas. Kunskapers normativa 
grunder, och hur värderingar och strategier vävs in i våra bedömningar 
kommer inte till uttryck i handledningen. Nästa steg i kunskapsprocessen, 
efter en gemensamt formulerad inramning av problemet, handlar om att 
generera alternativa lösningar. Det beskrivs som en kreativ process i 
samverkan med andra aktörer där den så kallade fyrstegsprincipen används för 
att uppmärksamma olika alternativa sätt att lösa problemet på. Analysen 
visade på att de olika stegens åtgärdsinriktningar utgör olika kunskapsformer, 
med steg 1-åtgärder som tydligt normativa och med oklara ansvarsområden. 
De övriga stegen består av åtgärder som ingår i ett mer avgränsat 
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kunskapssammanhang, framför allt rörande det teknisk-administrativa 
transportsystemet. Avhandlingen pekar på att det kan leda ÅVS-processer till 
att uppfatta de tekniska åtgärderna som mer realistiska och relevanta för att 
lösa problem. Därtill erbjuds den kreativa processen listor med förslag på 
olika åtgärder. I avhandlingen diskuteras detta som en sorts dubbelhet. I det att 
både tillse att goda förslag och vidare tankar möjliggörs och blir prövade, och 
att styra och stänga ner sökandet för en effektiv, kontrollerad process.  

När åtgärdsförslag är genererade återstår att analysera och bedöma vilket av 
förslagen som är mest lämpligt att ta vidare till implementering. Här 
framkommer ånyo en spänning mellan olika tankesätt, den mellan logisk 
analys, å ena sidan, och argumenterande bedömning i dialog, å den andra. 
Sammantaget är det mer det logisk-rationella synsättet som framkommer 
tydligast i materialet.  Det gemensamma kunskapsbildandet genom 
argumentation och retorisk dialog förvandlas i det instrumentella perspektivet 
till en autonom, objektiv och logisk kunskapsinstans. Det planeringsexempel 
som studeras utgör dock en skarp kontrast till detta. I exemplet återfinns 
mycket litet av det autonoma, logiska och neutrala, men desto mer av det 
röriga och det sedan länge förgivettagna. Ambitionen om att arbeta utifrån 
fyrstegsprincipen och tillämpa den som en kunskapsprocess som vänder på 
perspektiven, skapade i den undersökta planeringssituationen en påtaglig oro. 
Det visade sig långtifrån enkelt att ifrågasätta normer och redan vunna 
kunskaper och insikter från tidigare processer.  

Analysen av ÅVS som kunskapsprocess ger skäl till att fundera på vad för 
slags förutsättningar som föreligger i en strategisk, tidig planeringsprocess 
som berör samhällsutvecklingsfrågor. Utifrån ett tolkande perspektiv 
kännetecknas planeringsprocesser alltid av normativa omständigheter och 
politiska frågor. Den kunskap som hanteras och diskuteras i ÅVS-processer är 
i likhet med andra strategiska planeringsprocesser inte enbart en fråga om 
fakta, data och neutral information. Kunskapen som hanteras, formeras och 
formuleras i dessa processer är delar av en pluralistisk samtid där olika aktörer 
önskar olika framtider, och där befintliga strukturer och artefakter också bidrar 
och påverkar. Det handlar om att klargöra att kunskap som berörs i dessa 
sammanhang är normativ och inte minst oerhört mångtydig. Mer information 
minskar inte osäkerheten bakom de normativa tvetydiga kunskaperna. Utifrån 
detta synsätt är det av stor vikt att frågan om kunskap, eller bedömning av 
olika effekter i en allra högsta grad osäker framtid uppgraderas till att också 
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inkludera etiska spörsmål om vad för slags framtider som är möjliga att 
diskutera och försöka uppnå. Att helt enkelt inte enbart hålla fast vid tanken 
om en enda, given, framtid, utan i stället aktivt eftersträva en diskussion om 
olika utvecklingsvägar. Något som visade sig svårt i konkreta situationer. 

Slutdiskussion 
Analysen av ÅVS som planeringsfenomen leder sammantaget fram till en 
motsägelsefull bild av vad planering kan och bör vara, där idéer om öppenhet 
och inkludering varvas med idéer om ett synsätt och logisk analys, men där 
det i slutändan ändå är den instrumentella logiken som sammantaget har det 
största genomslaget. I handledningen kommer detta till uttryck i form av en 
systemplaneringsinriktad förståelse av planering som bygger på en 
funktionell-instrumentell rationalitet. De konkreta planeringsexempel som 
studerats uppvisar vissa drag av en mer förståelseinriktad och kommunikativ 
ansats, men detta överskuggas av en inriktning mot ett strategiskt tänkande. 
Det framgår också i kontextualiseringen att det instrumentella är ett 
dominerande tankesätt i berättelserna om reformbehov, om de förändrade 
villkoren i samhället. Tankesättet ligger således också till grund och influerar 
upprättandet av ett Trafikverk med samhällsutvecklingsuppdrag liksom i 
formering av de nya processerna. Sammantaget är frågan om effektivitet och 
strategi avseende samordning av resurser det som dominerar. 

Vad som också framkommer är att man kan uppfatta ÅVS som en teknologi, 
inte bara med anledning av det kognitiv-instrumentella tänkandets förening 
med det framgångsorienterade handlandet, utan också med tanke på de 
funktionell-instrumentella aspekter som kommer till uttryck. ÅVS framstår i 
sammanhanget som en maskin, där aktörerna i processen kan uppfattas vara i 
kontroll över sin process och tillför delar successivt fram tills det att processen 
avslutas. I processen sammanförs delar av kunskaper om ett sammanhang, till 
delar av kunskaper om dess lösningar, vilket i sin tur leder fram till en logisk 
analys och bedömning av vilka som är de ”rätta” åtgärderna. Bakom dessa 
steg döljer sig en funktionell och klassisk tankefigur om hur man löser 
problem; först definieras problemet, sedan söker man efter alternativa 
lösningar, sedan undersöker man lösningarnas relativa effekt på problemet. 
Förr genomfördes denna tankestruktur av en autonom planerare. I överförd 
mening, med tanke på att det är en samverkansprocess, där olika aktörer 
erhåller samma förståelse och uppfattning om ett problem och mål, menar 
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avhandlingen att ÅVS-processen grundas i en tilltro till den autonoma 
processen.  

Därtill finns skäl att tala om en sorts egendynamik i transportsystemet, där 
dess stora omfattning och genomgripande betydelse i samhällslivet också 
tycks ligga till grund för en normativ uppfattning om detta fenomen, denna 
artefakt som en grundläggande nödvändighet. Av detta följer den 
funktionalistiska synen, enligt vilken en gemensam utgångspunkt i ÅVS-
processerna är transportsystemets funktion. En återkommande tendens är att 
systemets tjänster och infrastruktur helt enkelt tas för given som en självklar 
och nödvändig grund för en hållbar samhällsutveckling. Detta framträdde som 
en tydlig tendens i alla tre ÅVS-exempel som har undersökts. ÅVS utgör en 
del av detta systemtänkande, som i slutändan tycks innebära att en långsiktigt 
hållbar samhällsutveckling villkoras av att det energikrävande transport-
systemet först och främst tillåts utvecklas. Det är en del i systemtänkandets 
instrumentella uppfattning om samhället och utgår från systemets syfte, att 
reproducera materiell välfärd. Medlet för ett gott liv, ett hållbart liv, ett 
attraktivt liv, har blivit sitt egna mål, eftersom föreställningen är att dess 
tillämpning är en försäkran om att detta kan uppnås. Samhället blir som ett 
medel för transportsystemets funktionalitet. 

Planeringsfenomet ÅVS och dess förutsättningar för förändring förefaller 
således – trots ambitionerna om ett breddat och kreativt arbetssätt – framför 
allt vara ett uttryck för ett instrumentellt synsätt. Med ett sådant synsätt följer 
ett fokus på, antingen förutsägbarhet där förändring följer systemmässiga 
kriterier, eller på att aktörer finner strategiska fördelar för att få till en 
förändring, med anledning av, inte sällan, ekonomiska värden. Detta faller 
sammantaget inte inom ramen för det kommunikativa handlandet, med en vilja 
till att förstå för att söka nå ny kunskap genom nya perspektiv och således 
möjliggöra ett nytt handlande. Det vill säga förändring till något nytt i 
jämförelse med något gammalt. Som ett hållbart resande i jämförelse med ett 
ohållbart, för att uttrycka det kategoriskt.  

Avhandlingen avslutas med frågor om att utveckla planering som verksamhet. 
En viktig aspekt är hur ambitioner om förändring kan tas till vara och 
realiseras, så att de också kan bidra till en mer hållbar samhällsutveckling. I 
det slutliga avsnittet lyfts frågor om hur planering, om den ska kunna öppna 
upp för nya och kreativa lösningar, behöver skapa sammanhang för mer 
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genomgripande reflektion om planeringens förvigivettaganden, och inte minst 
ett behov av att lyfta fram alternativa framtidsinriktningar. Med en större 
tonvikt på alternativa framtider i dessa utredningsprocesser och i bred dialog 
och argumentation med de som är berörda av en situation, kan samtal föras 
utifrån flera tankesätt och kunskapsformer, för mer ödmjukt förnuftiga beslut. 
Inte nödvändigt det mest instrumentellt optimala, eller det mest effektiva eller 
det som uppfattas skänka störst attraktivitet, men kanske beslut som innebär 
mer acceptabla och rimliga konsekvenser ur många fler perspektiv, för en 
större och mer inkluderande medvetenhet om vår gemensamma framtid. 
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Unconventional solutions using conventional means 

The method of strategic choice as a planning phenomenon  

Summary 
This thesis is about the method of strategic choice (MSC, Sw. metodik för 
åtgärdsvalsstudier) as a planning phenomenon and aims to obtain a deeper 
understanding of its applicability, with particular focus on the conditions 
underlying this method in developing a "broader" and more creative approach 
to transport-related problems in society. MSC is an important part of the 
recent reform of the transport policy sector due to changing conditions and 
approaches in society, which focused on an increasingly holistic view, more 
cooperation and greater flexibility. The Swedish Transport Administration, 
which is a newly established authority, is responsible for managing and 
developing these changes, altering its role from infrastructure builder to 
developer of society. Collaboration and dialogue, changes in process and goal-
oriented approaches are new means and methods. MSC is an important 
instrument in the early strategic planning phase in meeting these new 
ambitions. A key part of MSC is to search for alternative solutions to 
transport-related problems, in cooperation with various actors and 
stakeholders. This is intended to be carried out through a cross-sector, trans-
disciplinary approach that ensures cost-effective solutions that contribute to 
sustainable development. 

MSC, and the thinking on change it can be seen as reflecting, is interesting to 
study more closely from a planning theory perspective. What MSC is 
supposed to accomplish, and how, raises perennial critical planning questions 
about inherent contradictions in modern society, but the ideas and ambitions 
of planning expressed in this method need to be scrutinised for a better 
understanding. 

In this thesis, the focus was on investigating two key elements of the MSC 
method, namely collaboration and knowledge for action. The overall research 
questions investigated were: 

How can a common understanding and collaboration in MSC be achieved? 

How does MSC contribute to creative and analytical assessments? 
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The study was conducted using a critical interpretative approach that views 
social phenomena as socially constructed, with processes in which language 
plays a key role. Analysis of MSC as a planning practice was carried out by 
applying Haberma's critical social theory on system world and lifeworld, with 
different rationalities; functional instrumental, strategic instrumental and 
communicative instrumental. These were applied and related to different 
planning theories and the empirical material. The analysis was based initially 
on a contextualisation of MSC, which provided an in-depth understanding of 
the kinds of problems and expectations that pervade the advent of this 
planning activity. Next, MSC was studied as a planning practice, focusing first 
on the question of common understanding and collaboration, and secondly on 
the question of creative and analytical assessments of problem solutions. 
These parts of the analysis were based empirically on a guideline document 
for MSC and on actor experiences from three concrete planning situations 
where this MSC approach was applied. The recurring theme in the work was 
investigation of the kinds of conceptions, assumptions and points of departure 
that are expressed in MSC as a planning practice, and what this may mean in 
relation to the overall ambition for novelty and change. 

Contextualisation of MSC 

In the contextualisation of MSC, a multi-dimensional picture was created of 
the challenges and problems that characterised transport planning in the years 
before and during MSC development and establishment. The analysis showed 
that MSC is a concept that brings with it different ambitions, ideas and 
aspirations for development, which can address a number of problems in 
different contexts with differing circumstances in an assumed consistent, 
qualitative way. The MSC contextualisation indicated how slow, multifaceted 
and ambiguous change processes can be, and that they are almost shaping and 
becoming, rather than deliberately designed and enforced, based on 
formulated intentions and plans. At the same time, in these processes of MSC 
becoming, there are also clear system-upholding principles that speak of 
efficiency and strategic action and thinking, which can be directly linked to 
the issue of rationalisation tendencies in society that are system-enhancing and 
based on its own dynamics. 

Overall, the MSC contextualisation identified four different types of change 
proposals and ambitions: 1) An approach based on the idea that too few 
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infrastructure measures are realised, a view which has in turn driven an agenda 
for simplification of rules and for enabling more actors to take responsibility 
for developing and financing transport infrastructures; 2) an approach that 
claims that too few sustainable measures are implemented, which, among 
other things, has led state agencies to develop planning methods focusing on 
holistic thinking and unbiased investigation processes; 3) an approach that 
focuses on the implementation of too many inefficient means, an attitude 
based on a cost-benefit analysis perspective, which offers methods for 
critically evaluating which infrastructure efforts are reasonable to invest in; 
and 4) an approach based on a heterogeneous concern that too few alternative 
measures are noted in transport planning processes. This last perspective is 
partly found in methodological development work by relevant authorities, not 
least in terms of integration of different sectors, but especially in the research 
debate. This perspective raises more different aspects of infrastructure and 
transport issues and problematises their role in society. The present analysis of 
the contextual dimensions of MSC showed that it is loaded with a variety of 
theoretical ideas and ideals about rationality and planning. From the 
theoretical point of view, this thesis showed that the three planning models, 
system planning, negotiation planning and communicative planning, can be 
related in different regards to the four problem perspectives surrounding the 
advent of MSC. However, there are tangible elements of instrumental 
rationality, with some traces of a communicative rationality.  

All four perspectives concerning the advent of MSC, serves a number of 
different purposes. MSC is intended to provide new perspectives, widespread 
approaches, new and creative solutions, which are non-conventional, as a 
matter of change, while at the same time exhibiting flexibility. In parallel, a 
sense of efficiency is enhanced, with more measures, with increased 
effectiveness, which also speaks of change, greater value creation, more 
efforts and increased responsibility. MSC is a method of development, but it is 
unclear in what direction. It is in relation to changing conditions that 
necessitate increased decentralisation and wide-spread responsibility on one 
hand, and cooperation with others, based on common goals and holistic 
thinking on the other. There is a desire for controlled flexibility. 

 

 



xiv 

 

MSC as planning practice 

In examining MSC as planning practice, in terms of the guidelines and in 
concrete planning situations, the focus was on two key aspects of planning 
activities, namely collaboration and knowledge formation. 

Collaboration is emphasised in the guidelines as a determining factor for 
success. It contributes with more perspectives on a problem and widens the 
responsibility, which together will bring creative new solutions that can be 
implemented faster than conventional solutions. There is a clear ambition in 
MSC to change the manner in which transport-related problems are handled 
and solved, among other things, through cross-sectional and trans-disciplinary 
perspective and to consider all measures. Collaboration is presented in the 
guideline as an important aspect that will contribute to this. In all, this 
description is close to what is usually emphasised in a communicative 
planning model, with the focus on participation, dialogue and common 
understanding and knowledge. 

In practice, the thesis shows that both the guidelines and the planning example 
studied have a more limited communicative element and rather take an 
instrumental approach to planning. In the guidelines, there is a distinction 
between "actors" and "stakeholders". There is also a suggestion that those 
involved should contribute skills and resources, not knowledge and 
experience, and that a problem description should be based on the functions of 
the transport system. Consequently, it is clear that the idea of cooperation is 
based on involving actors that are able to coordinate resources so as to act 
strategically/functionally from a transport system perspective, which through 
the dialogue process will be conveyed to other actors. What is requested are 
actors with capacity and resources and with special experience and knowledge 
about the transport system. The intention is not that all those involved and 
affected in a situation associated with a problem together orientate themselves 
from different perspectives to learn from each other and form knowledge and 
a possible common new perspective on the problem. Instead, the idea seems to 
be that the others should understand the view of the transport system, its 
function and appropriate development. Thus, mutual learning through the 
process does not appear to be the starting point for MSC, but rather that others 
gain an understanding during the process. 
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The analysis revealed that the guidelines and the concrete planning situations 
view the transport system as having a special position compared with other 
parts of society. In other words, the transport system is not perceived as an 
interest in itself, but taken for granted as the obvious starting point for the 
interaction that will take place. It is about this that consensus can be 
formulated. It appears that the transport system does not seek legitimacy, but 
already carries legitimacy in its functionality. The functional instrumental 
rationality that is expressed in the guidelines can be difficult to translate into 
concrete processes and may, under certain circumstances, be used strategically 
to enable the development of conventional new infrastructure. This is 
inconsistent with the part of the same guidelines which explicitly emphasises 
sustainable development goals and the need to find more sustainable and 
effective solutions by involving other sectors, areas, levels and knowledge in 
society. The only consensus perceived in these processes was that the question 
of more transport infrastructure was something that united the actors in the 
three planning situations studied. At the same time, it was stated in interviews 
that MSC processes concerned new and exciting ideas (unconventional 
solutions) and it was emphasised that sustainable solutions dominated in the 
processes, at least in terms of the amount of different proposals. This appears 
to be contradictory. It is as though conflicting perspectives are not treated at 
the same time, but different perspectives are allowed to dominate on different 
occasions. Thus the contradictions of development issues appear to be simply 
handled in parallel processes. 

In the analysis of MSC as a knowledge process, questions were asked about 
the form, role and shaping of knowledge in the processes. This part of the 
study showed that MSC rests on several different influences and points of 
departure, but overall instrumentally rational knowledge permeates the 
method. 

The analytical process within MSC is mainly linear, with a part for problem 
definition and a part for assessing problem solutions. The layout frames the 
conditions and complicates reconsiderations at later parts of a process. In 
order to understand a situation, information and experience regarding a 
context is needed. In the MSC context, emphasis is placed on formal sources 
of information and knowledge. Local knowledge and experience is not 
emphasised as important in the guidelines. That kind of information is entirely 
dependent on the involvement strategy established in each individual MSC 



xvi 

 

process. The analysis also revealed that knowledge in the MSC process, 
appears to be unambiguous, that it cannot be contradictory and cannot be 
questioned. The normative basis of knowledge and how values and strategies 
are weighed into assessments are not expressed in the guidelines. Following 
the work in the process on understanding the situation, alternative solutions 
are to be generated. This is described as a creative process in collaboration 
with other actors, where a four-step principle is used to draw attention to 
various optimising alternative ways of solving the problem. The analysis 
showed that the various steps of action consist of different forms of 
knowledge, with “step 1 measures” being clearly normative and with unclear 
responsibilities for their implementation, while the other three steps consist of 
actions that include a more precise knowledge context, especially regarding 
the technical-administrative transport system. As pointed out in the thesis, this 
can lead MSC processes to perceive technical measures as more realistic and 
relevant for solving problems. In addition to the creative process of generating 
alternatives, lists of suggestions for different actions are offered in the 
guideline document. In the thesis this is discussed as a kind of ambiguity. The 
lists are provided both to ensure that good suggestions and further thoughts are 
brought forward and tested, and to control and close down the generation of 
alternatives for an efficient process. 

When solutions are generated, it remains necessary to analyse and assess 
which of the proposed solutions are most appropriate to take forward to 
implementation. Again, there is a tension between different approaches, here 
between logical analysis, on the one hand, and argumentative assessment in 
dialogue, on the other. Overall, it is the logical-rational approach that emerges 
most clearly in the material. The formation of knowledge through 
argumentation and rhetorical dialogue is transformed into an autonomous, 
objective and logical knowledge process in the instrumental perspective. 
However, the planning example studied was a sharp contrast to this. In the 
example studied, very little of the autonomous, logical and neutral was found, 
but more of the messy and taken-for-granted assumptions of development. The 
ambition to work on the basis of the four-step principle and apply it as a 
knowledge process that addresses the issue from different angles created a 
significant concern in the planning situation studied. It was far from easy to 
question norms and already acquired knowledge and insights from previous 
processes. 
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The analysis of MSC as a knowledge process gives reason to consider what 
kind of conditions exist in a strategic early planning process that concerns 
social development issues. From an interpretative perspective, planning 
processes are always characterised by normative circumstances and politically 
charged questions. The knowledge and issues that are handled and discussed 
in MSC processes, as in other strategic planning processes, are not just a 
matter of facts, data and neutral information. The knowledge that is handled, 
formed and formulated in these processes derives from a pluralistic society 
where different actors wish for different futures, where existing structures and 
artefacts also contribute and influence what emerges. This is about clarifying 
that the knowledge involved in these contexts is normative and not least 
extremely ambiguous. More information does not reduce the uncertainty 
behind normative ambiguous knowledge claims. Based on this approach, it is 
of great importance that the question of knowledge or assessment of various 
effects in a highly uncertain future includes ethical questions as to what kind 
of future we are trying to achieve. This means not considering just one given 
future, but instead actively seeking a discussion of different development 
paths, something which appears to prove difficult in concrete situations. 

Final discussion 

This analysis of MSC as a planning phenomenon led to a multi-faceted picture 
of what planning can and should be about, where ideas of openness and 
inclusion are varied with ideas of one approach and logical analysis. In the 
end, however, the instrumental logic with a success-oriented approach had the 
largest overall imprint on the phenomenon. In the guidelines, this is expressed 
in the form of a system-planning approach based on functional-instrumental 
rationality. The concrete planning examples studied showed some features of a 
more communicative approach, but these were overshadowed by an 
orientation towards strategic thinking. It is also apparent in the 
contextualisation that instrumental thinking is dominant in describing the 
changing conditions of society, thus influencing and grounding the 
establishment of the Swedish Transport Agency and its intended change from 
a builder of transport infrastructure to a partner in developing society together 
with other actors, and thus also in forming new planning processes, for 
instance MSC. Overall, the issue of efficiency and strategy regarding resource 
coordination for successful action dominates. 
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What is also evident is that MSC can be perceived as a technology, not only 
because of the association of cognitive-instrumental thinking with success-
oriented actions, but also in terms of the functional-instrumental aspects that 
are expressed. MSC appears to act as a machine, or an assembly line, where 
the actors in the process can be perceived to be in control of their process and 
gradually add parts in the process. Within the process, aspects of knowledge 
of a context and knowledge of its solutions are combined, which in turn leads 
to a logical analysis and assessment of which are the "correct" measures. 
Behind these steps is a functional and classical thought structure about how to 
solve problems; first, the problem is defined, then a search is made for 
alternatives, then the relative effects of the solutions to the problem are 
investigated. In past times, this thought structure was perceived as being 
carried out by an autonomous planner. In a transmitted sense, given that MSC 
is a collaborative process where different actors are supposed to receive the 
same understanding and perception of a problem and objective, this thesis 
shows that the MSC process seems to be founded on a belief in an 
autonomous process. 

In addition, there is reason to speak of a kind of self-dynamic in the transport 
system, where its vast range and fundamental importance in society also 
appears to be the basis for a normative perception of this phenomenon, this 
system or artefact, as a fundamental necessity for modern life and the 
economy. This follows the functionalistic view, according to which the 
common point of departure in MSC processes to understand a problem and 
assess the relevant measures is the function of the transport system. A 
recurring tendency is that the transport system services and infrastructure are 
simply taken for granted, as an obvious and necessary basis for sustainable 
social development. This emerged as a clear trend in all three MSC planning 
examples studied. MSC forms part of this systems thinking, which seems to 
suggest that long-term sustainable development is conditional on development 
of the mechanical and energy-intensive transport system. This is part of the 
instrumental thinking on the meaning of society, based on the purpose of the 
transport system as reproducing material welfare. The mean for a good life, a 
sustainable life, an attractive life, has become its own goal, based on the idea 
that its application is an assurance for reaching the goals. Society becomes a 
means of transport system functionality. 
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Thus, despite the ambitions of a broadening and creative working method, the 
planning phenomenon of MSC and its conditions for change seem to be an 
expression of an instrumental approach. With such an approach, the focus is 
on either predictability, where change follows systemic criteria, or on actors 
finding strategic benefits to bring about a change, due to mainly economic 
values. Overall, this does not fall within the context of communicative action, 
with a willingness to understand one another, to try to develop new knowledge 
through new perspectives and thus enable new actions, i.e. change to 
something new compared with something old, or sustainable travel compared 
with unsustainable, to express it categorically. 

The thesis ends with some questions about developing planning as an activity. 
An important aspect is how ambitions of change can be realised so that they 
can contribute to more sustainable development of society. This raises 
questions about how planning, in order to open up new and creative solutions, 
needs to create a context for more thorough reflection on what is taken for 
granted in planning practice, not least a need to highlight and bring forth 
alternative futures for debate, consideration and analysis. With a greater 
emphasis on alternative futures in these processes and in dialogue and 
argumentation with those affected by a situation, conversations can be 
conducted based on multiple thinking and knowledge forms, for a more 
humble rationality in decision making. This may not necessarily result in the 
most optimal measures or even the measures that might impart the greatest 
attractiveness to a place. However, it might result in decisions that could be 
more acceptable and reasonable from a multitude of perspectives, for a greater 
and more inclusive awareness of our common future. 
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1 Inledning 

1.1 Samhällsutveckling, transporter och planeringen 
Att transportsystemet är en viktig del av samhällsutvecklingen har länge varit en 
allmän visdom. Uppgiften att tillhandahålla en allmänt tillgänglig transport-
infrastruktur är en viktig uppgift för det offentliga. Samtidigt har det över tid 
utvecklats en allt större kunskap om det rådande transportsystemets negativa 
effekter för bland annat miljö och hälsa. De senaste decennierna har det även 
framförts kritiska perspektiv på hur stora kostnader det innebär att upprätthålla 
och utveckla transportinfrastrukturen. Sammantaget har detta lett fram till uttalade 
krav på transportsystemet att uppfylla mål om samhällsekonomisk effektivitet och 
långsiktigt hållbar utveckling (prop. 2008/09:93). Detta är mål som behöver 
hanteras av transportsystemets förvaltare och utvecklare. Transport-
myndigheternas uppdrag har också under de senaste tre decennierna successivt 
kommit att breddas för att i underlag om utveckling av infrastruktur kunna göra 
bättre avvägningar mellan olika intressen. De har också, sedan tidigt 2000-tal, 
instruerats att arbeta utifrån ett trafikslagsövergripande perspektiv, vilket bland 
annat har handlat om att föreslå och inkludera fler åtgärder i sina överväganden än 
just ny infrastruktur.  

Nya villkor kräver ett bredare perspektiv 
Den utredning (SOU 2009:31) som kom att ligga till grund för inrättandet av 
Trafikverket och en omformning av planeringsprocessen för transportsystemet, 
definierade också behovet av reform och förändring. Vad som framgick var att det 
förelåg en förändrad syn och nya villkor, och att det därmed behövdes ett 
tydligare samhällsbyggnadsperspektiv i utveckling av transportsystemet: 

”I utredningen konstaterar vi att det skett en perspektivförskjutningen [sic] i 
planeringen. Genom breddningen av trafikverkens uppdrag och införandet av den så 
kallade fyrstegsprincipen har perspektivet i planeringen och i val av åtgärder under 
den senaste tiden förändrats. Perspektivet har förskjutits från infrastrukturbyggande 
till samhällsbyggande. Det finns en ambition från alla inblandande att låta det 
trafikslagsövergripande synsättet i grunden prägla planeringen. Detta motiverar inte 
bara förändringar i planerings- och beslutssystemet utan också hur ansvar fördelas 
mellan olika aktörer och hur organisationen utformas.” (SOU 2009:31, 6)   

Perspektivförskjutningen i planeringen, de förändrade villkoren, hänger tydligt 
samman med inrättandet av Trafikverket som bildades 2010, bland annat genom 
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en sammanslagning av Vägverket och Banverket (prop. 2009/10:59). I linje med 
detta har även en ny planeringsprocess utformats, vilken är tänkt att möjliggöra 
för staten att gå från att vara infrastrukturbyggare till att vara samhällsbyggare. I 
regeringens proposition för inrättande av Trafikverket framgår att Trafikverkets 
grundläggande uppdrag är att ”ur ett samhällsbyggnadsperspektiv skapa 
förutsättningar för att uppnå funktionalitet, effektivitet och hållbarhet i det 
samlade transportsystemet.” (ibid.: 26). Det kom också att nära förknippas med 
det trafikslagsövergripande perspektivet. Ordet samhällsbyggnad kom sedan att 
utvecklas vidare hos Trafikverket till en fråga om samhällsutveckling. Tidigt kom 
Trafikverket därför att kalla sig ”samhällsutvecklare” (Trafikverket, 2011d). 
Deras verksamhetsidé är formulerad som att: 

”Vi är samhällsutvecklare som varje dag utvecklar och förvaltar smart infrastruktur. 
Vi gör det i samverkan med andra aktörer för att underlätta livet i hela Sverige.” (ibid., 
5)  

Jacobsson & Mujkic skriver i sin förvaltningspolitiska historia om Trafikverkets 
tillkomst att ambitionerna var högt satta från regeringens sida, och bland annat 
Trafikverket själva menade att det sammanhållna, effektiva och hållbara 
trafiksystem krävde mångas insatser, inte minst att Trafikverket tog sitt ansvar 
men också ”uppmuntrade andra att tänka vidare” (Jacobsson & Mujkic, 2016: 5). 
Samhällsutvecklarrollen beskrivs också ingående i en bok, Vägen till Trafikverket, 
om Trafikverkets tillkomst, uppdrag och förändringsvilja (Trafikverket, 2015c). 
Att vara samhällsutvecklare, genom att utveckla infrastruktur, eller de ”statliga 
insatserna för tillgänglighet” (ibid.: 68), under nya villkor och omständigheter, är 
en inriktning som är laddad med en rad nyckelord. Inte minst avser 
samhällsutvecklingsrollen; planering av ett enda transportsystem, att vara 
trafikslagsövergripande för att möjliggöra planering av åtgärder i ett sammanhang, 
man talade om en helhetsyn, och detta skulle förverkligas tillsammans med andra 
aktörer vars beslut påverkar transportsystemet. Med begreppet samhällsutvecklare 
signaleras en sektorsövergripande och integrerande ansats som betonar ”att 
transportsystemet är ett medel, inte ett mål i sig”. Det övergripande syftet med 
transportsystemet anges vara ”att skapa förutsättningar för bra liv och ett 
konkurrenskraftigt näringsliv” (ibid.: 67ff).  Vad som kommer till uttryck i detta 
sammanhang är ett samlat samhällsutvecklingsperspektiv som en fråga om vad 
som skapar effektiv och hållbar välfärd. 
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Förändring genom samverkan och samordning i dialog 
Relaterat till detta anförs organiseringsprinciper såsom tydligare kopplingar till 
andra processer och procedurer, en stegvis och successiv ordning med kvalitets-
granskning och fördjupad kunskap, och med styrning som utgår från tydliga mål 
och principer om effektivitet snarare än att vara produktionsorienterad. Men det är 
samhällsutvecklingsperspektivet som i slutändan möjliggör effektiviseringen, och 
för att agera som samhällsutvecklare menar Trafikverket att det krävs en förmåga 
att relatera sin verksamhet och kunskaper till andras verksamheter, kunskaper och 
erfarenheter för specifika utvecklingssammanhang (Trafikverket, 2015c: 68). Det 
innebär en förmåga att initiera och leda lärprocesser under kommunikativa 
förhållanden som förutsätter förståelse, nytänkande och kreativitet (ibid.: 80f). Det 
handlar även om att genom dialog med andra aktörer agera för bredare och mer 
integrerande samverkan. Jag ser i skiftet från infrastrukturhållare till 
samhällsutvecklare en övergång från det specifika till det generella, från det 
avskilda till det sammanförda, från det standardiserade till det kontextuella, från 
det enskilda till det samordnade, från det separerade till det integrerande. Det är en 
förtydligad förändringsagenda som skrivs fram i denna skrift, en förändring som 
är nödvändig för att uppdraget ska kunna uppnås resurseffektivt, för vilket krävs 
kreativitet, förståelse och kompetens så att de, som myndighet, kan utveckla och 
se nyttan av nya lösningar (ibid.: 81). 

För att förändras i sin verksamhet och således bättre kunna bidra till 
samhällsutvecklingen har Trafikverket ett uttalat fokus på trafikslagsövergripande 
gemensam planering, särskilt i så kallade tidiga skeden av planeringsprocessen (se 
även Jacobsson & Mujkic, 2016). Så här skriver man i årsredovisningen för 2013: 

”Arbetet i samhällsplaneringens tidiga skeden är en viktig del i Trafikverkets 
strävan att vara en aktiv samhällsutvecklare. I de riktigt tidiga skedena finns 
betydligt större möjlighet att hitta smarta och effektiva trafikslagsövergripande 
lösningar utifrån fyrstegsprincipen. Trafikverket har därför dialog med bland 
annat kommuner, regionala planupprättare och företrädare för näringslivet.” 
(Trafikverket, 2014c: 36f, se även Trafikverket, 2015e och Trafikverket, 2016a) 

Det dialoginriktade arbetssättet ska förverkligas bland annat genom en ny 
planeringsmetod och process som kom att inrättas i och med den reformerade 
planeringsprocessen (prop. 2011/12:118). Denna planeringsmetod kallas 
åtgärdsvalsstudie eller metodik för åtgärdsvalsstudie (ÅVS). Den kom med 
budskap om förändring och en bredare ansats och det är denna planeringsmetod 
som står i fokus i denna avhandling.  
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Samhällsplanering i samverkan med inriktning mot hållbar 
samhällsutveckling 
Det uttalade syftet med ÅVS är bland annat att etablera ett i samverkan 
förutsättningslöst sökande efter alternativa lösningar på transportrelaterade 
problem. Det sker genom ett trafikslagsövergripande synsätt som säkerställer att 
kostnadseffektiva lösningar föreslås, och som bidrar till en hållbar 
samhällsutveckling (Trafikverket, 2015a: 9). 

Denna metod med en vidare ansats, ett bredare anslag och en samverkande 
inriktning har varit en etablerad utredningsprocess inom den statliga 
transportinfrastrukturplaneringen sedan 2013. Enligt Trafikverkets årsredovisning 
för 2013 ska ÅVS arbetssätt ”stimulera innovativa och kostnadseffektiva 
lösningar som ofta bör kunna genomföras snabbare än traditionella lösningar.” 
(Trafikverket, 2014c: 37) Denna metod eller process ska bidra till en bra 
samordnad samhällsplanering (Trafikverket, 2015a). Samtidigt är den ett 
obligatoriskt utredningsmoment, den ska säkra kvaliteten i kunskapsunderlagen 
för beslut, för infrastrukturobjekt som önskar erhålla framtida statlig 
medfinansiering. Beskrivningar av ÅVS och dess syfte genomsyras av nyckelord 
som ramar in samhällsutvecklingsagendan hos Trafikverket så som tidiga skeden, 
samverkan, inkludering, nytänkande, lyhördhet, integrering, transportslags-
övergripande, helhetssyn, kreativt, men också styrning, tydlighet, effektivitet (se 
även Jacobsson & Mujkic, 2016). Ord vars valör också pekar på viktiga aspekter 
inom planeringsdisciplinen, framför allt avseende samhällsplaneringens 
beslutsprocesser (Campbell & Fainstein, 2012; Friedmann, 1987; Forester & 
Fischer, 1993). 

Planeringsperspektiv 
ÅVS – och de förändringstankar som den kan ses som ett uttryck för – är ur 
planeringsteoretiskt perspektiv intressant att studera litet närmare. Skrivningarna 
om vad ÅVS är tänkt att åstadkomma – och hur – triggar närmast eviga kritiska 
planeringsfrågor, om inneboende motsättningar i det moderna samhället, om det 
politiska och det tekniska, om effektivitetssträvan och meningsskapande, om 
relationen mellan planering som process och substans, och ambitionerna med att 
möta intressen i dialog, om vad som är kunskap och avvägning mellan perspektiv, 
om vad som är legitimt och om vad som är rätt, samt ytterst vad planering som 
aktivitet och verksamhet syftar till att uppnå och möjliggöra. Tidigare för ett 
anständigt liv fritt från fattigdom och umbäranden, kanske som folkhemmet eller i 
ansatser om det goda samhället, fram till dagens ambitioner om det hållbara 
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samhället, eller kanske det attraktiva samhället, inte sällan både och, och litet till. 
Men vad är det för idéer och ambitioner om planering som kommer till uttryck i 
denna metod?  

1.2 Syfte och frågeställning  
Denna avhandling handlar om ÅVS som planeringsfenomen. ÅVS kan definieras 
som en strategisk, förberedande, trafikslagsövergripande, samverkansprocess 
mellan olika aktörer. Det uttalade syftet med ÅVS är att ge underlag för att 
bestämma vad som ska göras för att lösa transportrelaterade problem för en 
hållbar samhällsutveckling (Trafikverket, 2015a:8f). Genom det nya 
planeringssystemet och inte minst denna process förväntas en större 
måluppfyllelse kunna uppnås med den nationella transportpolitiken. Det handlar 
även om att mer effektivt och mer innovativt kunna bidra till att stötta 
utvecklingspotentialen i regionala och lokala sammanhang, vilka sammantaget 
bidrar till övergripande utvecklingsmål för nationen. Vad för sorts 
planeringsfenomen är ÅVS?  

Det övergripande syftet med denna undersökning är att erhålla en djupare 
förståelse av ÅVS som planeringsmetod, med särskilt fokus på vilka 
förutsättningar som denna metod ger att utveckla ett ”bredare” och mer kreativt 
angreppssätt på transportrelaterade problem i samhället. För att uppnå mitt syfte 
har jag valt att undersöka två centrala element i ÅVS-metoden, nämligen det som 
rör dialog och samverkan, samt kunskap för handling. Mer specifikt handlar det 
om att: 

• ÅVS avser kunna leda till en högre grad av gemensam förståelse i 
processer. Vad är det för idéer om samverkan som kommer till uttryck i 
ÅVS-metoden? Hur hanteras aktörers involvering och vilka 
förutsättningar skapas för att nå samförstånd? 

• ÅVS avser kunna leda till kreativa och analytiska bedömningar. Hur 
beskrivs kunskap och dess syfte i ÅVS? Vad för sorts kunskapsunderlag 
och analytisk process är tänkt att ligga till grund för åtgärdsval? 

Ämnet som avhandlingen behandlar är beslutsprocesser inom ramen för 
planeringsverksamheter som har ett särskilt fokus på transportfrågor men med 
vidare och integrerande ansatser gentemot andra sektorer och nivåer i samhället. 
Avhandlingen har som strävan att bidra till den planeringsteoretiska diskussionen 
avseende framför allt samverkansambitioner, men också att lyfta frågor om vilka 
tankesätt som dominerar denna praktik. En närmare presentation av ämnet 
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kommer att redogöras för i det följande. Redan här är det värt att framhålla att 
Habermas kritiska samhällsteori och spänningen mellan olika tankesätt som 
systemvärld och livsvärld (Habermas, 1996; Carleheden, 1996) har bidragit med 
viktiga perspektiv i analysen. I det närmaste för detta kapitel ska avhandlingen 
sättas i sitt forskningssammanhang som är planering och relateras till tidigare 
forskning, för att avslutas med avgränsning och disposition. 

1.3 Planeringsforskningshorisonter 

Vad är planering? 
Planering handlar på ett eller annat sätt om förändring. Ibland kan man uppfatta 
det som att planeringen handlar om att genomföra en uttalad förändringsvilja. 
Oftast föreligger en ansats om att försöka styra och påverka en utveckling i en 
föränderlig omgivning. Att det handlar om att navigera – om att styra – och att dra 
nytta av fördelar och minimera nackdelarnas inflytande, i en omvärld som närmast 
drabbar oss. Inte sällan går det också att uppfatta en vilja till att så långt som 
möjligt försöka kontrollera förändringar, göra framtiden förutsägbar, riskfri, säker. 
Planering kan traditionellt uppfattas som en fråga om att förnuftigt och medvetet, 
handla för förändring på ett sätt som också uppfattas som legitimt och rättfärdigt 
(Gullberg, 1986; Strömgren, 2007; Mukhtar-Landgren, 2012). Planering ses i 
denna avhandling som en social process, som ytterst utgörs av relationer och 
mänskliga ambitioner. I likhet med Forester (1989), och många fler, ser jag 
planering som en politisk verksamhet där viktiga uppgifter är att förstå, förklara 
och lösa sociala dilemman i dialog, bland annat med en medvetenhet om och 
utgångspunkt i samhällets intressepluralism och sociala konflikter (jmf också 
Friedmann, 1987; Healey, 1996; 2006). 

Men planering är ett mångtydigt koncept, inte desto mindre en väl spridd praktik 
med sina ideala och diskursiva anspråk på vad det innebär att organisera och 
samordna resurser och att värdera kunskaper och insatser för framtida 
implementering. Planering utgör ett aktivt förnuftsbaserat försök till att reducera 
osäkerheter (se bl a Faludi, 1973). En plan blir således ett uttryck för en 
koordinering och integrering av aktiviteter mot ett uttalat mål (Allmendinger 
2009; Friedmann, 1987). Friedmann har preciserat och breddat det som en fråga 
om kunskap för att handla (1987). En plan är ”ett genomtänkt handlingsprogram 
för att nå ett visst mål” menar Brunsson (2005: 84). Lexikalt betyder plan också 
en jämn och slät yta, nivå eller plats. En bildlig liknelse som inte överensstämmer 
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med de slags processer man skulle kunna i dagligt tal kalla planering, som ett 
möte mellan människor med olika avsikter.  

Det föreligger dock ingen enskild kontrollerad verklighet av samhället, som i 
tydliga och ensidiga mål och preciserade resultat, till vilket samhällsplaneringen 
har att förhålla sig. Inom ramen för dessa verksamheter är pluralismen och 
mångtydigheten inte bara internt förekommande utan också i allra högsta grad 
extern och multidimensionell och bortom någon aktörs ensidiga och absoluta 
kontroll (Allmendinger, 2009). Något som en rad olika planeringsteoretiker från 
olika vetenskapstraditioner har uppmärksammat sedan lång tid; från Faludi och 
hans rationella planeringsstruktur (1973), via Friedmanns transfomerande 
planering (1987) och Healeys kommunikativa planeringsinstitutioner (2006;1996), 
fram till mer samtida post-modern planeringsdiskussion såsom de kommer till 
uttryck i Allmendingers överblickande analys (2009).  

Det som kanske allra tydligast skiljer sådant som t ex projektplanering (Hällgren, 
2009) och den strategiska planeringen inom företag från den offentliga 
samhällsplaneringen är att i projektplanering är problemet avgränsat till tekniska-
ekonomiska specifikationer, det är tämjt och inte bedrägligt (”wicked problem”) 
för att tala med Rittel & Webber (1973), och i företagsvärlden kan man därtill 
mäta framgången genom t ex lönsamheten (Habermas, 1996). Det gör knappast 
sådana problemsituationer mindre utmanande eller mindre avancerade i relation 
till de offentliga uppdragen. Mintzberg noterar däremot att många verksamheter 
finns inom det offentliga just för att de omges med mätproblem (i Lindgren 2014: 
86) men inom dessa ramar formeras trots allt resurser i nuet för en morgondag 
som förväntas bättre vara i överensstämmelse med behoven och målen om ett gott 
samhälle, eller den hållbara utvecklingen, eller den attraktiva staden. I jämförelse 
med verksamheter som är välavgränsade och tydligt mätbara, är utmaningarna för 
strategiska samhällsutvecklingsfrågor kort sagt annorlunda. 

Ett mångfacetterat ämne och forskningsfält 
Planering som akademisk disciplin är svårgreppbar i sitt gränsöverskridande och 
förhållandet till andra vetenskapstraditioner och professioner och kan uppfattas 
något eklektisk till sin precision, samt omfattande och rik i sin utbredning och 
inramning. Enligt Campbell och Fainstein (2002; 2012) kan man uppfatta grunden 
till dess karaktäristika utifrån fyra aspekter: Planering är inte ensam i studiet av 
det offentligas roll i social och rumslig förändring; planering som profession 
arbetar i en miljö tillsammans eller i nära utbyte med andra professionella 
discipliner; planering som ämne är också uppdelad i ett intresse för ett objekt, den 
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fysiska miljön, eller för beslutsprocesser, och därtill; planeringens analytiska 
redskap är ”lånade” från en rad olika samhällsvetenskapliga discipliner, och kan 
således inte definieras utifrån några specifika analysmetoder (Campbell & 
Fainstein, 2002: 1f). I kombination med dessa aspekter finner man således 
planering som ämnesdisciplin särskilt intresserad och väl invävd i professionens 
praktiska omständigheter och forskningsfrågorna är oftast av en praktiknära, 
teknisk, natur.  

Generellt kännetecknas planeringsforskningen av ett antal olika inriktningar och 
fokusområden, och det är som sagt ingen entydig utan snarare mångfaldig 
verksamhet med många inriktningar och intressen. Inom planering med fokus på 
beslutsprocesser, och inte design och gestaltning, talas det oftast om att se 
planering som både process och som substans, med vilket åsyftas vad för slags 
resultat som planeringen leder till (jmf Allmendinger, 2002; Alexander, 2000; 
Davoudi, 2015). För denna avhandling har jag funnit ett särskilt värde i att försöka 
fånga ett gränsöverskridande format. En företrädare för sådan forskning, som rör 
sig mellan det processuella och det substantiella, och med kritiska förtecken, vill 
jag mena är John Forester (1989; 1993; 1999; Forester & Fischer, 1993). Hans 
forskning utgör en viktig inspiration till min syn på planering och ger uppslag för 
kritiska frågor om vad planeringen kan och bör vara. Än viktigare i att förstå 
planering som ett samhällsfenomen har kommit att bli den kritiska teorins 
perspektiv. I min analys har jag funnit inspiration i Habermas normativa samhälls-
teori om den kommunikativa handlingen som en fundamental utgångspunkt, vilket 
möjliggör kritik av både det instrumentella förnuftet och de förmoderna 
samhällsstrukturerna (Habermas, 1996; Carleheden, 1996; Nylund, 1995; 
Crossley, 1996; Nørager, 1985; Anshelm, 1990). Andra studier, som inte 
undersöker planeringens praktikaliteter avseende procedurer eller resultat utan 
snarare har tagit ett steg närmare dess förehavanden, är idédrivna studier som 
undersöker planeringens grundläggande utgångspunkter för en vidare förståelse 
(bl a Gullberg, 1986; Nylund, 1995; Strömgren, 2007; Mukhtar-Landgren, 2012). 
Sådana studier har också bidragit och inspirerat mig till att komma närmare inpå 
ÅVS grunder. 

Men för att ytterligare precisera vilken forskning som denna undersökning syftar 
mest att bidra till och att försöka närmare belysa vad ÅVS i sig utgör för teoretisk 
del av planeringsprofession, vill jag avsluta med en utvikning kring ett antal 
studier. Anledningen till denna utvikning och specificering är att ÅVS kan 
uppfattas vara en fråga om transport-/trafikplanering. Till viss del är det förstås så, 
men främst ser jag den som ett exempel på en mer generisk samhällsplanerings-
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process med sin sektorsövergripande ansats, och inte minst i anspråk på att uppnå 
hållbar utveckling, och inte bara ett hållbart transportsystem (jmf ovan 1.1). De 
studier som jag i korthet berör utgör bara delvis en inspiration, och ska framför 
allt ses som studier som alltså berör området på ett närliggande sätt.    

Hållbart transportsystem och hållbar samhällsutveckling  
När en forskningshorisont ska tecknas runt detta fenomen är det klokt att ta fasta 
på att ÅVS oundvikligen berör transportsystemets långsiktiga utveckling och 
förutsättningar att bidra till ett hållbart samhälle. Transportsystem kan sägas 
utgöra en mycket viktig funktion i dagens samhälle, och något som ofta tas för 
givet. Mobiliteten, jämte urbaniseringen, ses idag som en grundbult i det moderna 
samhället, det hög-mobiliserade samhälle som grundlägger och strukturerar 
vardagen (Cresswell, 2006; Urry, 2004), genom att utöva stor inverkan på val av 
boende, livsstil, fritid, mat, semester och arbete. Transportforskaren Pettersson 
menar att det moderna samhället är det mekaniskt mobila samhället (2014) som 
medför behov och nödvändigheter vilka tas för givet, och som förväntas ska 
fungera smidigt och effektivt, för att vardag och liv ska fungera likaledes. Att 
betrakta transportrelaterade frågor i ett tidigt skede av en process är således svårt 
att skilja från ett bredare samhällsperspektiv. Transporttjänsterna och dess 
infrastruktur tillhandahåller strukturer för tillgängliga livstilar och 
vardagspraktikaliteter vilket försvårar för uppfattningar och föreställningar om 
nödvändigheten med t ex ett mer transportsnålt samhälle, trots att det är kända 
kunskaper sedan länge (Owens, 1995; Kommunikationsforskningsberedningen, 
1997) och där dämpning av transportefterfrågan framförs som en av tre viktiga 
strategier av Trafikverket i ett kunskapsunderlag för att minska transportsektorns 
påverkan på klimatet (Trafikverket, 2014h).  

Behovet av ett paradigmskifte i dessa avseende, mot ett hållbart resande och i 
förlängningen ett hållbart samhälle, har förespråkats sedan en tid tillbaka (se t ex 
Banister, 2008). Det föreligger dock vissa besvär i att implementera dessa idéer. 
En rad forskare har pekat på olika problem och möjligheter i såväl svensk (se t ex 
Norell-Bergendahl, 2016; Hrelja, 2011; Tornberg, 2009; 2011; Henriksson, 2014), 
som en internationell kontext (Hull, 2008; Banister, 2008; Owens & Cowell, 
2011; Tennøy, 2010; Thynell et al., 2010). Jag kommer här bara i all korthet 
referera till ett urval av insikter, observationer och rekommendationer från den 
svenska horisonten, där befintlig forskning bland annat diskuterar behovet av en 
större överensstämmelse mellan övergripande policymål och konkret 
planeringspraktik (Fenton, 2014; 2016; Isaksson et al., 2017; Pettersson, 2014). 
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Uppmärksamhet riktas bland annat mot avsaknaden av effektiva metoder för att ta 
tillvarata förändringsviljor och behovet av att utveckla en mer strategisk 
planeringskapacitet (Hrelja et al., 2015; Storbjörk et al., 2017). Sammantaget 
framhålls i flera samtida forskningsarbeten behovet av att utveckla en mer 
integrerad planeringspraktik, nya former för dialog om förändring för att skapa 
acceptans, forma samsyn över professioner och sektorer, och behovet av 
gemensamma mål och konkreta prioriteringar (se t ex Norell-Bergendahl, 2016; 
Storbjörk et al., 2017; Tornberg, 2011). Sammantaget framhålls betydelsen av en 
mer utvecklad institutionell kapacitet för att möjliggöra och inte motverka 
förändringsviljor (Norell-Bergendahl, 2016). Flera studier betonar också 
betydelsen av problemuppfattningar och förändringsvilja hos både politiker och 
planerare (se t ex Henriksson, 2014; Storbjörk, 2017), samt givetvis 
förutsättningarna att ändra de normer och preferenser som bedöms grundlägga 
människors val och således vår efterfrågan på en eller annan utveckling (se t ex 
Dahl, 2014; Forward, 2014). Men samtidigt uppmärksammas vi också på att dessa 
valmöjligheter inte är alldeles självklara, då rådande strukturer i samhället bidrar 
till att forma våra val och så vidare. Utmaningar och perspektiv är mångfaldiga 
och också en del av ett ständigt pågående samtal om samhällets tillstånd och dess 
utveckling. Sammantaget påvisar problemen och bristerna den krokiga 
gemensamma väg som vi vandrar mot lysande hållbara och attraktiva framtider 
för samhälle och människa. 

Det är således inte förvånande att flera av dessa aspekter återfinns i den nya roll 
som samhällsutvecklingsaktör som Trafikverket har slagit in på och där ÅVS 
således utgör ett viktigt samverkansinstrument, för att närmare hantera, till valda 
delar, denna breda problematik, i flera avseenden, såväl kostnadseffektivt, 
kreativt, och nytt.  

Avslutningsvis, väldigt litet forskning föreligger om ÅVS. Två studier har ett 
slags utvärderande effektfokus (Odhage, 2012; WSP, 2016) och en tredje är ett 
teoretiskt inspirerat jämförelseresonemang om brister med målstyrning i strategisk 
planering där ÅVS utgör det kritiserade exemplet (Eliasson, 2014). En fjärde 
studie belyser styrningskonsekvenser relaterat till ÅVS för att undersöka 
Trafikverkets utvecklingsmöjligheter till att bli en modern myndighet (Qvist, 
2016). Vissa närliggande effektstudier återfinns om den så kallade 
fyrstegsprincipens tillämpning (bl a VTI, 2012).  

Men studier som kontextualiserar ÅVS med explorativa ansatser om att beskriva 
praktiken i dess skilda omständigheter finns inte. Inte heller föreligger några 



11 

studier som kritiskt reflekterar över dess roll och funktion, inte minst i relation till 
andra sektorer och beträffande annan samhällsutveckling. Därtill finns inga 
studier som undersöker grundläggande idéer i detta praktiska planeringsuttryck, 
vilket är nödvändigt att uppmärksamma för att möjliggöra reflektion kring vad 
planeringen som praktik innebär och kan innebära för skillnad och därmed bidra 
till mer kunskap och fler perspektiv för förändring. Det finns kort sagt utrymme 
och behov för fler studier beträffande detta fenomen. 

1.4 Avhandlingens bidrag och avgränsning 
Studierna ovan menar jag visar på att förändringsviljor, samhällsstruktur och 
människors vardag återfinns i komplexa föreningar. Min avsikt är inte att utifrån 
dessa omständigheter undersöka en praktiks utfall och funktionalitet. Snarare vill 
jag visa på en praktiks utgångspunkter, förförståelse för process, kunskap och 
samhälle, givet de komplexa föreningarna och parat med uttalade ambitioner om 
samhällsutveckling. Avhandlingen önskar bidra med teoretisk kunskap om 
planeringsprofessionens arbete avseende förutsättningar och föreställningar om 
förändring i samhället genom samverkan och som kunskapsprocess. Men också 
till att influera praktiken till ett större mått av reflektion och eftertanke över 
rådande omständigheter, inriktning och avsikter.  

Undersökningen gör inte anspråk på att heltäckande kunna avteckna en komplett 
tolkning av detta fenomen, den är många saker, beroende på perspektiv och 
sammanhang. Detta, mitt perspektiv, grundas i befintlig planeringsteori och dess 
tradition i en svensk kontext, men har också formats och inspirerats av en större 
internationell diskussion med vittgående och djupgående teoretiska föreställningar 
genom den moderna västerländska idéhistorien. Undersökningen utgår empiriskt 
enbart från ett svenskt perspektiv. Att det finns förlagor och inspirationsytor i 
andra länders planeringstraditioner och förvaltningsapparater är jag medveten om. 
Att det föreligger ett mått av inspiration från andra länder förändrar inte den bild 
av ett planeringsfenomen som jag har för avsikt att framställa i denna 
undersökning. Det kan möjligtvis ytterligare fördjupa en förståelse om traditioner 
och paradigmatiska företeelser över rummet och tiden. Eventuell utländsk 
inspiration kunde säkert visat på goda erfarenheter och alternativa angreppssätt. 
En sådan komparation har inte varit nödvändig i denna ansats, som inte syftar till 
en problemlösning. Snarare intresserar sig avhandlingen för vad som är förgivet-
taget i en svensk planeringskontext med utgångspunkt i transportplaneringen om 
komplexa utvecklingsfrågor.  



12 

1.5 Disposition 
Efter att ha introducerat ämnet och dess forskningsinramning med syfte, frågor 
och forskningshorisont följer här upplägget på avhandlingen. I kapitel två 
formuleras metodologin utifrån den kritiskt tolkande ansatsen som placerar och 
definierar mitt efterforskande tillvägagångssätt och mina teoretiska redskap för att 
tolka och analysera ett socialt komplext fenomen.  

På detta följer kapitel tre som är ett sammanhangs- och bakgrundskonstruerande 
kapitel som jag kallar ÅVS kontextualiserad. Detta kapitel har som syfte att skapa 
ett sammanhang kring fenomenet. Men den har också ett empiriskt värde i att den 
beskriver en sorts socio-historisk tillblivelseprocess för ÅVS. Min ingång är att 
beskriva vad för diskussioner avseende transportplaneringens utmaningar och 
problem som har förts i en nära samtid i Sverige inom akademin, inom staten och 
dess utredningsväsen och inom den offentliga planeringsprofessionen, och som 
har influerat tillblivelsen av ÅVS. Kapitlet avslutas med att presentera metodikens 
syfte, förutsättningar och övergripande processtruktur så som den kommer till 
uttryck i Trafikverkets handledning för ÅVS (Trafikverket, 2015a). Det föreligger 
således en gedigen grund för att närmare undersöka ÅVS som planeringspraktik 
avseende samverkan och kunskap. De två kapitel som följer utgör den empiriska 
kärnan i avhandlingen. 

I kapitel fyra, ÅVS och viljan till samverkan, sker en fördjupad undersökning av 
ÅVS praktiska uttryck avseende samverkan, i såväl handledningens text som i två 
konkreta planeringsexempel. Utgångspunkten är dels hur ÅVS avses kunna leda 
till gemensam förståels men där jag dels också tar fasta på ett antal preciserande 
frågor som vägleder undersökningen och som tar avstamp i en särskild 
samverkansaktivitet i processen som kallas för Intressentanalysen. Avhandlingen 
undersöker denna processaktivitet som syftar till delaktighet och samordning, och 
tar med insikterna till att närmare följa samverkansförutsättningar i två konkreta 
ÅVS situationer. Avsikten är att teckna och tolka de principer, utgångspunkter och 
förgivettaganden som kommer till uttryck i text och i konkreta situationer, för att 
kunna beskriva och återge förutsättningar till gemensam förståelse, för 
samförstånd och för samverkan genom ÅVS som process. 

I kapitel fem, ÅVS och kunskapsbildningen närmar jag mig den analytiska och 
kreativa processen med särskilt fokus på fyrstegsprincipen. Med hjälp av ett antal 
preciserade frågor följer avhandlingen ett antal i handledningen beskrivna 
aktivitetssteg, vilka sammantaget syftar till att möjliggöra att gemensam kunskap 
om ”rätt” val av åtgärder kan formuleras. Det följs av en berättelse om hur 
fyrstegsprincipen kommer till användning i ett konkret sammanhang och hur det 
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kom att uppfattas av inblandade aktörer. Kapitlet avslutas med en diskussion om 
hur kunskap om framtiden saknar en fast icke-normativ grund att förankras i, och 
utgår från den tvetydiga politiken, och det mångtydigt politiska.  

I kapitel sex för jag samman kunskaperna från analysen i kapitel tre, fyra och fem 
och utvecklar en sammanfattande analys av ÅVS som planeringsfenomen och 
dess tydligaste kännetecken. Den avslutande diskussionen handlar om vad för 
slags förutsättningar för en ”bredare” ansats som skapas genom ÅVS-metoden, 
och identifierar några grundläggande faktorer för en fortsatt metodutveckling, 
givet mina tolkningar och resonemang om planeringens mångtydiga uttryck.  
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2 Metodologi 

”Det väsentliga är osynligt för ögat.”   

Antoine de Saint-Exupéry 

 

Jag har valt i denna undersökning av en metod för strategisk planering i 
transportfrågor, kallad Åtgärdsvalsstudiemetoden, att tillämpa en kritisk tolkande 
ansats. Min avsikt är att undersöka detta fenomen som en meningsfull handling 
(Ricœur, 1993; Kvale, 1997). Det innebär att jag lyssnande och kritiskt 
undersöker händelseberättelser, i form av texter, i form av involverade personers 
utsagor om dess tillkomst och funktion, i form av samtida dokument, om dess 
tillblivelse, och av berättelser om dess kontextuella praktik från engagerade 
utövare som berättar om sina erfarenheter av metoden, samt i form av läsning av 
samhälls- och planeringsteori. Min ansats är att undersöka och tolka en praktik 
som ett uttryck för ett vidare sammanhang, ett ”bredare” angreppssätt och försöka 
förstå dess mening genom olika praktiska uttryck i text och i förmedling av 
aktörer om deras sammanhang (Schwartz-Shea & Yanow, 2012).  

Kapitlet börjar med en översikt av några av de ontologiska och epistemologiska 
grunderna till den tolkande ansatsen. Därefter i den andra delen av kapitlet lyfter 
jag fram teoretiska begrepp och perspektiven inom kritisk samhällsteori och 
planeringsteori som har väglett den tolkande analysen av empirin. Kapitlet 
avslutas med en metoddel som kallas ”Tolkningsansträngningar”, som innehåller 
en mer konkret diskussion av hur jag har gått tillväga i mitt arbete, i min 
kunskapsprocess med att reflektera över fenomenet och försöka förmedla en 
förståelse. 

2.1 En tolkande ansats 
Att forskningsstudier som bedrivs med kvalitativa metoder, inom samhälls-
vetenskapen, återfinns i två olika skepnader uppmärksammas inte i alltid i alla 
akademiska sammanhang (Schwartz-Shea & Yanow, 2012). Vad som föreligger i 
skillnad är olika föreställningar om verkligheten och hur verklighet kan beskrivas, 
förstås och skapas genom mänskliga aktiviteter (Law, 2004). Inom 
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”normalvetenskapen”1 uppmärksammas istället att det finns kvantitativa och 
kvalitativa metoder för att bedriva forskning och att en studie är av endera sorten. 
En sådan uppdelning uppfattar jag som missvisande av flera skäl. Dels kan en 
forskningsstudie mycket väl blanda kvantitativa metoder – t ex enkäter – med 
motsvarande kvalitativa, såsom t ex djupintervjuer, vilket således inte säger 
mycket om forskarens val av metod, enbart belyser en fråga om teknik för att 
samla in data. Dels berättar inte valet av teknik i sig vad som ligger bakom de 
olika mätinstrumenten när det kommer till att samla in och läsa av kvantitativa 
data, eller hur man tolkar den data som följer på djupintervjuer och sätter den i ett 
sammanhang. Vad metod också kan handla om är hur man tolkar data, gör den 
tillgänglig på ett vederhäftigt och godtagbart sätt och således berör de 
ansträngningar som ligger bakom försöken att presentera intressanta och rika 
sammansättningar av sociala komplexa fenomen. Att data tolkas är ett uttryck för 
att det föreligger olika sätt att förhålla sig till kunskap och hur detta bildas, i olika 
plats- och tidsbundna sammanhang och av människor med avsikter. 

Den kvalitativa forskningstradition som avses i denna avhandling utgår alltså från 
en tolkande ansats som är utvecklad ur den postmoderna uppfattningen om 
verkligheten såsom socialt konstruerad och där språket har en central roll i dessa 
processer. Denna ansats utgör numera en livlig skolbildning inom den kvalitativa 
forskningen av samhällsfenomen. Inom denna tradition, menar Schwarts-Shea & 
Yanow (2012), återfinns delar av olika vetenskapsteoretiska filosofier och 
kunskapssociologier, såsom; hermeneutikens reflektionsförmåga, fenomenologins 
beskrivningar och kontextualisering av fenomen, och inte minst den kritiska 
teorins fokus på motsägelser och institutioner (Yanow i Hajer & Wagenaar (red.), 
2003; Schwartz-Shea & Yanow 2012; Yanow & Schwarts-Shea (red.), 2013). 
Inom den tolkande forskningstraditionen läggs stor vikt vid frågan om 
metodologisk inriktning, för att klargöra de utgångspunkter som informerar 

                                                        
1 Som kanske har med den naturalistiska kunskapssynen att göra. Davoudi skriver att såväl 
positivismen som empirismen ansluter sig till denna skola: ”Both consider nature as 
independent, reason as unprejudiced, and a unitary scientific method as the appropriate way of 
explaining causal relations in both natural and social phenomena” (Davoudi, 2012:430). Något 
som jag uppfattar såväl Popper som Kuhn har vederlagt med sina respektive uppfattningar om 
det vetenskapliga arbetets framåtskridande (Kuhn, 1970). Så vad är då ortodoxin, det normala? 
Den popperska ansatsen kanske? Enligt John Law är ortodoxin den euro-amerikanska 
metafysiken (2004). Den faller nära Davoudis uppfattning om den naturalistiska metodansatsen. 
En annan benämning är neo-positivismen (Crossley, 1996). 



17 

forskaren i sina undersökningar av händelseberättelser. De förutsättningar, eller 
den förförståelse, som det också kallas, handlar först och främst om ontologi – det 
studerade fenomenets verklighetsstatus, och epistemologi – vilka möjligheter som 
föreligger att nå kunskap om fenomenet. Det ligger i sin tur till grund för att förstå 
val av metod eller snarare tillämpning av metod, som syftar till att iscensätta 
undersökningslogiken. Detta inledande avsnitt av kapitlet handlar om att klargöra 
dessa kunskapsteoretiska delar för min undersökning.  

2.1.1 Bortom objektivism och relativism 
Denna studie bygger på en post-positivistisk2 ansats (Allmendinger, 2002; 2009), 
vilket innebär till skillnad från exempelvis neo-positivistisk ”normalvetenskap” att 
jag inte utgår från att det skulle finnas ett bestämt fundament som kan rättfärdiga 
epistemologiskt giltighetsanspråk i resultat och teorier, i form av en 
representation, en korrespondens, av verkligheten. Det innebär inte ett 
ställningstagande om relativism, att vad helst går an (Rönnström, i Selander & 
Ödman (red.), 2004). Validiteten i de kunskapsanspråk som t ex en kritisk 
hermeneutisk tankelinje ger uttryck för (Bernstein, 1983; Kristensson Uggla, 
2002), och som ligger nära och influerat den tolkande ansatsen (Schwartz-Shea & 
Yanow 2012), bottnar i en kommunikativ ansats om att världen är tolkad och 
konstituerad i intersubjektiv dialog liksom socialt kontextualiserad (Selander & 
Ödman, 2004; Kvale, 1997). Jag ansluter mig således till en förståelse av världen 
som socialt konstruerad och kommunikativt förmedlad och iscensatt i form av 
berättelser om ting, skeenden, händelser och människor för en förståelse om 
meningen. Detta medför flera metodavgörande aspekter inom den tolkande 
traditionen enligt Schwartz-Shea & Yanow (2012). Eftersom meningen bakom 
mänsklig handling och aktivitet inte är explicit tillgänglig för uttolkning och 
förståelse, utan är en del av eller projicering på fysiska, språkliga och iscensatta 
artefakter, återfinns en intersubjektiv kommunikation om dessa artefakters/ 
konstruktioners mening. Det inbegriper också uppfattning och förståelse om 
individer som delar av ett kulturellt sammanhang av sociala verkligheter – vilket 
motsvarar fenomenologins livsvärld – inom vilken förgivettaganden och implicita 
”regler” för interaktion och meningsskapande föreligger. Forskaren behöver 
således som redan inbäddad i, och del av, en social verklighet, anstränga sig att se 
                                                        
2 “Postpositivism, as a gross generalization, has a suspicion of ‘closure’ or definition 
particularly through postmodern social theory.” (Allmendinger, 2002:84). Närliggande är också 
post-empirismen (Hajer&Waagenar (red.), 2003). 
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något som något annat, för att distansera sig från outtalade och normativa 
förgivettagande som omger det undersökta fenomenet. Här framträder också 
tydligt den kritiska teorin med fokus på institutioner i vilket kollektiva handlingar 
utgör fenomen att förstå, vilket lyfter fokus från individrelaterat meningsskapande 
– den levda erfarenheten – till också andra relationer, andra nivåer och till andra 
medel, såsom makt (Schwartz-Shea & Yanow, 2012; Alvesson & Sköldberg, 
2008).     

Kritisk hermeneutik 
Inom denna tolkande och kritiska ansats vill jag också särskilt lyfta fram Paul 
Ricœur (1993), för att betona en eftertänksam vilja till att förmedla olikheter och 
till att mötas, över gränser. Han är en intressant förgrundsgestalt inom en 
modernare kritisk hermeneutik (Selander & Ödman (red.), 2004). Bland annat har 
han bidragit till att göra hermeneutiken som metod tillgänglig för 
samhällsvetenskapen (Kvale, 1997). Men han är mer än en metodiker. I sin långa 
karriär med filosofiska efterforskningar utmärks han av att söka en förmedlande 
hållning gentemot olika dominerande kunskapsuppfattningar, och är mångbottnad 
i sitt författarskap (Kristensson-Uggla, 1994). Ricœur är en tänkare att hålla i 
handen om den ”cartesianska ångesten” (bl a Bernstein, 1983) gör sig påmind och 
blir alltför påträngande i efterforskandet, menar Englund (i Selander & Ödman 
(red.), 2004). Med detta menar hon, att om avsaknaden av en entydig värld tränger 
sig på och oron över det okontrollerbara och det oregelbundna ständigt försvårar 
för goda ansatser och hoppfulla anspråk om riktning och avfärd, kan Ricœur 
erbjuda ett eftertänksamt alternativ, till såväl de teknologiska kontroll-
mekanismernas tvingande förutsägbarhet, som den postmoderna ensligheten.  

I vårt begär efter entydighet och likheter, i ett upplösande av skillnader, bortser vi 
från att detta förutsätter ett centralperspektiv, ett svar på våra frågor som inte 
beaktar att saker och ting är olika sedda från olika håll (ibid., 137). En fråga som 
antyder en utmaning för en kritisk hermeneutik som önskar nå en förmedling av 
förståelsen och förklaringen, då dess dialektik inte är ämnade att kunna upplösa 
skillnaden och distansen (i formulerandet av en teori eller genom den stora 
Berättelsen), utan snarare handlar om olika sätt att lära sig leva med skillnaderna. 
En kritisk hermeneutik i Ricœurs skepnad, vilket ska uppfattas ligga nära den 
tolkande forskningstraditionen, omfamnar således pluralismen i samhället och det 
mångfaldiga uttrycket av möjliga framtider. Enligt Kvale (1997) så finner man i 
dialektiken, som också är framträdande i den kritiska teorin (t ex Habermas), ett 
sätt att låta det motsägelsefulla sociala handlandet komma till uttryck genom 
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metoden, och således möjliggör för det mångfaldiga att framträda. Bakomliggande 
ställningstagande om en mångfald leder således också till att det är en mångfald 
som framträder. Blottläggning av motsägelser är förvisso intressant och viktigt, 
men att avtäcka ett ”falskt medvetande” är inte min avsikt med denna 
undersökning. Snarare, i studiet av meningsfull handling, sammanfaller min 
ansats med Habermas (se bl a Crossley, 1996; Nylund, 1995) om att beskriva det 
fragmentariska medvetandet och låta detta komma till uttryck, för att förmedla 
genom reflektion en kritisk förståelse av något som kan te sig och uppfattas som 
en naturlig nödvändighet och något förgivettaget.  En sådan kritisk förmedling 
kan komma att bidra till förändringar i den socialt konstruerade världen (Kvale, 
1997).   

För att sammanfatta vill jag peka på att jag ser en intersubjektivt konstruerad 
social verklighet förmedlad genom språket, vilket gör den ontologiska statusen på 
mitt undersökningsfenomen, åtgärdsvalsstudiemetodiken, till ett flerfaldigt, eller 
kanske snarare, mångtydigt uttryck. Att det föreligger skillnader, olikheter och 
mångtydigheter i samhället, och att tolkningar skiljer sig åt är oundvikligt, vilket 
också utmärker mitt forskningsintresse. Hur kunskap kan bildas rörande sociala 
fenomen är ämnet för nästa avsnitt. Vi vänder oss nu till frågan om epistemologi. 

2.1.2 Kunskapsprocessen 

En fråga om hur kunskap blir giltig 
Inom denna tradition spelar kontexten en betydande roll. Det är skeenden, 
händelser och berättelser om ett sammanhang som utgör viktiga delar i att förstå 
ett fenomen och den mening som skapas i och med dess iscensättning och dess 
återberättande. Kontextualiseringen av fenomenet och hur detta har gått till är den 
i särklass viktigaste gilitighetsmarkören (Schwartz-Shea & Yanow, 2012). 
Kontexten i dessa studier, och hur denna upprättas och beskrivs, förstås och 
används, motsvarar helt enkelt vad man i ”normalvetenskapen” kallar 
generaliserbarhet, jämförbarhet och förutsägbarhet. Vad som är kunskap inom den 
tolkande traditionen bygger på hur information och data genereras och på vilka 
sätt och mått som denna framställan av data och kunskap har tillblivit är av stor 
vikt för att kunna förmedla ett förtroendegivande kunskapsanspråk (Schwartz-
Shea & Yanow, 2012). Nycklar i ett sådant arbete ligger i en reflexiv förmåga hos 
forskaren som består av en flexibilitet, en öppenhet inför mångfald av källor och 
erfarenheter, samt en kritisk omprövning av utgångspunkter, av uppfattningar och 
av tentativa slutsatser (Alvesson & Sköldberg, 2008). En annan mer praktisk 
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detalj är den dialektiska tolkningen som innebär enligt Ricœur (1993) att lyssna 
och misstänka som i en prövande balansakt; flexibel och nyfiken i mötet med 
människors berättelser om händelser, kritisk i analysen av data och teori, och 
empatisk i framställan av det undersökta fenomenet. I det närmaste kommer jag 
att beröra vissa av dessa delar på ett mer generellt plan, som jag senare i själva 
metodavsnittet – Tolkningsansträngningar – utvecklar till mer utförliga 
beskrivningar av mina val, mina källor, mina möten, och mina kategoriska 
koncept som syftar till att kunna skänka en bild av vad som ligger till grund för 
det meningsskapande i och om ÅVS som jag skriver fram. Vad jag närmare tänkte 
koncentrera mig på är kunskapsformerna, reflekterandet och hur en tolkande 
process kan gestaltas.  

Kunskapsformer 
Det finns olika sorter av kunskap och erfarenhet. Man kan tala om vetenskapens 
kunskapsbildning och vetande, som en fråga om teoretisk kunskap om det sanna. 
En uppfattning om detta är kopplat till den objektiva metoden, där det är genom 
en rigorös kontroll av omständigheterna som en spegling av den naturliga 
verkligheten är tänkt att ske (Yanow, i Hajer & Wagenaar (red.), 2003). Det finns 
också den koherenta kunskapen, som är om en överensstämmelse med på förhand 
upprättade förutsättningar, samt också den pragmatiska som en fråga om kunskaps 
användbarhet (Alvesson & Sköldberg, 2008), eller dess effekter, eller ännu mer 
specifikt som kunskapens förmåga till förändring som Marx såg det enligt Kvale 
(1997). Kunskapsbildandet inom den traditionella vetenskapen utgår från en form 
av rationalitet som benämns kognitiv-instrumentell rationalitet, som vilar på en 
medvetandefilosofisk grund och en empiristisk ansats om hur en objektiv 
verklighet tolkas (Alvesson & Sköldberg, 2008; Nørager, 1985). Det faller tillbaka 
på ett tänkande som delar upp teoretisk kunskap som berör vad som föreligger, 
och skiljer från kunskaper och färdigheter om hur något blir till eller görs. Detta är 
snarlikt de gamla grekernas uppdelning mellan teori - det som är av nödvändighet 
och fakticitet, och praktik - det som kan vara på ett annat sätt (Ramirez, 1995). 
Modern uppfattning om detta är en uppdelning mellan vetenskap och teknologi – 
populärt uttryckt som ”know what” och som ”know how”.  

Enligt en rad uppfattningar, inte minst en tolkande ansats är en sådan distinktion 
problematisk när det kommer till samhällsfenomen, eftersom den ontologiska 
statusen för att beskriva dessa vilar på normativ grund (Jackson, i Yanow & 
Schwartz-Shea (red.), 2013). Det vill säga giltighetsanspråken bakom 
kunskapsbildandet vilar på värderingar som inte är bevisligen sanna, utan 
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uppfattade så som giltiga eller riktiga av sitt sammanhang och däri ingående 
personer, överenskomna i intersubjektiv dialog och en gemensam bedömning 
utifrån hänsyn till moraliska, etiska och estetiska frågeställningar parallellt med 
frågan om sanningsvärde. Eller så är utgångsläget en fråga om tradition, om makt, 
om inflytande, om teknologi (Alvesson & Sköldberg, 2008). Den tvådelade 
strukturen blir således omöjlig att upprätthålla. Att skilja mellan det processuella 
och det substantiella, liksom fakta och värderingar, konstrueras och bestäms 
baserade på normativa utgångspunkter, samtidigt som kategorierna är 
sammanflätade. Vad som t ex är planering och hur planering bedrivs är 
problematiska distinktioner, som jag uppfattar utelämnar praxis (jmf praxis hos 
Bernstein, 1983; och praxis och samhällsplanering hos Ramirez, 1995; och 
fronesis hos Flyvbjerg, 2001). Praktiska färdigheter och erfarenhetsdetaljer har 
blivit teori, eller snarare applicerbar vetenskap, i form av teknik. Hos Schön 
(2003) kommer detta till uttryck som att praktiska färdigheter har 
professionaliserats och fått en instrumentell och teknologisk inramning, där 
effektivitet och optimalitet utgör giltighetsmarkörer för ett vetande och ett 
handlande. Samtidigt som vetenskapen har blivit beroende av sina tekniska 
instrument och fått en teknologisk inramning som konstruerar kunskap om 
världen (Law, 2004). 

Enligt Kelly (1994) är den traditionella vetenskapliga (normalvetenskapen) 
kunskapsbildningen avskärmad från praktisk, lokal, kontextuell och tyst kunskap 
vilka förmedlas genom deltagande och ett konkret görande. Detta berör kunskaper 
och erfarenheter som alltså inte med lätthet omvandlas till en teoretisk kunskap 
med sina universella principer och krav om effektivitet och generell tillämpbarhet 
(Schwartz-Shea & Yanow, 2012). Det finns alltså dels ett vidare 
kunskapsbegrepp, men dels också en vidare uppfattning om vad som utgör ett 
vetande och ett kunskapsbildande. Den normativt medvetna kunskapen och 
vetandet är av en annan sort som kan kallas samhällelig, humanistisk, social, 
estetisk och så vidare och som berör fler rationalitetsformer; om vad som är 
normativt riktigt, vad som är etiskt gott och vad som är skönt och vackert (ibid.; 
Davoudi, 2015). Inom den förståelseorienterade, tolkande traditionen är 
utgångspunkten att samhällsforskning som aktivitet, vilket också gäller den 
beskrivande och föreskrivande traditionen, är ofrånkomligen normativ, det vill 
säga baserad på värderingar om samhället och inte logiskt konsistenta eller 
naturligt nödvändiga (Jackson, i Yanow & Schwartz-Shea (red.), 2013). Det är 
också med anledning av detta som kunskapssynen om språket, kommunikation 
och intersubjektivitet lyfts fram som grundläggande i att förstå konstruktionen av 



22 

den sociala verkligheten, liksom också en medvetenhet om skilda förutsättningar 
att delta i den ständigt pågående definitionen av vår gemensamma och skilda 
sociala och samhälleliga verklighet. 

Kunskap om sociala fenomen 
Förekomsten av olika kunskaper och vetande är en viktig detalj i att upprätta en 
kontextualisering av ett fenomen, liksom också vad som är det meningsfulla med 
själva efterforskningen. Den kunskap som kan preciseras så som vara av 
nödvändighet på ett visst sätt, motsvarande teoretisk sann kunskap, är en rar fågel 
inom samhällsvetenskapen, d v s kunskap som skulle motsvara naturlagar om 
sociala handlingar. Det som ligger närmast är vad som kan uppfattas som en sorts 
beständighetsanspråk, eller fakticitet, inom samhällsvetenskapen, är en rad 
tekniker för att kunna beskriva vad som avser faktiska tillstånd inom 
”byråkratiska institutioners administrativa förfarande” (Kvale, 1997: 64, kursiv i 
original). Det kan hänföras till en fråga om föreliggande kunskaper om hur 
situationen inom ett avgränsat område – ett system – uppmäts vara. Det kan 
således inte uppfattas vara av naturlig nödvändighet, utan en fråga om stabilitet 
och systemkontroll. Sådana observationer av en sorts deskriptiv kunskap, inte 
minst inom teknologiska system, men också i undersökningar av olika processer i 
samhället, vilka bygger på statistiska överensstämmelser av ett antal mätpunkter 
vars indikatorer utgör ett bedömt spann av bestämd normalitet och avvikelser. 
Måtten kan uppfattas som logiskt sammanhållna av inneboende nödvändiga 
egenskaper eller så uppfattar man dem som normativt överenskomna sociala 
konstruktioner av ekonomiska, sociala, kulturella skäl. Här blir frågan således vad 
för slags verklighet som mäts, och hur denna verklighet överensstämmer med vad 
som uppfattas som en god och lämplig utveckling. Detta är baserat på ett 
ontologiskt synsätt, att man uppfattar det som motsvarande en verklighet som 
medför epistemologiska och metodspecifika konsekvenser. Att det ytterst är en 
fråga om normativa värden, eller funktioner i ett tekniskt system medför såldes 
olika uppfattningar om måttens värden, hur de tolkas och hur de kan tillämpas (se 
bl a Law, 2004). En tolkande postmodern ontologi – om att det inte är en 
verklighet som blir till, leder också till en annan uppfattning om sannings-
anspråken från dessa metoder, mätinstrument och analysredskap; att de är 
normativa och performativa på hur samhället reproduceras, och således behöver 
grundas i etiska resonemang om sammanhanget och moraliska värden (Schwartz-
Shea & Yanow, 2012; Kvale, 1997). Om vad vi bör göra. 
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Det gör också att samhällsvetenskaperna behöver uppmärksamma en spänning i 
studiet av samhällets artefakter och dess normer, vilket rör generell/universell 
kunskap och lokal kunskap. Uppfattningen om generell kunskap bygger på att det 
finns en verklighet ’där ute’ och att vetenskaplig teori speglar denna verklighet. 
Detta uppfattar jag som att verklighet – som i ett lokalt sammanhang – dess 
’naturliga’ uttryck pressas in i förutbestämda generella kategoriseringar vilket 
begränsar vad som kan uppfattas, beskrivas, upptäckas och formuleras avseende 
det specifikt erfarenhetsbaserade. Den lokala kunskapen är plats- och 
erfarenhetsberoende, förankrad i människors livsvärld, och kommer till uttryck 
genom närhet och involvering på ett uppmärksammat och varsamt vis (Yanow, i 
Hajer & Wagenaar (red.), 2003). Jag ser således i den tolkande ansatsen en vilja 
till att undersöka just denna aspekt av ett fenomen genom sammanhangen 
(Schwartz-Shea & Yanow, 2012), vilket gör frågan om olika kunskaper, olika 
perspektiv och en närhet till sammanhanget som viktiga ingångsvärden. 
Utgångspunkten blir att den spänning som finns i samhällsprocesser med 
anledning av mångfaldighet, återspeglas i kunskapsformernas skilda betydelse och 
värde; expertens och lekmannens, förnuftet å ena sidan och å den andra, vad som 
kan uppfattas vara känsla och värdering, men helt enkelt är andra sorter av 
vetande, och vars värde, funktion och betydelse i samhällsprocesserna, för att 
förstå olikheter och gemensamma valmöjligheter, förutsätter en tolkande och 
reflekterande forskningsmetod för att vidga perspektiven och vår uppfattning om 
kunskap, vetande och förnuft. 

En lärandeprocess, att reflektera över 
Denna avhandling är inte enbart en fråga om kunskapsproduktion, den är också en 
förändringsprocess, ett lärande. Avhandlingen är en manifestation av en 
lärandeprocess som utgör ett slags reflektion, över mig själv och i förhållandet till 
min omgivning. Det är av vikt att framhålla reflektiviteten i min undersökning om 
meningen med handlingar (jmf bl a Alvesson & Sköldberg 2008; Schwartz-Shea 
& Yanow 2012), och i att forma vad som kan uppfattas som mina kunskaps-
anspråk. All forskning är en form av lärande för forskaren som är upptagen med 
att utforska och undersöka ett ”ting”. Allteftersom i sitt värv utvecklar forskaren 
större färdigheter av närmast praktiska handlag, att få tillgång till information, till 
att intervjua, att formulera frågor, att förhålla sig flexibel, men också i fråga om 
kännedom om andra ämnesområden att relatera det undersökta fenomenet till och 
en flyhänthet beträffande metodtekniker och analys. Men för doktoranden är 
lärandet av metod det avgörande. Vad som kan uppfattas vara själva syftet med en 
forskarutbildning är att en individ tillskansar sig färdigheter för hur kunskap 
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produceras, det vill säga en fråga om metoder. Tekniker och metoder är 
oundviklig del av processen, men vad jag framför allt har lärt mig är ett vidare 
förhållningssätt till vetenskap, kunskap och metod och dess relation till samhälle, 
människor och personers erfarenheter och berättelser i interaktion med varandra, 
den sociala dimensionen. Jag har lärt mig att se och förstå skillnader och skilda 
perspektiv som något viktigt och värt att stanna upp vid. Jag har blivit medveten 
om hur fragmentariskt och komplext samhället är, utifrån de skärvor och 
brottstycken som jag har samlat ihop, först med avsikten att förklara, men snart 
med hopp om att börja förstå.   

För vad som så här i slutet av min utbildning slår mig är att det förhållningssätt 
som utgjorde formen för min blick, för min förståelse och för mina antaganden 
när jag började för fyra år sedan i grunden har börjat förvandlas. Mina första 
avsikter om forskning och kunskap bottnade i en uppfattning om brister i det 
externa, och en vilja till att finna och erhålla kunskaper om hur dessa brister kunde 
avvecklas. Det var en förhoppning om förändring som skiljer sig från de 
förändringsprocesser som jag numer uppfattar som pågående i samhället. Att 
förvandlingar och förändringar är oundvikligt på alla plan och alltid upplevs 
subjektivt, medför hos mig en insikt om att vi som personer i olika sammanhang 
gör och verkar utifrån avsikter och en känsla av mening och att det som ligger 
utanför oss också är en del av oss, men på ett annat sätt. Åtminstone är det något 
som borde vara fallet om man som fri varelse agerar i ett socialt sammanhang med 
andra.   

Förändringen har medfört att den forskningsprocess som har lett fram till denna 
avhandlings anspråk på giltig kunskap, bland annat är ett resultat som har kunnat 
positionera sig som en del av en tolkande forskningstradition. Men framför allt är 
det frukten av diskussioner med kollegor och praktiker som har inneburit en 
personligt reflekterande process över min och forskningens roll i förhållande till 
mitt material och data om ett fenomen vars konturer och mening har gäckat och 
fortfarande gäckar mina ansträngningar till att kunna göra den rättvis som ett 
meningsfullt fenomen, som har en betydelse i våra gemensamma ansträngningar 
för en god samhällsutveckling. I det fortsatta kommer således den tolkande 
forskningstraditionens kunskapsgenererande abstrakta detaljer att beröras, 
gestaltas.  
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Att förledas bort, att försöka förstå, och att berätta något om upptäckterna 
på resan 
Den metodintresserade psykologen Steinar Kvale skriver att giltigheten bakom 
den kvalitativa tolkande forskningens kunskapsanspråk kan uppfattas som 
inneboende i en särskild förmåga att i dessa metoder kunna beskriva och sätta 
ifråga den undersökta sociala verkligheten i all dess sammansatthet (1997, 221).  
Utgångspunkterna för en kommunikativ, hantverkspraktisk validitet, menar Kvale, 
bör omfatta såväl observation, skapande och förmedling av kunskap genom dialog 
med den andre, och de pragmatiska effekterna av anspråken. Det är vitt och brett 
förhållningssätt och saknar fasta kriterier men i själva samtalet och mötet om 
kunskaper och tillämpningen av den föreligger väsentliga aspekter av den sociala 
världens konstruktion, och att varje anspråk ansluter till ett validerande 
intersubjektivt sammanhang. Kvale betonar betydelsen av att lyfta fram metod 
som en fråga om kunskap och validitet,3 snarare än teknik och tillförlitlighet 
(1997: 207ff). Det uppfattar jag som ett uttryck för att aktivera många olika 
kunskapsformer i undersökningen och förhålla dem till olika kommunikativt 
intersubjektivt förmedlade sammanhang, dels självreflekterande och kritiskt, och 
dels att förhålla sig sökande, prövande och nyfiken inför de erfarenheter, tankar, 
och berättelser som man tar del av under forskningsresans gång.  

I möten med ett sammanhang och de berättelser om händelser som följer är också 
ett möte som inbegriper en rad olika påverkansaspekter; inom ramen för denna 
forskning ser man genererandet av kunskap om samhället och det sociala 
handlandet som en fråga om intersubjektiv samproduktion och en fråga om att få 
tillgång till att kunna genomföra denna samproduktion av information och data 
(Schwartz-Shea & Yanow, 2012). Vad som undersöks är inte bara ett val av 
forskaren baserat på nyfikenhet eller frågeställning utan påverkas också av vad 
som låter sig bli undersökt, vilka källor som blir tillgängliga. Forsknings-
uppdragets karaktär och forskarens förförståelse behöver i processen tydliggöras 
men också skälen till att samtala med vissa och inte andra. Det är också något som 
behöver uppmärksammas och reflekteras över i kunskapsprocessen som en fråga 
om representativitet i vilka perspektiv som kommer till uttryck i undersökningen 
(Alvesson & Sköldberg, 2008). Vilka är då alla dessa val, vad möjliggör för 

                                                        
3 Jag tolkar Kvale att ordet validitet ska uppfattas som giltighetsanspråk, vilket förvisso ligger 
nära tillförlitlighet.  
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upptäckter? Vad är det som leder forskaren in på sitt ämne? Hur kan denna 
process beskrivas?  

Här måste vi föreställa oss en samtida expansion och en koncentration parat med 
en dynamik, som en utåtriktad svepande rörelse som också vänder och rör sig 
inåt.4 Forskaren utgår från en fråga, en förvåning, en nyfikenhet. Det formuleras 
frågor utifrån en rad föreställningar och förgivettaganden som finns, samt en vilja 
till att förstå mer; en sökning av närliggande fenomen, begrepp och aspekter, 
baserat på deltagande, på läsning, på samtal. Fler riktningar uppenbaras och drar 
med forskaren på nya banor men eftertanke och koncentrering av de perspektiv 
som utvecklas återför sökandet till några kristalliserade nyanser och perspektiv att 
försöka fixera. Undersökningen behöver också problematiseras i samtalet med 
människorna som man talar med. Att det i samtalet finns utrymme inte bara för 
flexibilitet och att följa intressanta spår och berättelser, utan också för att 
reflektera över ämnet, fenomenet och dess sammanhang tillsammans (Alvesson & 
Sköldberg, 2008; Kvale, 1997). Ytterligare prövningar och besök i en yttre 
svepande rörelse är nödvändig, tar forskaren med på en ny färd, kanske till 
bekanta omgivningar, men som uppfattas på ett nytt sätt, beskrivs annorlunda, 
förefaller olik, för att återigen försöka koncentrera alla berättelser till något 
begripligt, några ramar för att börja forma en tablå, en struktur för en berättelse 
om förbryllande meningsfullt handlande.     

I analysen och tolkning av data fortsätter så forskarens samtal om händelserna, 
men tar också här uppfattar jag det som en mer kritisk, ifrågasättande vändning i 
synen på materialet och de olika berättelser om händelser som framträder. Jag 
upplever i själva skrivandet att det utvecklas en dialog med materialet, med 
fenomenet. De olika berättelserna som mejslas fram ur materialet säger något 
speciellt, för stunden, men kanske också något som betingar en fylligare och 
djupare bild av sammanhanget och dess utbyte med fenomenet. I skrivandet av 
utkasten, som förkastas, som skrivs om, som hänger med och som friseras, växer 
meningen fram parallellt med frågeställningar och kategorier. Successivt blir 
forskaren mer sällan bortsvept i de stora yttre rörelserna och blir som författare 
alltmer koncentrerad i en cirklande rörelse i vilka berörs händelseberättelser, 
teorier, perspektiv, nya möten, nya frågor, nya uppslag, med 
                                                        
4 Detta uppfattar jag är essensen av Ricœurs ”långa väg” till förståelse som en cirkelrörelse och 
spiral i en dialektisk prövande dialog (1993; Kristensson Uggla 1994;2002), och Schwartz-Shea 
& Yanows beskrivning av abduktionen (2012). 
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händelseberättelsernas gamla former, men med nya aspekter, andra uppslag, fler 
frågor, för att småningom bilda konturer av en mångtydighet mot vilka 
kategoriska former mejslas fram i en undersökande, prövande, rörelse inåt i allt 
mindre cirklar, mot en viss punkt, som är en punkt med vissa betydelser, 
egenskaper, former och som skänker en mening, berättelsens mening, om ett rikt 
fenomen, och vilket förhoppningsvis innebär en breddad förståelse om 
mångfalden i interaktiva ansträngningar. Denna punkt kan uppfattas ha funnits där 
i den svepande och koncentrerande cirkulationsrörelsen från första stund och i ett 
ständigt omtagande av det betraktade fenomenenets olika uttryck och egenskaper, 
men som självklart är en process som inte har stått still, det finns också en 
dynamik i det efterforskande sammanhanget, material, forskare, teorier, samhälle, 
och sammanhang förflyttas och omvandlas allteftersom. Punkten blir således bara 
en symbol och en metafor för ett tillfälligt stopp, med en berättelse om ett 
mångfaldigt fenomen, på en resa som trots allt fortsätter, men med andra medel, 
med andra perspektiv, och med kanske andra detaljer av fenonomet i fokus.  

Så ”jag avbryter mig” (Gadamer, i Mobjörk, 2004: 44), för att genast gå vidare till 
nästa steg. Som bland annat handlar om att frigöra den traditionella tolknings-
cirkeln från sina egna begränsningar, men också om att få intellektuella redskap, 
jag talar om ett teoretiskt perspektiv.    

2.2 Kritisk samhällsteori  
För att få en viss skärpa i den tolkande reflektionen över ämne och material kan 
samhällsteorier vara behjälpliga menar Alvesson & Sköldberg (2008). För detta 
syfte ämnar jag försöka ta hjälp av den kritiska teorin. Som nämns ovan utgör 
enligt Schwartz-Shea & Yanow (2012) denna teori en viktig beståndsdel i den 
tolkande kvalitativa forskningsansatsen. Jag har valt att utgå från Habermas 
utveckling av denna teoriinriktning (Alvesson & Sköldberg, 2008; Carleheden, 
1996). Habermas är en av de mest inflytelserika nu levande filosoferna/ 
sociologerna på den moderna samhällsvetenskapliga forskningshimlen. Hans 
produktion är stor men också relativt konsistent i sin ämnesfokusering på 
samhällets utveckling och kritiken mot den teknifierade kapitalistiska välfärds-
staten som rationaliserar medborgarna till konsumenter och klienter (Carleheden, 
1996; Crossley, 1996).  

Habermas är mest känd för den normativa teorin om kommunikativt handlande 
vilket på ett övergripande plan kan sammanfattas som en teori om hur människor 
genom språket och kommunikationen når samförstånd om handlingar, vilka 
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grundlägger för samhällets sammanhållning och mänsklig frihet (Habermas 1996; 
Carleheden, 1996). Denna diskursiva etik, eller moralteori med betydelsen att vad 
som är moraliskt riktiga principer för handling fastställs genom öppen ideal 
diskussion mellan berörda om det faktiska, det möjliga och det ideala 
(Carleheden, 1996), tar sin utgångspunkt i det praktiska språket och en 
samförståndsinriktad kommunikation mellan människor. Men teorin är också en 
utveckling av bland annat den ny-marxistiska kulturkritiken som handlar om att 
ideologier döljer sig bakom olika kunskapsanspråk och innebär en kraftfull kritik 
mot det instrumentella förnuftets alienerande effekter på människor i samhället. 
Samtidigt inkorporerar Habermas också den av Weber utvecklade sociala 
handlingsteorin om resultat- eller värderingsinriktat handlande, samt inte minst 
behandlar Durkheims, Parsons och Meads olika ansatser om sociologiska 
systemteorier (Nørager 1985; Carleheden, 1996; Anshelm, 1990). Habermas ska 
således uppfattas som en utpräglad kritiker till det moderna teknologisk-
kapitalistiska samhällets utveckling, vilken har låst in människor i en allt 
kraftigare ”järnbur”, för att använda Webers begrepp, och där en tilltagande 
specialisering, baserat på ett reduktionistiskt tänkande, skapar ett allt mer 
fragmentiserat förnuft (Nylund, 1995;Crossley, 1996). Genom det kommunikativa 
handlandets rationalitet, som sätter språket, kommunikationen och samförståndet i 
fokus för att förstå och möjliggöra reflektion och normativ kritik beträffande 
samhällets grunder, föreställs tvånget minska och friheten öka (Carleheden 1996; 
Ricœur 1993; Anshelm 1990). Det är således en form av rekonstruktion av det 
moderna utvecklingsprojektet som Habermas föreställer sig (Carleheden, 1996).  

För min undersökning är det Habermas tankar om samhällsutvecklingen och dess 
rationaliseringsprocess som jag lägger fokus på, vilket berör frågor om social 
handling och social ordning genom vilka de två logikerna systemvärld och 
livsvärld formerar samhällslivet (det västerländska kapitalistiska). För att närmare 
förstå dessa begrepp och vad för slags samhällsutvecklingsrationaliteter de 
inbegriper är det väsentligt att även uppmärksamma begreppet intersubjektivitet, 
som är en central del i Habermas utgångspunkter. I föreliggande avsnitt kommer 
jag att uppehålla mig vid dessa begrepp, som har utgjort centrala inspirations-
källor för mig i min analys av Åtgärdsvalsstudiemetoden. Jag avslutar med att 
förtydliga de tre handlingsrationaliteter som karaktäriserar de två världarnas 
tankesätt; funktionell instrumentell rationalitet, strategisk instrumentell rationalitet 
och kommunikativ rationalitet. Det bör också noteras att jag på inga sätt 
föreställer mig att det verkligen går att dra dessa gränser som Habermas tankar 
förefaller innebära i praktiska sammanhang, som om ett tänkande och en avsikt 
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enbart kan finnas inom ett avgränsat området och så vidare. Jag finner dock hans 
tankar utgöra intressanta kategorier att hålla upp mot ett samhällsfenomen som ger 
uttryck för rationalitet, för gemensamhet och för förändring. 

2.2.1 Samhällsutveckling som en rationaliseringsprocess 
Det moderna samhället och den fria människans födelse återges oftast komma till 
uttryck genom upplysningen, en bred kultur-historisk process (Liedman, 1997). I 
denna process återfinns berättelser om människans frigörelse från oförnuft, 
vidskepelse och tvång, där individen uppfattas frigöra sig från sin omgivning och 
sin bakgrund och blir ett fritt handlande – autonomt – subjekt, styrd av sina 
ambitioner och de medel som finns till förfogande för att förverkliga sina privata 
mål. Människan säger man blev medveten om sig själv som ett fritt tänkande och 
därmed handlande subjekt (se bl a Liedman 1997; Friedmann, 1987; Kristensson 
Uggla 2002). Världen kom att avmystifieras och de traditionella religiösa 
världsbilderna kom att ersättas av rationella förhållningssätt till verkligheten. 
Anshelm (1990, 167 f, med hänvisning till Max Weber) menar att det förmoderna 
sammanhållna förnuftet kom att delas upp i tre skilda giltighetsaspekter, sanning, 
skönhet och normativ riktighet, under vilka framträder ett vetenskapligt, ett 
moraliskt och ett konstnärligt vetande. Detta har haft en enorm inverkan på 
samhällslivet, genom rationaliseringsprocesser som kortfattat kan beskrivas som 
att meningen med vårt handlande har gått förlorad, då framför allt en sorts 
rationalitet har kommit att dominera dess utveckling, vilket är den kognitiva-
instrumentella rationaliteten (Anshelm, 1990; Carleheden 1996; Habermas 1995).  

Habermas har utvecklat denna syn från Weber och ser rationaliseringsprocessen 
som ett växelspel i flera lager avseende å ena sidan produktion och å den andra 
som sociala relationer (Carleheden, 1996). Differentieringen av samhället som 
Weber talar om ovan, bland annat symboliserat som att de olika förnuftsformerna 
urskiljdes från ett samlat förnuft, men också i att arbete skildes från hemmet, 
makten från ekonomin, och individen från stammen, har möjliggjort för en 
rationell reflekterande argumentation, utifrån olika giltighetsaspekter inom ramen 
för samförståndsorienterade sociala kulturskapande sammanhang (Ibid.; Crossley, 
1996). Men differentieringen i olika förnuft, har också visat sig ytterst 
exploaterbar för ekonomisk, teknologisk och organisatorisk utveckling, vilket har 
lett till stor tillväxt och materiell välfärd men också mänskliga, sociala och 
samhälleliga våndor (Anshelm, 1990).  

Att förstå Habermas kritik innebär att man utgår från en dialektik mellan befrielse 
och tvång. Befrielse från naturen och svält men tvingad till underkastelse och 
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lojalitet. Det är således, som jag uppfattar det, utifrån tidigare formulerad kritik 
mot samhällsutvecklingen, en modernism som har vänt sig mot sig själv och där 
sociala patologier – alienering, fattigdom, förtryck - kvarstår, reproduceras och 
inte kan förstås eller kritiseras i och med en förminskad reflektiv förmåga i 
samhället (Ricœur, 1993; Anshelm, 1990; Carleheden, 1996). En 
samhällsutveckling som inte tar hänsyn till kommunikativa kategorier i de mellan-
mänskliga relationerna. Habermas utvecklar i sin teori om det kommunikativa 
handlandet ett försök att förena individ och samhälle, det handlingsinriktade och 
det systemteoretiska i ett sammanhang (Nørager, 1985; Carleheden, 1996).  

Att det enbart skulle kunna finnas en normativ kritisk teori för att förstå och 
utveckla samhället kan ju uppfattas motsägelsefullt. Det är inte i ett sådant 
avseende Habermas tankar och idéer ska uppfattas i denna avhandling. Jag menar 
inte att hans idéer är Teorin. Utan kanske just något motsägelsefullt och 
mångtydigt att använda som resonemangsgrund, som kan skänka inspirerande 
perspektiv för att formulera en förståelse runt de iakttagelser och tolkningar som 
jag gör av mitt empiriska material.  

Men för att närmare förstå Habermas idékomplex behöver dock en grundläggande 
aspekt klarläggas, och det rör frågan om intersubjektivitet.  

En sorts intersubjektivitet 
Detta begrepp är brett och denna avhandling ansluter sig till dess grundläggande 
premisser. Vad det avser Habermas är det mer indirekt associerat till hans 
samhällsteori som bygger på principer som i stort beskriver intersubjektiviteten 
som ett språkligt utbyte. Intersubjektivet mer generellt berör ett grundläggande 
antagande om att samhället inte är reducerbart till det tänkande autonoma 
subjektets relation till en objektifierad omgivning. Utan istället är våra handlingar 
och tankar – meningen och avsikten – delar i inter-subjektiva processer (se 
Crossley, 1996). Begreppet berör det avsiktliga handlandet och det språkliga 
utbytet för att förstå och forma kategorier och principer för ett gemensamt 
sammanhang, som normer för samhället. För Habermas återfinns 
intersubjektiveteten i samförståndsprocessen, som är en intersubjektiv relation, en 
dialog om något, mellan uppriktigt kommunicerande individer som önskar bli 
förstådda (Carleheden, 1996). Således skapar och skänker språkets tillämpning 
gemensamma kulturella utgångspunkter en giltighet kring kunskaper och 
handlingar, vilka kommuniceras intersubjektivt och inte enligt subjektiva eller 
objektiva kategorier (Nørager, 1985; Carleheden, 1996). Det går inte att objektivt 
skilja meningen med en handling från det sammanhang och de avsikter som 
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rättfärdigar handlingen, vilket inte innebär att de bygger på en relativ subjektiv 
bas, utan istället på gemensamt argumenterad och samförståndssökande grund 
(Habermas, 1996; Carleheden, 1996). Kommunikationen har för Habermas 
samordnande och sammanhangsskapande konsekvenser (Nørager, 1985) och det 
innebär att Habermas uppfattar viljan till samarbetet som grunden för 
samhällsordning (Habermas, 1996). 

Habermas menar att det är i utbytet mellan människor som kommunikativ 
rationalitet tillämpas, i en intersubjektivitet om hur omgivningen ska tolkas, 
förstås gemensamt. Inom ramen för dessa argumentationer genomvävs 
processerna av olika rationaliteter, man är uppriktig och vill förstå den andre, och 
man vädjar till klarhet, sanning och riktighet (Anshelm 1990; Carleheden 1996). 
Samförståndsprocessen är tredimensionell enligt Habermas och att det handlar om 
”att göra sig förstådd med någon om något” (Carleheden, 1996: 31, kursiv i 
original). I den framgår att språket består av tre dimensioner, subjektiv, objektiv 
och social. Dessa processer rör således sammanhang där språket är det medel som 
möjliggör för gemensam kunskap och samförstånd för handlingar. 

Alternativet till samförståndet, den kommunikativa rationaliteten och 
intersubjektiveten är medvetandefilosofin. T ex Nørager (1985) ger en allmän 
beskrivning av medvetandefilosofin som en universalteori formad i en dualism, en 
uppdelning som centrerar ett subjekt i förhållande till sin omvärld (objekt). 
Filosofin är intimt förknippad med mål-medelrationaliteten och detta tänkande är 
monologiskt, vilket betyder att det bortser från språkets och den sociala 
samvarons avgörande roll för kunskapers giltighet och i formering av kulturella 
språksammanhang, inom vilka uppfattningar formeras. Den subjekt-centrerade 
människan skapar en distans till sin omgivning och där de andra uppfattas som 
objekt. Därtill särskiljs tanken från sina praktiska omständigheter (McCarthy, i 
Kelly et al. (red.), 1994). Utifrån en sådan syn kan samordning och legitimitet, det 
vill säga som sammanhållning i samhället, enbart upprättas genom påverkan av 
sin omgivning. Ett samhälle som långsiktigt bygger på sådana relationer menar 
Habermas är orimlig att föreställa sig som ett gott samhälle där människan är fri 
(Habermas, 1996; Carleheden, 1996).  

Det sociala handlandet – samförstånd eller påverkan 
Innan vi tar upp begreppsparet systemvärld och livsvärld så är det viktigt att 
redogöra för det sociala handlandet. Jag uppfattar handling som ett metaforiskt 
begrepp om förhållandet och utbytet mellan människor om vad som är å ena sidan 
acceptabelt att göra och inte göra, och å den andra vad som är en fråga om 
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produktion. Det finns ett slags dubbla perspektiv i Habermas samhällsteori som 
kommer till uttryck som att det mänskliga handlandet följer två olika 
förhållningssätt; ett som är produktions- och arbetsrelaterat gentemot 
omgivningen och ett annat som handlar om vår interaktion med varandra. Det 
första rör instrumentella förhållanden till naturen och utgår från en tydlig 
åtskillnad mellan handlingssubjekt och objekt. Detta är ett målinriktat handlande 
och en instrumentell rationalitet. Det andra förhållandet rör en människas 
förhållande till en annan människa och är således en social relation och beroende 
av språket, här är relationen intersubjektiv menar Habermas och innebär 
situationer som syftar till att finna vad som är meningsfullt och acceptabelt 
(Carleheden, 1996). Här återfinns förnuftet i flera former som en del i 
differentieringen; förutom det kognitiv-instrumentella, också det moralisk-
praktiska, och det estetiskt-expressiva (Anshelm, 1990). 

Men frågan om det sociala handlandet, d v s interaktionen, uppfattas eller förstås 
inte i alla sammanhang som en kommunikation, utan också som en strategisk 
relation (Carleheden, 1996; Habermas, 1995). Det strategiska synsättet utgår från 
den medvetandefilosofiska ansatsen, där individer beaktar omgivningen som 
medel för egna mål. Perspektivet är som nämnts ovan monologiskt. För att 
möjliggöra att samordning sker av handlingar, d v s att handlingar är acceptabla 
och kan genomföras, föreligger enbart yttre påverkan. Det föreligger hos aktörer 
en önskan om handling som en fråga om att utöva inflytande för att påverka, d v s 
kausalt framkalla något hos den andre, med stimulans eller genom tvång. Detta 
gör att även social interaktion kan uppfattas som ett framgångsorienterat 
handlande som bygger på en instrumentell rationalitet, vilket står i motsats till det 
samförståndsorienterade handlandet. En sådan interaktion, mellan aktörer som är 
intresserade av samförstånd, d v s ett gemensamt vetande, innebär att deltagarna 
behöver omfamna den givna situationen genom att inta den performativa 
inställningen hos talare och lyssnare för att komma till inbördes förståelse om den 
givna situationen och hur den kan hanteras (Habermas 1996; Ricœur, 1993). 5 

                                                        
5 Det är den idealiserade talakten som förutsätter öppet deltagande, inget tvång eller förtryck 
och sanningsenlighet, enligt tre anspråk på aktörer som väljer att uppnå förståelse (samförstånd) 
att det sagda är sant, handlingen är etisk, och att intentionen är menad som den yttras 
(Habermas, 1996). Dessa giltighetskrav formuleras i många olika varianter av olika uttolkare 
(se bl a Carleheden, 1996; Nylund, 1995; Forester, 1993; Nørager, 1985). Sammantaget tar de 
alla fasta på tre kunskapsformer; vad som är sant, vad som är normativt riktigt, och vad som är 
subjektivt gott. Detta ska förmedlas uppriktigt i en vilja till att bli förstådd.  
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Livsvärld och systemvärld 
Enligt Carleheden försöker Habermas med sin samhällsteori besvara frågan hur 
förhållandet mellan människa och samhälle är möjlig att förstå, som en relation 
mellan handlande människor och social ordning (Carleheden, 1996:37). En sådan 
fråga berör således två aspekter; handlingsteori och ordningsteori. Handlingar är 
kopplade till intentioner och kommunikation och är personliga, medan ordning är 
kopplat till systemvärden som förstås i termer av kausalitet och funktion, och 
berör således opersonliga sakförhållanden. Mellan dessa föreligger ett dialektiskt 
förhållande.  

Det är utifrån dessa delar som Habermas formulerar sin kommunikativa 
handlingsteori, där samförståndshandling föregår strategiskt handlande och 
funktionell kontroll. Det är också dessa handlingsaspekter och styrningsprinciper 
som utgör definierande delar av samhällslivets två konceptuella delar, 
systemvärlden och livsvärlden. I Habermas skepnad förefaller dessa två kategorier 
distinkta och icke-förenliga, men i ett utbyte som formar det moderna 
samhällslivet. De ena är till för produktion och den andra är till för social 
interaktion, i kulturellt, samhälleligt och personligt avseende (Crossley, 1996; 
Carleheden, 1996). Kortfattat kan man beskriva modellen som att individer 
erbjuder sitt arbete och sin efterfrågan och får inkomst och varor tillbaka och i 
sociala sammanhang formas och skänkes legitimitet till makten och samhället får 
lagar och olika former av skydd tillbaka. Åtskilda men i ett ständigt utbyte och 
som jag uppfattar det dominerade av respektive två olika tankesätt, kommunikativ 
rationalitet som är samförståndsinriktad i livsvärldssammanhangen, och 
instrumentell rationalitet som är resultatinriktad i systemvärldssammanhangen.   

Samhällets symboliska, eller kulturella, reproduktion, vilket avser sådant som 
normer, livsförståelse och formering av människors identiteter i mötet med andra, 
beskriver Habermas som något som sker inom livsvärlden (Habermas, 1996; 
Carleheden, 1996). Inom livsvärldslogiken återfinns den så kallade 
kommunikativa rationaliteten som genomträngs av olika rationaliteter och olika 
former av vetande i den öppna otvungna samförståndsorienterade diskussionen 
bland berörda personer. Utbytet sker alltså omständligt och tidskrävande, och där 
man successivt bygger upp gemensamma principer för handling som alltså bygger 
på samförstånd. Jag uppfattar det som att det är genom kommunikativ rationalitet 
som reflektion i samhället blir möjlig, och nya gemensamma kunskaper kan 
utvecklas.  
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För samhällets materiella välfärd och ordning återfinns aktiviteter som söker en 
beräkningens- och förutsägbarhetens samordning av resurser för ökad avkastning 
och stabil ordning, vilket sker inom systemvärlden (Anshelm, 1990; Carleheden 
1996). De krav som utmärker verksamheter som lyder under systemvärldens 
villkor och regelsystem är effektivitet och det strategiska tänkandet (Anshelm 
1990) och verksamheter är framgångsorienterade (Habermas, 1996). Så i dessa 
processer som är orienterade mot att finna effektiva medel för att nå mål, är en 
samförståndsprocess osäker och tidskrävande. Habermas menar att den 
kommunikativa rationaliteten har en menlig inverkan på dessa verksamheters 
effektivitet, vilket således skulle kunna förklara varför de produktionsinriktade 
verksamheterna uppfattas som skild från de sociala sammanhangen (Habermas 
1996; Carleheden, 1996). Inom dessa verksamheter föreligger istället icke-
kommunikativa medel för samordning av handlingar; dessa är pengar och makt 
(Carleheden, 1996). Handlingar inom ramen för sådana aktiviteter sker genom 
yttre påverkan, där aktörer kan försöka framkalla handlingar hos andra, eller 
andras handlingar triggar ett eget agerande. Grundvalen för en sådan situation är 
alltså inte förståelse, utan påverkan.  

Utan den ömsesidiga förståelsen kan inte heller en dialog på goda grunder föras, 
deltagaren kan inte vädja till insikter hos den andre, för i ett påverkansförhållande 
föreligger ingen priviligierad position bortom det som är en konsekvens av 
manipulation av den andres vilja eller den egna privata önskan om handling för att 
uppnå ett mål. Den yttre påverkan som alltså handlar om att framkalla 
uppfattningar hos den andre kan förvisso vara del i ett ömsesidigt överenskommet 
spel, men kan också vara ett uttryck för asymmetrier, sociala patologier, och kan 
ytterst inte uppfattas i betydelsen ömsesidig förståelse, eller ett samförstånd, om 
jag tolkar Habermas rätt (Habermas, 1996; Carleheden, 1996). 

Enligt Habermas föreligger alltså dessa två samhällslogiker, livsvärlden och 
systemvärlden, samtidigt i samhällslivet. Men det föreligger missförhållanden, 
effektivitetskraven i det framgångsorienterande handlandet påverkar 
kommunikationen i samhället vilket har negativa följder, människans frihet 
kringskärs.  

Systemets kolonialisering av livsvärlden 
De rationaliseringsprocesser som sker i samhället har som nämnts ovan, beskrivits 
av Habermas som en dialektik mellan befrielse och tvång. Enligt Carleheden ska 
man tolka Habermas som att det moderna välfärdsamhället förvisso har kunna 
fördela den materiella välfärden men till priset av politisk passivitet och ett 
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paternalistiskt social-tekniskt styre (1996:9, 85ff). Habermas kritik är således 
riktad mot framför allt statens funktionssätt. Men han är lika kritisk till de 
ekonomiska intressenas intrång i individers privatliv. De processer som bör utgöra 
grunden för hur samhället håller samman, d v s att legitimitet formas genom 
kommunikativ rationalitet, sker istället mer och mer av en logik som utgår från 
ekonomiska strategier och statens kontrollfunktioner (Carleheden, 1996; Crossley, 
1996). Det benämns som ett systemets kolonialisering av människans livsvärld 
(Habermas, 1996). Det instrumentella vetandets giltighetsaspekter, tränger alltmer 
undan andra former av värden och vetande och genomtränger och dominerar 
förståelsen och legitimeringen av samhällets alla delar, och försöker styra vad som 
skänker mening och värde i ett gott samhälle (Anshelm, 1990; Carleheden 1996; 
Habermas, 1996). Marknaden och statens olika subsystem har genom det 
instrumentella tänkandet och viljan till framgång kommit att ingripa i livsvärlds-
sammanhangen och omformat dem efter de instrumentella rationalitetskraven, 
baserad på effektivitet och strategiskt tänkande, och med hjälp av pengar och makt 
(Carleheden, 1996; Anshelm, 1990). Det föreligger således i marknadens och den 
offentliga byråkratins framgångsinriktade logik en egendynamik som strävar efter 
att låta inre utgångspunkter legitimera styrformer och regler där den normativa 
giltigheten hos medborgaren ersätts av socialstatens klienter, eller att i synen på 
människor som konsumenter än mer effektivt manipulera fram en efterfrågan på 
varor och tjänster (Crossley, 1996; Carleheden, 1996). Jag tolkar det som att 
Habermas ser i det moderna samhället den rationalitetens motsägelsefullhet som 
underordnar människor till de ekonomiska övervägandena, den tilltagande 
specialiseringens fragmenteringsprocesser och de administrativa byråkratiernas 
tvång. Aspekter av ett instrumentellt samhällsliv till vilket politiker i allt större 
grad blir en del, vilket således är en tilltagande instrumentell rationaliserings-
process som i genomförandet av beslut söker skapa förutsägbarhet för ökad 
rationell styrning av samhället till priset av förlorad mening, minskad legitimitet 
och tillit, tilltagande frihetsförluster för individer och erodering av den lokala 
autonomin (Crossley, 1996; Carleheden, 1996).   

Och där står vi så, i våra motsägelsefulla försök att förstå varandra och vad som är 
meningen med vårt handlande, och upprätthålla en effektiv materiell bas för vår 
överlevnad. När ska man upphöra att öppna sig mot omvärlden, stänga ner och 
bestämma sig för ett handlande i materiell mening? Både medvetet om vilka 
konsekvenser som är önskvärda och i ett konsekvenstänkande som är icke-
fragmentariskt, vilket nödvändiggör den kommunikativa rationalitetens försök att 
sammanföra förnuften. Det är utmaningen för ett samhälle som samtidigt strävar 
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efter att vara fritt men till priset av en ökad manipulation och en fortsatt 
exploatering. Det är dags att sammanfatta min bild av Habermas kritiska teori för 
att förstå den moderna samhällsutvecklingen. 

2.2.2 Tre typer av rationalitet i två sammanhang 
Sammanfattningsvis så föreligger i samhället för den materiella försörjningsbasen 
och rättssamhället ett systemvärldstänkande som har effektiviserat (rationaliserat) 
utbyte och samordning genom icke-kommunikativa medel; (politisk-
administrativ) makt och pengar. Dessa processer är framgångs- och 
resultatorienterad och relationerna är ändamålsinriktade, dels i en icke-social 
koppling som rör optimering och effektivitet och i en social koppling, d v s person 
till person som berör det strategiska tänkandet. Inom livsvärldssammanhangen 
förekommer också rationaliseringar genom den offentliga diskursen, här är dock 
fokus på förståelse, om meningen bakom handlingar utifrån sanning, riktighet, 
klarhet, och det är språket och kommunikationen som är medlet för samordning, 
fast i betydelsen samförstånd om principer och normer för handling. Inom och 
genom livsvärldens olika sammanhang produceras legitimering av systemens 
uppdrag och dess syften artikuleras kulturellt. Dessa demokratiska reflekterande 
och argumenterande diskurser till skillnad från de som bedrivs inom 
systemlogiken är alltså osäkra och tidsödande, men skapar det samförstånd som 
håller samman det goda samhället (Carleheden, 1996).  

Legitimeringen från livsvärlden är inget som sker genom någon sorts 
envägskommunikation, utan det är ett utbyte och en skarp gräns går inte att 
fastställa. Systemen i sin funktionalitet påverkar samhällslivet och livsvärldarnas 
diskurs, men det föreligger ingen balans i det moderna samhället, utan systemets 
medel inverkar negativt på livsvärldarnas processer, så kallad systemets 
kolonialisering av livsvärldarna. Det är vad Habermas kallar illegitim makt, där 
systemet reproducerar sig självt genom manipulation vilket undergräver 
medborgarens politiska och individuella autonomi (Habermas, 1996; Carleheden, 
1996). Frågornas karaktär skiftar här fokus från förståelse och gemensam 
kunskap, till att handla om effektivitet och strategi samt att framgång anläggs som 
kriterium för samordningsansträngningar. Man talar om integreringsprocesser 
utifrån den instrumentella rationalitetens avgränsningar och definitioner på vad 
som är mångtydiga och differentierade verkligheter, sociala konflikter är således 
oundvikliga (Carleheden, 1996). Fokus i att förstå förskjuts således från 
meningsskapande till en upptagenhet kring procedurer och effektivitet, bort från 
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den osäkra, tidsödande samförståndsdiskussionen, till det avgränsade 
systemhandlandet för effektiva resultat och ekonomisk tillväxt.  

Avslutningsvis det som vi tar med oss explicit från denna teori är de tankesätt som 
kommer till uttryck. Dessa tre tankesätt är funktionell instrumentell rationalitet, 
strategisk instrumentell rationalitet och kommunikativ rationalitet. Nedan listas 
dessa med avsikt på funktioner i relation till kunskap, delaktighet och handling. 
De bygger på en egen sammanställning. 

Funktionell-instrumentellt tankesätt  

Denna typ av rationalitet aktualiseras i situationer som präglas av generella regler 
och på förhand uppställda mål. Vad som uppfattas som rationellt påverkas här inte 
av språk och kommunikation, utan av funktioner som är på förhand givet. Detta 
kan uppfattas som ett närmast maskinliknande tillstånd men ligger nära ett regel- 
och plikttillämpande organisationssystem som agerar på order och följer en plan, 
vars implementering följer på externa förutsättningar.  

Funktionell-instrumentell rationalitet: 

• Icke-sociala relationer (behandlar en objektiv omgivning). 

• Medvetandefilosofisk utgångspunkt.  

• Kognitivt-instrumentell rationalitet. 

• Handling är funktionellt definierad på förhand. 

• Mål, intressen och motiv är på förhand specificerade, givet de funktioner som 
avses.  

• Ändamålsinriktad.  

• Framgångsorienterad, optimerad sökning efter effektiva medel till mål.  

• Kommunikation handlar om utbyte av tydlig och säker information. 
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Strategisk-instrumentellt tankesätt 

Det strategiska är framför allt förknippat med det ekonomiska sinnelaget, 
produktion och samordning av resurser för ökad effektivitet och inte minst ökad 
avkastning i ekonomiskt avseende. Utgångspunkten är att aktörer har en klar 
uppfattning om vad som ska göras, och agerar på strategiska förutsättningar som 
man läser av i sin omgivning. De utgår från ett egen-intresse och 
nyttomaximering. Föreställningen är att allt har ett ekonomiskt värde, ett pris. 
Processen är således enbart inriktad på att inom ramen för ekonomisk 
föreställning utveckla nya kunskaper om vad som är tillfredsställande effektivt, 
inom ramen för en exploaterande ordning.  

Strategisk-instrumentell rationalitet: 

• Sociala relationer. 

• Medvetandefilosofisk utgångspunkt.  

• Kognitivt-instrumentell rationalitet. 

• Språket har en informativ funktion. Andra medel finns att tillgå i interaktion; 
t ex pengar. 

• Relationer har en strategisk betydelse för handling.  

• Mål, motiv och intressen är på förhand definierade. 

• Ändamålsinriktad.  

• Framgångsorienterad, söker efter effektiv tillfredsställande medel till mål 
(tillvägagångsinriktad). 

• Kommunikation om samordning syftar till att påverka.  

Kommunikativt tankesätt 

Detta bygger också på sociala relationer och det sociala utbytet och är således 
dynamisk och argumentativ liksom den strategiska rationaliteten ovan, men till 
skillnad från den finns inga på förhand givna manipulativa avsikter, utan istället 
en vilja att bli förstådd och att förstå andra. Genom att andra villkor föreligger 
sker en kommunikation om sammanhang och om meningen med olika och 
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alternativa handlingar vilket möjliggör för ett gemensamt vetande genom 
processen. Den kommunikativa rationaliteten är ett kommunikativt handlande som 
leder till samförstånd om acceptabla utgångspunkter, utifrån vilket aktörer och 
människor sedan kan handla målinriktat på ett meningsfyllt och kommunikativt 
giltigt vis.   

Kommunikativ rationalitet: 

• Sociala relationer.  

• Intersubjektiv. 

• Kognitivt-instrumentell-, moralisk-praktisk-, och estetisk-expressiv – 
rationalitet föreligger.  

• Språket har en samordnande förmåga.  

• Motiv, mål, intresse bestäms genom interaktionen, fastställs inte på förhand.  

• Interaktion sker genom vilja till samarbete (genom förståelsesökandet).  

• Samförståndsorienterad, söker gemensamma acceptabla utgångspunkter.   

• Kommunikation för samordning och integration genom otvungen diskurs.6 

 

Avslutningsvis, dessa tre former, där två är instrumentellt inriktade och kan 
hänföras till en kognitiv-logisk formalism, och en är kommunikativt inriktad och 
bygger på en språklig, närmast hermeneutisk grund, uppfattar jag således som de 
närvarande elementen i det sociala handlandet för en social ordning och för ett 
materiellt välstånd. Hur det funktionella och det strategiska kan fungera med det 
kommunikativa är väl en fråga av empirisk karaktär. När det kommer till 
interaktionen i praktiska sammanhang, så kan man rimligtvis förvänta sig att alla 
tre former av rationalitet föreligger. Men alltså med motsägelsefulla tendenser och 
tvetydiga drag. De effektivitetsdrivna organisationernas reproducerande 

                                                        
6 Anspråk på sanning, anspråk på riktighet, anspråk på uppriktighet; och förståelse och 
erkännande av den andres yttringar som giltiga (Carleheden, 1996).  
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egendynamik och det instrumentella förnuftets stora närvaro i samhällets 
organisering, förefaller tränga undan det moralisk-praktiska förnuftets dialog och 
normativa bedömningar. Förutsättningarna till samhällsutveckling som bygger på 
en utökad rationalitet förefaller vara satta under press att döma av Habermas.    

2.3 Tre planeringsmodeller 
Vi har nu kommit till den punkt då jag vill föra över dessa interaktions- eller 
handlingsavsikter på den planeringsteoretiska traditionen. Utifrån de tre 
rationaliteterna; kommunikativ rationalitet, strategisk-instrumentell rationalitet 
och funktionell-instrumentell rationalitet, har jag funnit motsvarande tre varianter 
av mer stökiga, marknära, planeringsteoretiska inriktningar baserad på en läsning 
av gängse planeringsteoretiska sammanställningar och idéanalyser. För 
sammanställning av mina tre varianter nedan har jag bland annat utgått från 
Friedmann (1987), Allmendinger (2009), Khakee (2000) och Strömgren (2007). 
Men också från en bred läsning av planeringslitteraturen.  

I det fortsatta kommer jag att presentera tre planeringsteoretiska typer; 
kommunikativ planering, förhandlingsplanering och system-funktionell planering 
inom vilka jag för respektive försöker att identifiera vissa särdrag. Jag avslutar 
med att sammanställa en sammanfattande bild av deras likheter och skillnader och 
i relation till grundläggande kategorier i den kritiska teorin.  

2.3.1 Kommunikativ planering  
Kärt barn har många namn och på engelska benämns denna teoribildning som 
”collaborative planning”, ”communicative planning”, ”argumentative planning” 
och ”deliberative planning” (Brand & Gaffikin, 2007). Jag kommer att kalla den 
för kommunikativ planering. Den lånar mycket från Habermas kritiska teori och 
teori om det kommunikativa handlandet (Healey, 1996; Forester, 1989; 1993; 
Innes, 1995). Men det är inte en direkt omvandling av Habermas idéer till ett 
planerings-sociologiskt landskap av aktörer, processer och artefakter. Inspiration 
kommer från flera håll. Allmendinger (2009) hänvisar bl a till förändringar i 
uppfattningen om aktörer och strukturer i samhällsordningen, inte minst Giddens 
(1984) processuppfattning och struktureringsteori har varit inflytelserik. Andra har 
också pekat på arv från den amerikanska pragmatismen hos såväl Forester 
(Alvesson & Sköldberg, 2008) som hos Innes (2002; 2010). Healey själv 
framhåller den antropologiska synen på kultur och språk där människor är 
situerade, vilket betonar vikten av det kontextuella och det specifika i studiet av 
planeringspraktiken och i förståelsen för hur den lämpligen bör utformas (2006). 
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Brand & Gaffikin menar att planeringsmodellen sammantaget utmärks som en 
inkluderande dialogprocess för att forma det fysiska rummet, men ser 
sammantaget flera olika förhållningssätt till dess grundstenar och praktik (2007).  

Den kommunikativa planering har metodologiskt talat stora likheter med 
förändringar som tog vid inom samhällsvetenskaperna under 70-talet, med den 
tolkande vändningen (Schwartz-Shea & Yanow, 2012; Davoudi, 2012), med kritik 
mot det teknologiserade samhället, förtrycket av enskilda från institutioner och 
storkapitalet, samt utarmning av såväl samhällen som ekologier (Allmendinger & 
Tewdwr – Jones (red.), 2002; se också Anshelm, 1990). Med anledning av den 
förändrade synen på praktiken inom planering öppnande man upp mot en ökad 
delaktighet (Innes, 1995), lyfte fram språkets betydelse i mötet, interaktionen och 
diskursen (Forester & Fischer, 1993), och samtidigt påvisade normativa 
utgångspunkter för en gemensam kunskapsprocess (Healey, 1996; 2006). 
Planering kom med anledning av detta att definieras annorlunda och då i kontrast 
till den traditionella rationella typen. Man gjorde helt enkelt upp med 
föreställningar om neutralitet och att planerare inte företrädde något intresse, och 
förde in kommunikation och en mångfald intressen som givna förutsättningar och 
omständigheter för planering (Allmendinger, 2009; jmf också Friedmann, 1987). 
Uppfattningar som kom att ifrågasättas som både naiva – folk är strategiska - och 
dogmatiskt moraliserande – varför skulle eller borde planerare vilja sprida än 
mindre praktisera ett evangelium av politisk natur (Tewdwr-Jones & 
Allmendinger, 1997; Allmendinger & Tewdwr-Jones (red.), 2002). Andra såg att 
uppfattningen om konsensus var blind för maktens härjningar och dominans i den 
godtyckliga kommunikativa planeringsprocessen (Huxley & Yiftachel, 2000). En 
debatt som också fördes handlade om hur man skulle förhålla sig till det tydligt 
normativa inslaget i den kommunikativa planerings-processen, och att dessa inte 
besatt en möjlighet att beskriva och förklara planering som verksamhet (jmf 
Alexander, 2000). Detta rör framför allt översättning och tillämpning av 
Habermas abstrakta idé, om den otvungna diskursen i den offentliga livsvärlden, 
för att nå samförstånd om meningen med handling. Hos flera av de 
kommunikativa planeringsteoretikerna föreställs ett genomförande inom ramen 
för det organiserade samhället, systemets, instrumentella inramning. En föreställd 
överföring av den intersubjektiva processen utifrån de förutsättningar som 
systemet utgår ifrån, det framgångs- och resultatorienterade handlandet och med 
krav om effektivitet och ett strategiskt tänkande. Utgångspunkter som alltså inte 
möjliggör för en öppen otvungen diskurs, utan tvärtom innebär en påverkad 
process (Carleheden, 1996). Enligt Allmendinger (2009) kan man uppfatta 
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Healeys programmatiska och normativa bild av den kommunikativa 
planeringsprocessen som ett sätt att binda det kommunikativa till det 
instrumentella, som ett verktyg att tillämpa inom institutionerna. Det står i motsatt 
till Dryzeks försök att underordna det instrumentella samtalet i samhället, till det 
kommunikativa deliberativa formatet (ibid.; Dryzek & Niemeyer, 2010). Forester 
å andra sidan förhåller sig mer distanserad till en instrumentalisering av processen 
och fokuserar på planeraren som etiskt handlande individ. Han föreslår, i 
Allmendingers (2009, 215; Forester 1989, 145-147) sammanställning, att 
planeraren i kommunikationen med och mellan aktörer förhåller sig och 
situationen till talreglerna för den ideala diskursen (sant, rättvist, trovärdigt och 
äkta), samt ständigt uppmärksamma dels vad man talar om och dels när och i 
vilken situation det yttrade sägs. Planeraren bör uppmärksamma: 

• Ett upprätthållande av kontakter med lokala nätverk 
• Lyssna noggrant 
• Uppmärksamma sämre organiserade intressen 
• Utbilda medborgare och lokala organisationer 
• Delge politisk och teknisk information 
• Tillse att icke-professionella har tillgång till dokument och information 
• Uppmuntra lokala grupper att trycka på för fullständig information om 

föreslagna projekt 
• Utveckla färdigheter för att arbeta med olika grupper 
• Uttryck vikten av att bygga och utveckla handlingskraft, innan 

förhandlingar påbörjas 
• Stöd och uppmuntra oberoende lokalt förankrade projektbedömningar 
• Förutse politisk och ekonomisk påtryckning (Allmendinger, 2009:215). 

I denna skepnad skrivs planeringsprocessen fram som ett försök till att utjämna 
oddsen i förutsättningarna till att påverka utvecklingen, och man får helt enkelt 
föreställa sig planerarens roll som relativt fristående, och närmast aktivistisk. En 
avgörande aspekt förefalla vara att planeraren behöver bli medveten om 
spänningarna som föreligger mellan olika intressen, och att rollen som planerare 
är närmast att facilitera i förlängningen möjliggöra en jämnbördig förhandlings-
situation.  

Trots kritiken förefaller denna inriktning ha kommit att influera praktiken i vad 
som kan uppfattas vara i positiv riktning; såväl normativt i hur den bör uppfattas 
och bedrivas, som i en mer de facto öppen och inkluderande process. Inte minst 
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avseende frågan om delaktighet av de som är berörda och drabbade av de 
handlingar till förändring som önskas genomdrivas. Nu är det ju inte samma sak 
som att kommunikativ planering direkt har lett till sådana förändringar. Det är ju 
en fråga om förändringar i flera lager, i skikt över hela samhället beträffande 
föreställningar, diskurser, reformer och förändrade förhållningssätt (jmf Beck, 
1992; Storbjörk, 2001) och den kommunikativa planeringen beskrivs utifrån dessa 
strömningar, försöker formera en praktik utifrån nya tider och normer.   

Vad man kan utgå ifrån är att det finns en öppnare och mer inkluderande formell 
praktik i dagens samhällsplanering. Inom flera olika områden bedrivs en 
planeringspraktik som har kommunikativa förtecken, vilka förvisso kan kritiseras 
på flera punkter men som också visar på ansatser och ansträngningar i att 
inkludera och lyfta nya kunskapsperspektiv inom samhällsplaneringens olika 
områden. Inom transportområdet finns studier i Storbritannien som visar på 
intressanta lärdomar om delaktighet och dess utmaningar (Rayner, 2004; 
Bickerstaff & Walker, 2005). I Sverige med fokus på miljöfrågor i olika 
planeringssammanhang (Isaksson et al, 2009; Isaksson & Storbjörk, 2014), och t 
ex avseende själva samrådsprocessen kring infrastrukturprojekt (Wänström, 
2009). En mer aktuell bok undersöks den kommunikativa planeringen med en 
etisk inramning (Sager, 2013). En annan variant av kommunikativ planering är 
den konsensus-baserade planeringsmodell som Innes & Booher har utvecklat i 
USA (Booher & Innes, 2002; 2010) och som koncentrerar sig på konflikthantering 
genom möten och överläggningar mellan a) organisationer med ett 
planeringsuppdrag, b) exploatör-/erna och c) företrädare för de som är berörda av 
en problematik eller en förändringslogik. En invändning mot den konsensus-
baserade förhoppningen om att lösa planeringsproblem lyfter fram att rådande 
dominerande rationaliteter har företräde i dessa diskurser då samhället inte är 
jämlikt, inte är lika tillgängligt för alla, och så vidare, och således närmast 
legitimerar en förändringspolitik som är en ideologisk praktik av ny-liberalt snitt 
(Watson, 2006; Purcell, 2009).      

Ovan har tecknats en struktur av en kommunikativ planeringsmodell som kan 
uppfattas handla om delaktighet, inkludering, bemyndigande och att närma sig 
nya kunskaper gemensamt i processen, att förflytta kunskapen från något 
fragmentariskt, och disparat, genomsyrat av perspektiv och vinklade intressen, till 
att blir en förändrad uppfattning till förståelse, och således samförstånd. Det är 
den ideala, föreställningen och förhoppningen om att bedöma och sedan handla 
baserat på vad som är meningen med aktiviteterna och vad som är deras 
konsekvenser. Så för att summera föreligger följande utmärkande drag: 
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• Samordning av insatser baserat på ett samförstånd om meningen med ett 
handlande 

• En vilja till förståelse och samarbete 
• Process som en fråga om ny gemensam kunskap 
• Kunskap om perspektiv och erfarenheter 
• Dialog och samtal utgår från en vilja till att förstå den andre 
• Delaktighet berör de som är berörda av en situation 
• Förståelseinriktad   

I och med detta har jag nu återgett vad jag uppfattar är väsentliga aspekter av den 
kommunikativa, samförståndsinriktade, ansatsen till planeringsprocess, som 
aspirerar för att möjliggöra en mer substantiellt inriktad diskussion om vad som är 
meningen med våra utvecklingsprojekt, och satsningar. Den har således fått en 
sorts inramning.  

2.3.2 Förhandlingsplanering som en instrumentell strategisk rationalitet 
Inom den instrumentella strategiska rationaliteten är det enkelt att finna exempel 
på aktuella planeringsteorier som förefaller inbegripa dess aspekter om handling 
och ordning, baserat på ett ekonomiskt- strategiskt tänkande. Den som ligger 
närmast är förhandlingsplanering. Denna planeringstyp, som är en svensk variant 
på den amerikanska ’transactive planning’ som utvecklades av bl a Friedmann på 
70-talet (Friedmann, 1973) och äger idag ett stort inflytande i synen på planering i 
samhället. Inte minst har KTH under många år bidragit till att sprida kunskaper 
inom ramen för en förhandlingsbaserad, värdeskapande, planeringsteori (Cars 
1992; Cars, Malmsten & Tornberg, 2009; Cars, Malmsten & Witzell, 2011; Cars 
& Engström, 2015). Förhandlingsplanering lyfts fram som en kommunikativ 
planeringsmodell av många bedömare (Khakee, 2000) där man betonar 
ömsesidighet, samverkan, tillitskapande, processinriktad, gemensamt lärande och 
skapande av gemensam kunskap (jmf Cars & Engström, 2015). Khakee (2000) 
uppmärksammar och hänvisar bland annat till John Forester som en företrädare 
för en alternativ variant av förhandlingsplanering. Detta ser jag som en 
missuppfattning och där Foresters syn på förhandling, när sådant förekommer i 
den kommunikativa processen, inte är av samma ontologisk typ.  

Det föreligger en ontologisk skillnad mellan å ena sidan den kritiska teorin och 
den kommunikativa rationalitetens influenser på den planering som återfinns i den 
kommunikativa planeringen (t ex Healey 1997, Forester 1989) och å den andra 
sidan den grund som förhandlingsbaserad planeringsförfarande utgår ifrån. Den 
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förhandlingsbaserade ligger närmare t ex Poppers liberala samhällsideal som 
beskrivs fungera inom det instrumentellt rationella, eller som Habermas definierar 
som det framgångsorienterade, strategiska handlandet (Dryzek & Niemeyer, 2010; 
Allmendinger, 2009). Förhandlingsplanering bär alltså inte ontologisk 
överensstämmelse med Habermas emancipatoriska ideal, som bygger på ett 
kommunicerat kunskapsformulerande och handlande, intersubjektiviteten (se 
avsnitt 2.2 ovan). 7  

Förhandlingsplanerande situationer kom att utvecklas som en del i de struktur-
förändringar som påbörjades under slutet av 70-talet inom ekonomi och 
förvaltning. Beslutsprocessen som tidigare betraktades som antingen offentliga 
eller privata kom nu att accepteras som sammanflätade. Khakee (2000) skriver att 
vi gick från ett samhälle med fokus på ”allsidig” planering till projekt-planering 
(jmf också Schønning Sørensen, 2007). Privata intressen lyfter fram enskilda 
projekt vilka behöver samordnas, eller anpassas, genom olika former av 
överenskommelser. Det gamla regelstyrda systemet framstod som alltför stelbent 
och ineffektivt, och en övergång till en mer situationsanpassad förhandlings-
planeringsmodell förordades av forskare vid 90-talets början (Khakee, 2000; Cars, 
1992). Det som framför allt utmärker situationer med förhandlingsplanering är ett 
förhållande mellan offentlig och privat aktör, där det föreligger en redan 
konstaterad strategisk fördel av samverkan, att förhandlingar sker utanför de 
formella regelramarna, och att parterna jämkar sig för att få bästa möjliga utfall 
(Khakee, 2000). Kritik mot detta, är att förfarandet utesluter medborgliga 
perspektiv och utgår enbart från ekonomiska värden, och är således begränsade i 
sin syn på delaktighet och vilka kunskaper som är viktiga för handling. Därtill, 
från ett rationellt idealt perspektiv, kan lösningarna aldrig bli annat än ”de näst 
bästa”, då kompromisser föreligger. För en samtida bild av förhandlingsplanering 
beskriver Hultén förhandlingen som konflikt- och problemlösande i en pragmatisk 
anda och beskriver ett paradigmskifte i den svenska planeringsmodellen (2012). 
Numera är förhandlingssituationer också närmare beskrivna som ett tillfälle för att 
skapa mervärden, och vinna-vinna-lösningar (Cars et al, 2011).  

I fråga om förhandlingar som ett värdeskapande (Khakee, 2000; Carset et al, 
2011) kan denna typ av samverkansplanering uppfattas sakna en uttalad 
                                                        
7 Popper såg samhället medvetandefilosofiskt men uteslöt inte förekomsten och betydelsen av 
traditioner. Han menade dock att dessa var (åtminstone inom vetenskapen) direkt utbytbara, 
efter det att den tillfälliga kunskapen falsifierats, och utgjorde aggregerade nivåer (Kuhn, 1970).  
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gemensam vilja till samarbete för att gemensamt förstå handlingars art och 
konsekvenser, d v s att formulera vad som är meningen med handlingarna för att i 
samförstånd låta samordning av resurser ske. Snarare kommer aktörerna samman 
av strategiska skäl, d v s uppfattar varandra som medel för egen vinning, vilket 
alltså försvårar eller omöjliggör för ett gemensamt lärande, som jag tolkar 
Habermas (1996; Carleheden, 1996). Vad som kommer till uttryck inom denna 
planeringsteori är en vilja till handling. I denna vilja finns redan klara 
uppfattningar om vad man vill genomföra och det är den vilja som drivs igenom.   

I exempel som anförs inom litteraturen om lyckade förhandlingsplanerings-
situationer, t ex om ett resecentrum i Uppsala (Cars & Engström, 2015), föreligger 
en tydlig uppfattning om vad som behöver göras, och en aktör med ett 
handlingsintresse driver sin fråga gentemot andra aktörer som sitter på resurser 
eller dylikt som behöver samordnas. I beskrivningen av exemplet framgår att det 
för lång tid förelåg ett ointresse från den andre aktören att agera och bidra till att 
samordna insatserna. Det föreligger en assymmetri mellan aktörerna menar 
författarna; den ena vill något men är inte beredd att bidra, och den andra är 
ointresserad med anledning av de extra kostnader som uppstår. Under lång tid sker 
inga framsteg i förhandlingarna. Framgång visar sig uppstå i det skede som 
initiativtagaren föreslår att bidra (ekonomiskt) till de sedan länge diskuterade 
förändringsplanerna. Då väcks intresset för samordning och ett gemensamt 
utvecklingsarbete påbörjas, med ett kreativt givande och tagande.  

Det förklaras som att när medfinansiering förs fram då frigörs också låsningarna 
mellan aktörerna, och sedan vidtar den kreativa värdeskapande 
förhandlingsplaneringen. Men vad var det för handlingar som ledde fram till att 
man beslutade sig för att medfinansiera; det tog lång tid, vad kom att förändras 
och tillföras i processen? Det framställs som att själva förslaget om 
medfinansiering är den utlösande faktorn till framgång och en bra 
förhandlingsplanering, och inte om det är en i raden av olika aktiviteter, val och 
handlingar som sedan ledde fram till att man tecknade en överenskommelse, och 
kom att genomföra detta tillsammans på ett sätt som alla inblandade uppfattade 
var bra. Förhandlinsplanering verkar handla om vad som händer efter det att allt 
det stökiga och röriga om vad som ska göras har klarnat. Förhandling och dess 
planeringsmodell verkar förutsätta att alla vet vad som behöver göras.  

Vad som alltså redan föreligger i en förhandlingssituation är ett antal 
förutsättningar som helt enkelt möjliggör för en situation där ting som besitter 
värden kan gemensamt och kreativt bedömas och bemötas i tillitsfull anda för att 
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få ut det bästa möjliga av gemensamma ansträngningar. Kopplat till situationer 
som har med transportsystemet att göra förefaller det viktigaste vara att samtliga 
är införstådda med att det handlar om infrastruktur och att det finns någon som är 
villig att utveckla just infrastruktur på en plats.   

För att summera så föreligger det inom ramen för förhandlingsplanering följande 
karaktäristika som är av intresse för att studera ett samtida planeringsfenomen. 

• Problemlösande kopplat till samordning av insatser 
• Projekt- och sammanhangsstyrd 
• Process som en fråga om samordning av resurser (medel och 

engagemang, ej förhandsbesked i prövning och tillstånd) 
• Kunskap om värden (och kostnader) som underlag i förhandling 
• Argumentation utgår från att samtliga har en klart artikulerad inriktning 
• Delaktighet berör främst aktörer med en insats (offentliga och privata 

ekonomiska intressen) 
• Handlingsinriktad 

Detta utgör som jag uppfattar viktiga aspekter för att förstå förhandlingsplanering. 
På många sätt ligger denna modell också väldigt nära det projektfokus som 
planeringen har ägnat sig åt de senaste 30 åren (Schønning-Sørensen, 2007; 
Khakee, 2000), där investeringar styr dagordningen för utvecklingen snarare än ett 
samlat gemensamt uttryck för en sammanhållen föreställning om (lokal)-
samhällets utveckling.   

2.3.3 Systeminfluerad och funktionsinriktad planering 
Denna typ av planering, direkt kopplad till en funktionell planeringsmodell, 
återfinns troligtvis inte i någon motsvarande samtida samhällsvetenskaplig 
planeringsmetod. 8 I det följande koncentrerar jag mig således på historiska 
planeringsmodeller som utgör delar av detta tänkande. Ur ett historiskt perspektiv 
föreligger en rad varianter av ”allsidig” systemfokuserad planering. Friedmann 
(1987) gör en ingående redogörelse av den klassiska planeringens uttryck och 
grunder. Han beskriver, som jag tolkar det, en sorts teknologisk rationalitet inom 
ramen för en reformistisk utvecklingsagenda, närmast som en fråga om social 
ingenjörskonst, eller som han kallar den ”social reform”. Han menar att något 

                                                        
8 Vilket inte utesluter att motsvarande idéer finns inom praktiken, utformade av 
planeringsprofessionen. 
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som utmärker denna tradition och dess företrädare är uppfattning om att världen 
kan bli ”perfekt (-are)”, och riktade sina insatser på att reformera samhället utifrån 
ett antal föreställningar om rationalitet inom de styrande systemen i 
samhällsapparaten (ibid.: 134ff). Inom denna planeringstradition, som Friedmann 
menar är den dominerande genom planeringshistorien, spelar också frågan om 
planeraren som expert en betydande roll; planering (som samhällelig reform) med 
ett uppifrån-perspektiv. Här återfinns också föreställningen om ett 
”allmänintresse”, om att ett sådant är möjligt att formulera genom 
planeringsprocessens klarläggande systematik (ibid.). Föreställningen låg således i 
att konsensus runt ett allmänintresse kunde formuleras rationellt på basis av 
experters förnuftiga bedömningar rotade i deras kunskaper och metoder.   

Allmendinger (2009) visar i sin sammanställning av planeringens idéhistoria att 
detta tänkande är alltjämt förekommande om än inte lika tydligt manifesterat. Från 
sin första moderna inkarnation är det en fråga om planering som i Innes 
språkdräkt motsvarar ”comprehensive planning” (1995), eller som hos 
Allmendinger samlas under begreppen ”Systems and Rational theories of 
planning”, vilket sammantaget innebär ett slags föreställning om förmågan till att 
kunna överblicka och föreslå ett rationellt handlande på instrumentell grund, 
baserad på rigorös analys. Spåren går igen. Vad som är av intresse är att mycket 
tyder på att detta tänkande lever vidare i all välmåga, trots den interna kritiken 
som utvecklades redan på 50- 60-talet, om dess brister som kom sig av en övertro 
på rationalitet, nonchalering av värderingar och etiska och estetiska implikationer, 
och att man överbetonade matematiska modellers förmåga(Ramage & Shipp, 
2009; jmf också Rittle & Webber, 1973).9  Samtidigt utvecklades också en extern 
kritik på 60-talet med bas i de humanistiska ämnena kallad en ”vändning mot 
språket” (Toulmin, 1976; Nørager, 1985), som med tiden utvecklade nya 
förhållningssätt till samhällsprocesserna i form av postmodern teoribildning och 
post-strukturalismen, inte minst inom akademien och i utvecklingen av en myriad 
sub-teorier (jmf Lord, 2014). Det funktionella tänkandet utgör trots denna 
genomgående och stora kritik fortfarande en mycket viktig och bärande del för att 
kunna förstå planeringsverksamheternas redskap och processer i vår samtid. Inte 
minst i relation till en betoning på inter-relaterade komplexiteter i städer och dess 

                                                        
9 En sammanfattning av Churchmanns besvikelse över hur General Systems Theory kom att 
utvecklas under 60-talet när han sökte sig vidare för att utveckla ett mer kritiskt förhållningssätt. 
Han var en av de personer som problematiserade samhälleliga problem med kopplingar till 
begreppet ”wicked problems” som ett område som systemtänkandet inte kunde bemästra, enligt 
det upplägg, den ansats och struktur som förelåg inom de systematiska disciplinerna.  
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omland, och avseende ekonomins politiska implikationer och vice versa, och den 
utbredda tillämpningen av olika modeller och tekniker för att bedöma 
konsekvenser på trafik, handel, miljö osv vilka alla bygger på dessa i grunden 
positivistiska ansatser (Allmendinger, 2009: 49 f, 77 f, passim).  

Vad som framstår som en modell för detta tänkande är Faludis klassiska Planning 
Theory (1973), fokus ligger på den klassiska dikotomin teori och praktik, eller 
substans och process (funktioner). Funktionerna beskrivs återkommande i 
flödesskisser av moment för bearbetning av information och val. Samtidigt är 
Faludi i sin beskrivning också väl införstådd med att det i planeringsprocesserna 
är ett kommunikativt utbyte, en interaktion mellan personer, med olika 
färdigheter, t o m olika föreställningar, och att det också föreligger tolkningar av 
data och sker nödvändiga anpassningar till sammanhang, när kunskap för beslut 
ska samlas (Faludi, 1973: 206). Vad som trots allt utmärker Faludis ansats, 
sammantaget med alla kvalificeringar, är en vilja till att utveckla planeringen till 
en normalvetenskap, parallellt med dess tekniska tillämpning, och som syftar till 
att befrämja dess effektivitet. Vad han sätter sig för att utveckla är en positiv 
planeringsteori, som syftar till att fastställa planeringens lagar genom deducerad 
hypotesprövning. Samtidigt som aktörer i de praktiska planeringsprocesserna, i 
syfte att uppnå handling, också tillämpar instrumentella approximativa modeller 
som alltså inte är intresserad vad realisten (forskaren) skulle kalla sann 
beskrivning av verkligheten, d v s vad som gäller för forskningen i studiet av 
planeringsverkligheten. Inom den approximativa modellen ges ett utrymme att 
komma tillräckligt nära en sann förklaring till vilka handlingar som föreställs leda 
till att befrämja mänsklig tillväxt/utveckling.10 Samtidigt och parallellt så 
ackumulera så den deduktiva modellen kunskap om lagbundna sammanhang som 
informerar de approximativa modellerna, och således möjliggör ökad effektivitet.  

Faludi återkommer vid flera tillfällen i sin bok till ett stort arbete som 
genomfördes i England under 60-talet som kom att benämna den offentligt styrda 
planeringsprocessen som en fråga om strategiska val (”strategic choices”). 
Utmaningen låg i att hantera ett antal osäkerhetsmoment identifierade som tre 
viktiga faktorer; kunskap om omgivningen, kunskap om andras åtgärder, kunskap 
om politiken (Friend & Jessop, 1969). Detta forskningsarbete, som följde 

                                                        
10 En intressant parallell till detta återfinns i Elinor Ostroms bok Understanding Institutional 
Diversity (2005) där hon skisserar möjligheterna att ett framtida institutionsbyggande kan 
motsvara ingenjörens arbete med att beräkna flygplanets optimala förmåga givet omgivningen. I 
sanning en social ingenjörskonst!  
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planeringsprocesserna i en medelstor stad, Coventry, under en mandatperiod, var 
ett sammarbete mellan Operational Research och den kognitiva 
beteendeforskningen (Friend & Jessop, 1969). 11 Fokus rent vetenskapligt låg 
således på en teknologiserad föreställning om system i samhällsprocesserna som 
aktiverades av beteenden hos individer. Idag återfinns delvis dessa tankar, men 
utvecklade, inom ett område som kallas problemstruktureringsmetoder (PMS) 
(Khakee, 2000; Rosenhead, 1996), och denna speciella metod om strategiska val, 
eller ”planning under pressure” (Friend & Hickling, 2005) som den också kallas, 
är en högst aktiv del inom samhällssystemvetenskapen.  

I samma system-metodbok som jag refererar till ovan (ibid.) återfinner jag 
följande fyra aspekter som författarna vill uppmärksamma läsaren på som djupt 
rotade normer inom disciplinen om vad som ett styrnings- eller ledningssystem 
ska utgå ifrån och behandla när det kommer till problemlösning: 

• Aim for linearity – ‘Tackle one thing at a time’; 

• Aim for objectivity – ‘Avoid personal or sectional bias’; 

• Aim for certainty – ‘Establish the full facts of the situation’; 

• Aim for comprehensiveness – ‘Don’t do things by halves’. (Friend & 
Hickling, 2005: 17). 

Här återfinns, menar Friend & Hickling, ett grundläggande funktionell 
instrumentellt tänkande som borde ha övergivits sedan länge.12 Det handlar om 
det linjära, stegvisa; om det värderingsfria och neutrala; om att kunna inbegripa 
allt för att minimera osäkerhet, och att omfamna hela situationen. Jag uppfattar att 
det föreligger en rad oklarheter i hur man ska förstå detta funktionella handlande i 
ett planerings- och styrsammanhang. Habermas ser detta tänkande tillämpas i 
icke-sociala relationer (1996). Ska man uppfatta det som regler som ligger bakom 
                                                        
11 OR innebär användning av avancerade analytiska (matematiska) modeller och metoder för 
beslutsfattande. Numera en så kallad ”managment science” där fokus ligger på optimering, som 
maximering av värde i resultat och minimering av risker i input. (Ramage & Shipp, 2009).  
12 De föreslår ett omvänt, kontextuellt angreppssätt, för att kunna tackla osäkerheter. Don’t aim 
for linearity – learn to work with cyclicity; • Don’t aim for objectivity – learn to work with 
subjectivity; • Don’t aim for certainty – learn to work with uncertainty; • Don’t aim for 
comprehensiveness – learn to work with selectivity (Friend & Hickling, 2005: 17ff) 
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och styr ett handlande och ger oss händelser? Det är ju mänsklig kommunikation 
som ligger bakom också ett funktionellt format system med regler och 
återkopplingsmekanismer – om det inte är ett rent tekniskt system, som en aktör 
helt enkelt startar. Det är således, ur ett socialt hänseende, ett i allra högsta grad 
fallerbart styrsystem, om enskilda informations-hanterare agerar alltför autonomt 
eller avviker från bestämd betydelse av signaler, vilket således förutsätter 
renodling av kommunikationen, ner till siffror, och en sträng hierarki. Det som 
ligger närmast till hands är en strikt hierarkiskt definierad organisation.  

För att sammanfatta på ett motsvarande sätt för denna kategori som för den förra 
kan vi konstater att 

• Problemlösande är kopplat till interna resurser och föreskrifter  
• Aktiviteterna är regel-, eller planstyrda 
• Process som en fråga om att bedöma/mäta tillstånd, analysera, föreslå 

aktivitet och utföra 
• Kunskap om tillstånd baserat på indikatorer, kunskap om konsekvenser 

baserat på prognoser, kunskap om alternativ för lösning baserat på 
osäkerheter 

• Argumentation förekommer inte formellt; ordergivning, regelföljande 
eller mekanisk återkoppling.  

• Delaktighet berör samordning av resurser utifrån hierarki 
• Handlingsinriktad 

Denna planeringstyp är högst oklar till sina former. Trots en uttalad funktionalism 
tränger de interaktiva, sociala aspekterna sig på och man blir liksom Faludi (1973) 
ovan tvungen att kvalificera rigiditeten i strukturen för mötet, för sammanhanget, 
för utbytet, för tolkningen. Frågan om det strategiska eller det förståelseinriktade i 
dessa sammanhang vilar dock ytterst på en inramning av något slags 
påverkansformat som närmast kan liknas vid tvång, och att en uppfattning, ett 
perspektiv, råder. Nu ska dessa tre ställas i relation till varandra och till den 
kritiska teorin. 

2.3.2 Sammanfattningsvis 
Ovan har vi följt tre olika varianter av planeringsteoretiska modeller för att 
beskriva planering som aktivitet. Deras respektive egenskaper faller väl in i 
respektive tre tankesätt i de två sammanhang som återfinns i Habermas kritiska 
teori. Sammanfattningsvis är den kommunikativa planeringen en normativ 
planeringsmodell som syftar till att bidra till förändringar i substantiell mening 
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avseende utveckling av samhället. Utgångspunkten är delaktighet och viljan till att 
förmedla olika kunskaper och värden i diskussion om förändring, vilket är i linje 
med Habermas diskursiva etik. Den andra modellen, förhandlingsplaneringen 
företräder ett tydligt strategiskt förhållningssätt till de omständigheter och 
möjligheter som kommer till uttryck i samhället, vilka kan använda för att kunna 
genomföra effektiva insatser i materiella avseenden. De förefaller främst behandla 
utvecklingsfrågor där det redan finns en klar uppfattning om vad som ska göras. 
Den tredje varianten, systemplanering, är en sorts total-planering som utgår från 
ett instrumentellt effektivitetsperspektiv som uppfattar en klar särskillnad mellan 
det politiska och det tekniska. Föreställningen är att de bästa och mest effektiva 
hanteringar av ärenden kan potentiellt utformas och genomföras. 
Konsekvensbedömning och förutsägbarhet är nyckelaspekter för att behandla 
utvecklingsfrågor effektivt inom denna modell. 

Nedan för jag upp de tre planeringsmodellerna i ett schema som sorterar ut vissa 
intressanta särskiljande drag som syfte, kunskapssyn, samordning/delaktighet, 
vilka kan utgöra relevanta aspekter i tolkning av kontext och empiri som följer i 
kapitel tre till fem. Men först en kort rekapitulering av de tre tankesätten inom 
systemvärlden och livsvärlden. I avsnitt 2.2 ovan om Habermas kritiska teori 
framgick det att utifrån den instrumentella rationaliteten sker den moderna 
kapitalistiska välfärdsstatens materiella produktion och den bygger på 
exploatering, resultat, stabilitet, förutsägbarhet och ordning. En metafor för detta 
är systemvärlden. Enligt Habermas är denna logik inte föremål för öppen diskurs, 
det skulle minska dess effektivitet (Carleheden, 1996; Habermas, 1996). Men den 
behöver legitimitet och det får den från livsvärldssammanhangen. Här dominerar 
samförståndsviljan, den gemensamma kunskapen för förståelse om vad som är 
meningsfullt och acceptabelt handlande. Detta är den intersubjektiva 
kommunikationen, eller den kommunikativa rationaliteten, vilken utgör en 
omistlig del av samhällsordningen. En samhällsordning som behöver påpassas, 
skyddas och bevararas från ”systemets kolonialisering”, så att inte systemets vilja 
till ordning, förutsägbarhet och stabilitet, försöker manipulera eller tvinga fram 
legitimitet från livsvärlden för behovet av framgångsorienterade handlingar. Det 
vore i förlängningen förödande då dessa handlingar inte är sociala till sin ”natur” 
utan funktionella och själv-genererande, och sammanhållningen i samhället blir 
underställda påverkansmekanismer av rent materiella eller funktionella syften. Vi 
bör också tillägga att handlingen, den målinriktade, söker ständigt samordning, 
integrering, av det differentierade tillståndet av resurser och befogenheter, men 
det sker genom påverkan. Samordningen som sker i samförstånd, bygger på en 
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gemensam mening med handlandet, vilket behöver injiceras i det målinriktade 
handlingssträvandet, d v s att integration också sker på livsvärldens villkor. 

Avslutningsvis, även andra typer av planeringsmodeller föreligger, men dessa tre i 
relation till olika funktioner i samhället, har jag utgått från som en bas för att 
förstå den planering som förefaller utspelas, iscensättas och återges som 
åtgärdsvalsstudiemetoden. Jag vänder mig nu till ett avslutande avsnitt där jag 
redogör för mina tolkningsansträngningar.  
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ORDNING SYSTEMVÄRLD-materiell 
reproduktion 

LIVSVÄRLD - 
kulturell 
reproduktion 

HANDLING Icke-social                              Social 

HANDLINGS 
SYFTE 

Framgångs-
orienterad 

Framgångs-
orienterad 

Samförstånds-
orienterad 

TANKESÄTT Funktionell – 
instrumentell 
rationalitet 

Strategisk – 
instrumentell 
rationalitet 

Kommunikativ 
rationalitet 

PLANERINGSTYP Systemplanering Förhandlings-
planering 

Kommunikativ 
planering 

Syfte Funktionsbestämd 
medeloptimering 

Handlar för 
vinning. 
Måluppfyllande. 

Meningsskapande 
genom förståelse/ 
samförstånd 

Kunskap Information att 
reagera på. Språket 
handlar om 
förmedling. Logisk. 
Syftar till att 
klarlägga ett optimalt 
hur. 

Information och 
kunskaper är medel 
genom process. 
Pragmatisk. Syftar 
till ett tillfreds-
ställande hur man 
handlar. 

 

Kunskap genom 
process. Skilda 
horisonter möjliggör 
endast ömsesidig 
förståelse. 
Kontextuell. Syftar 
till kunskap om vad 
som bör göras.  

Samarbete Resurser, för att 
säkerställa att 
bestämda funktioner 
kan 
utvecklas/fungera 
optimalt 

Resurser, för att 
bidra till 
handlingsförmåga 
för att uppfylla 
ekonomiska värden 

Perspektiv, för att 
tillse meningsfulla/ 
acceptabla 
målinriktade 
handlingar 

Figur 1. Kopplingar mellan kritisk teori och tre planeringsmodeller (författarens 
sammanställning) 
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2.4 Tolkningsansträngningar 
”… the danger of method is that it gives over to mechanical replacement” (Appelbaum, citeras i 
Law, 2004: 11) 

I föreliggande avsnitt presenterar jag mitt material och de metodöverväganden och 
val som jag har gjort i denna undersökning. Jag inleder med att berätta om 
forskningsuppdraget och dess ingångsvärden. Det som kommer först för mig i 
denna undersökning är en förförståelse för ämnet, för dess problematik och för hur 
jag uppfattade att denna problematik lämpligast kunde undersökas. Det kom att 
förändras under forskningsprocessens gång, men mitt empiriska material formades 
i hög grad av de val som gjordes i de tidiga, första en - två åren. På redogörelsen 
av utgångspunktet följer en redogörelse om min bearbetning av olika typer av 
skriftligt materialet, mitt möte med aktörer och de samtal jag förde med dem, och 
sist mina tolkningsperspektiv av ÅVS tillblivelse och praktiska uttryck.  

Den tolkande forskningen går ut på att observera, läsa, samtala och framställa 
(Schwartz-Shea & Yanow, 2012). Samtliga dessa aktiviteter ingår i denna 
undersökning, med undantag av observerandet som är en begränsad företeelse. 
Det är således olika typer av material som ligger till grund för mina tolkningar och 
dessa har olika betydelse i min läsning och analys. De former av material som 
förekommer är, propositioner; officiella utredningar; myndighetsrapporter; 
forskningsrapporter; tidningsartiklar; arbetsmaterial så som utkast på rapporter, 
minnesanteckningar, listor med deltagare, listor med åtgärder, powerpointbilder 
från work shops/arbetsmöten/styrgruppsmöten; därtill observation vid ett antal 
mötestillfällen som berör generellt ÅVS och/eller planeringsexempel; besök på 
platserna som de fyra planeringsexemplen berör; samtal med människor som har 
något att berätta om händelser och erfarenheter i anknyting till ÅVS-situationer, 
samt inte minst intervjutranskriberingar. Allt material utgör grund för min 
tolkning och kritik av ÅVS. I det fortsatta kommer jag att beröra planerings-
exemplen och varför de ingår, därefter dokumenten som jag har utgått ifrån och 
deras olika typer, hur jag använder dem, och varför jag har valt dem. Jag kommer 
också att beröra intervjuerna för dessa utgör en betydande informationskälla i 
undersökningen. Men först några ord om att läsa en text. 

Att läsa en text 
Min teknik att få tillgång till information för att undersöka fenomenet ÅVS genom 
dokument, är att läsa, men att kunna läsa en texts propositionella innehåll. Med 
det menar Kristensson Uggla (1994) med hänvisning till Ricœur, en förmåga att 
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läsa den värld som öppnar sig framför texten i relation till mig själv, andra texter 
och i mötet med texten, som något utomstående som jag vill förstå. Inte som något 
objektivt, men för den delen inte ogiltig som relevant klangbotten och 
tolkningsrymd. Att läsa handlar således om att använda texten, inte i form av en 
strukturell språkanalys, utan kanske närmare en sorts frimodig diskursanalys 
(Winther Jørgensen & Phillips, 2000). De planeringsteoretiska modellerna och 
deras relation till ett antal nyckelbegrepp; handling, kunskap, samarbete, utgör 
kategorier att laborera med, pröva, ställa frågor utifrån, i läsandet av texter. Detta 
sker frikopplat från någon vilja till att blottlägga bakomliggande intentioner med 
texten – även om de må finnas. Men texter börjar leva sina egna liv, bortom 
avsikterna. Även anorektiskt hållna tekniska specifikationer, i sin strävan till att nå 
en matematisk precis betydelse, full kontroll och minimerad risk, kan komma att 
tolkas utanför sin kulturella kunskapskontext och sväva bort i 
kommunikationsförvirringen. Min avsikt är inte, som sagts tidigare, att fastställa 
det ’falska medvetandet’ i vår samhällskultur. Snarare att söka upp och beskriva 
Habermas fragmentariska medvetande och vad det medför i integrations-
hänseende. Min avsikt är således att ta de i texterna explicit framställda 
intentionerna på allvar och koppla dem till olika förhållningssätt, idéer och 
strukturer. På så sätt göra de intentioner och målsättningar, som jag menar 
framträder i texten tillgängligt på ett annat sätt, reflekterande, alternativ-
förskjutande, planeringsteoretiskt, och kritiskt. Genom att läsa ÅVS på ett nytt sätt 
öppnas nya perspektiv på ÅVS för en bredare förståelse om dess mening och i 
förlängningen dess förutsättningar. 

2.4.1 Förändringar 
Inom ramen för forskarutbildningen i planering och beslutsanalys på KTH fick jag 
2013 i uppdrag att genomföra en sorts implementationsforskning av ÅVS som 
planeringsmetod och process på uppdrag av Trafikverket, med finansiering från 
deras forskningsprogram ”Mer nytta för pengarna”. Detta stora uppdrag följde på 
en tidigare genomförd utvärdering av metodens första testversion, som jag i 
egenskap av utredare på KTH genomförde 2011 (Odhage, 2012). Under den 
utvärderingen kom jag att skaffa mig en god bild av metoden och hur den – i ett 
testsammanhang – uppfattades fungera genom att tala med planerare och värdera 
deras arbete i processhänseende. 2013 blev metoden officiell planeringsprocess 
för Trafikverket och implementerades för allmän tillämpning över hela landet.  

Då eller nu, eller i detta forskningsuppdrag, som doktorand, blev fokus att 
identifiera förutsättningar av ett slags institutionellt slag om hinder och 
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möjligheter för en framgångsrik tillämpning av metoden. Upplägget var en löst 
hållen kvalitativ-positivistisk fallstudieansats där jag till synes föresatte mig en 
sorts jämförelse av metodens ideala uttryck och praktiska utfall givet ett antal 
olika kategorier, vilka jag ansåg eller bedömde så som utmärkande för ÅVS som 
process och planeringspraktik. Till mycket var dessa baserade på mina tidigare 
erfarenheter och slutsatser från den genomförda utvärderingen 2011. Min ansats 
var också influerad av en vilja till att klarlägga kontextuella företeelser. Jag hade 
tidigt en önskan om att ligga nära empirin, att närmast krypa in-under på fallens 
omständigheter och kontextuella detaljer för att minutiöst kunna redogöra för ett 
processuellt beteende i fallen och koppla dessa till den föreställt ideala processen 
som den kom till uttryck eller beskrevs i handledningen.  

Relativt snart landade jag i ett beslut om att genomföra fyra fall, vilket var ett 
uttryck om att kunna erbjuda kunskap om ÅVS av viss generaliserbar valör. Bland 
det första jag gjorde var att kartlägga samtliga cirka 100 pågående ÅVS 
sommaren 2013, och sända ut en enkel enkät till de identifierade processledarna 
med det uttalade syftet att finna intressanta fall att studera närmare. Det gav mig 
också en första sondering på hur ”ideal- ÅVS-igt” man verkade bedriva ÅVS i 
praktiken runt om i landet. Det var en inte oväntat blandad bild som förelåg, men 
jag valde ut fyra fall från de som fick höga poäng på en ÅVS-ambitionskala av 
egen konstruktion13, och som föreföll intressanta utifrån andra kriterier som bland 
annat handlade om att jag eftersträvande en variation i storlek, plats, ansats och 
inramning, i syfte att ge en rik bild av olika sammanhang och förutsättningar. Det 
blev sammantaget fyra synnerligen olika typer av ÅVS-fall med vad jag 
uppfattade hade höga ambitioner. Jag återkommer till fallen, eller som jag nu 
kallar dem planeringsexempel nedan, där jag beskriver dem litet närmare.  

Hela tiden hade jag haft ambitionen att ligga tätt intill fallen och kartlägga deras 
kontexter, att få till en ”djup beskrivning”. Det föranledde en betydande 
arbetsinsats, och 40 intervjuer genomfördes och material samlades in om dessa 
fyra ÅVS-utredningar utspridda över landet, innan doktorandmiljön, seminarierna 
och kurserna började sätta sina spår i min förståelse; först och främst om 
forskning, men successivt också rörande själva ämnet planering. Kort sagt min 
blick på mitt forskningsobjekt förändrades och med förändringen följde en ny 
prövande uppfattning om hur efterforskandet kunde bedrivas och vilka frågor som 

                                                        
13Se bilaga 1, bifogad PM Enkätutfall pågående ÅVS 2013 
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kunde ställas till mitt material. Vad är ett ideal, vad är praktik, vad för slags 
studieobjekt är det jag undersöker, eller utvärderar? Frågorna började ansätta mig. 
Jag insåg ganska snart att en närhistorisk-samtida exposé var nödvändning för att 
få en djupare bild av ÅVS och av vilka avsikter som den genomsyras.  

Nästa tvivel handlade om den utvärderande ansatsen, då jag började inse att det 
fanns en hel del reproduktion av 2011 års utvärdering av testfallen bakom min 
ansats. Att jag förvisso till viss del gjorde en ny utvärdering, fast den här gången 
större, djupare och närmare, som om jag därigenom skulle kunna komma närmare 
”sanningen” bakom de problem som jag uppmärksammade i den tidigare studien; 
dels för att se om de fanns kvar, dels för att kunna beskriva deras uttryck bättre 
och grundligare. Jag började befara en risk, att samma frågor och observationer 
skulle börja formera sig runt mitt material, att mina slutsatser skulle utgöra en ny 
och djupare elegi över ett glapp, och en frustrerad vilja till att försöka sluta den. 
Att få saker och ting att fungera så där smidigt och effektivt och ändamålsenligt 
som förefaller ligga i korten med en förnuftig ordning. Men vad är detta för 
glapp? Frågorna började förändras med min läsning av materialet, med min 
läsning av litteraturen, med mitt deltagande vid seminarier. Jag började känna en 
lust för att försöka närma mig detta objekt på ett annat sätt. Det var en ny lust, 
som nu helt har tagit över och ersatt min gamla drivkraft om att ställa till rätta, till 
att visa på vad som är rätt och vad som är fel, visa på ineffektiviteter. En ny lust, i 
att se saker som något annat, som har kantats med ett enormt tvivel och en stor 
frustration och förvirring, då jag plötsligt, och oklart exakt när, kanske vid mitt 
halvtidsseminarium, och närmast omedvetet började bearbeta mitt material och 
mina frågor på ett nytt sätt.  

Detta yttrade sig kanske först i att jag lämnade tanken om att göra fyra fallstudier. 
Med tanke på arbetsinsatsen begränsade jag mig först till två fall, men snart 
började jag leka med tanken på att hela ÅVS, metod, historia, process, och 
planeringsfall, var min fallstudie, närmast som ett fall, kanske t o m att närmast 
beskriva psykoanalytiskt, att det förelåg någon kulturell patologi i 
samhällskroppen som behövde beskrivas. Det övergav jag kvickt men det 
patologiska är kanske inte helt missvisande i gap-besattheten. Tanken på att ÅVS 
var mitt fall levde dock kvar, men inte längre; det är inget fall, en undersökning av 
något som har gått fel, eller en sjukdom som behöver diagnosticeras och sedan 
behandlas, där något ska bedömas, eller lösas. Det är inget fel som föreligger, det 
är något annat. Men vad det var stod länge oklart. Till viss del är det fortfarande 
så när jag skriver dessa rader i slutet av utbildningen, i slutet av min 
efterforskning. Jag blev och förblir förbryllad.  
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Så häromkring i tiden halvvägs genom min utbildning, började jag också läsa en 
annan sorts litteratur än tidigare, hermeneutiker, både franska, tyska och svenska, 
och det var också där som Habermas kom in via Ricœur (1993) på ett högst 
oväntat vis, när han behandlade Habermas hermeneutiska arv, i hans debatt med 
Gadamer och utformning av en ideologikritik. Det var en helt annan Habermas 
som avtecknades i Ricœurs essä än den som jag uppfattade förmedlas via 
planeringsteorins diskussion. Habermas är ju bekant för var och en inom planering 
och utgör en sort fadersgestalt för den kommunikativa planeringsteorin. Det var ju 
också jag införstådd med och kände således till de kommunikativa idealen i 
planering som en fråga om att skapa processer för delaktighet och konsensus, för 
att uttrycka sig oerhört förenklat. Jag var också inläst på den ”foucauldianska” 
kritiken (se bl a Flyvbjerg, 1998a; 2000) mot den normativa kommunikativa 
planeringen, en kritik som är både förföriskt elegant, förödande i sina avslöjanden 
och blottlägganden, och närmast revolutionär i sitt avfärdande av en gängse 
borgerlig ordning och inte minst neo-liberala härjningar i samtiden (Tewdwr-
Jones & Allmendinger, 1997). Hård kritik mot de kommunikativa och normativa 
ansatserna i planeringsverksamhetens relativt inrutade värld, vars ansträngningar 
jag uppfattade trots allt var att försöka jämna ut spelplanen och låta demokratiska 
krafter komma oftare och bättre till uttryck i frågor som rör samhället och dess 
framtid.  

Det var ju också till mycket detta jag såg i ett slags planeringens delaktighets-
görande patos, en vilja till att bredda bilden om sammanhangen, att göra 
processerna till mötesplatser för olika perspektiv, i planeringen generellt, men 
också mer specifikt som i ÅVS. Kritikerna lämnade mig ingen ro, men ingav mig 
heller inget hopp. Men med Habermas närmare in på livet och en större 
medvetenhet om hans kulturkritik och föreställning om en radikal demokrati 
(Carleheden, 1996), kom också min syn på och uppfattning om Foresters, 
Healeys, med fleras verk, att förändras, till en större förståelse om en sorts 
ödmjukhet inför det befintliga och att det är detta vi har att arbeta med, utifrån en 
stor tro på och vilja till ett gemensamt kollektivt förnuft; vad annars kan vi hoppas 
och arbeta för! Med Habermas och med hermeneutiken, och med nya 
kunskapsperspektiv, kom också min läsning och kritik av mitt material, ÅVS-
rapporterna och intervjuerna, att förändras. Ideal och praktik gled i varandra, blev 
oskiljaktiga, och föreföll upprättade närmast godtyckligt, som kategorier vars 
former lika väl kunde varvas och sammanflätas helt annorlunda. Det blev 
uppenbart att jag behövde lära känna detta fenomen utifrån planeringsteoretiska 
föreställningar, innan frågor om vad som är ideal och praktik ens kan börja 
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undersökas närmare, än mindre komma att utgöra kategorier för att göra 
utvärderande anspråk om framgångar eller tillkortakommanden. Min 
undersökning utvecklades därför till en tolkande forskningsansats med viljan att 
förstå meningen med ÅVS, som den kommer till uttryck hos aktörer och i lokala 
sammanhang, som metod, och som process, med en förhoppning om att nå fram 
till en förståelse om dess förutsättningar som planeringsmetod för förändring.    

För att göra denna undersökning, för att uppnå detta syfte, föreligger följande 
tolkningsansträngningar av mitt material. 

2.4.2 Planeringsexempel 
Av närmare 100 identifierade ÅVS-studier kokade en enkät och analys ner dessa 
till fyra stycken intressanta fall att närmare studera14. Initialt var jag intresserad av 
att finna just fall, och det var nödvändigt att de hade ett antal olika karaktäristiska, 
att de hade ambitioner om att försöka bedriva en ÅVS i samverkan, d v s var 
delaktiggörande för många intressen, drev processen tillsammans med en annan 
aktör, lyfte in flera problemaspekter, och var trafikslagsövergripande. Därtill att 
de hade ett antal olika sammanhangskaraktäristika, såsom skilda miljöer, olika 
regionala organiseringssammanhang, och inte olika grad av betoning på de fyra 
kriterierna15. Av dessa fyra fall kom jag så småningom att dels tona ner hela 
fallstudieidén och så småningom landa i att använda dem som exempel på 
praktiska uttryck i vissa avseende, och dels att helt enkelt nöja mig med exempel 
från tre utav de ursprungligen fyra.  

Det bör också framhållas att dessa tre fall eller planeringsexempel på konkreta 
situationer där ÅVS processen tillämpas inte syftar till att forma en sorts generell 
representativitet som ligger bortom något annat än de aspekter som kommer fram 
för respektive berättelse. De är dock inte slumpmässigt utvalda, utan valda för att 
kunna erbjuda olika relevanta perspektiv på en studie, dess process och dess 
förutsättningar. Det finns således i materialet delar, erfarenheter och resonemang 
som kan relateras till andra erfarenheter och kunskaper, för att visa på kopplingar 

                                                        
14 Se bilaga 1, bifogad PM Enkätutfall pågående ÅVS 2013. Se också bilaga 2 för exempel på 
enkäten. 
15 Faktorerna som bedömdes i den kvantitativa studien var delaktighet (många eller få), 
organisering (ensam eller gemensam), problemdefinition (teknisk/smal eller bred) och om den 
var trafikslagsövergripande eller inte. 
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och inte minst för att lyfta frågor. Flyvbjerg (2001) talar till exempel om att i 
fallstudier kunna bidra med analytiska generaliseringar. Vad som framför allt 
återfinns i materialet om de konkreta situationerna, kompletterat av en rad olika 
dokument, är personers händelseberättelser om förutsättningar, om avsikter, om 
erfarenheter, och om insikter i vad som de uppfattar vara en sorts utrednings-
process som kallas ÅVS, i ett specifikt sammanhang. En process som de 
intervjuade personerna på ett eller annat sätt deltog i och bidrog till under en 
kortare eller längre tid, med ett djupare eller ytligare engagemang, beträffande en 
frågeställning och problem som berörde dem på ett eller annat sätt. Metodfrågor 
rörande dokumenten och intervjuerna återkommer jag till i efterföljande avsnitt. I 
det följande avser jag att litet närmare presentera de tre planeringsexempel från 
vilka jag berättar om gjorda ÅVS-erfarenheter. 

Den första är Idé- och åtgärdsvalstudie för kapacitetstark kollektivtrafik i den 
nordöstra delen av Stockholms län. Av enkätanalysen fick denna studie den 
högsta ÅVS-poängen av samtliga,16 den föreföll vara den mest idealiska av de då 
pågående studier, och någon sådan ville jag inte undvika att närmare stifta 
bekantskap med. Det ideala uttrycket skulle sedan visa sig vara något besynnerligt 
med tanken på att flera intervjupersoner inte ens ansåg att den var en ÅVS 
överhuvudtaget (bl a tjänsteperson 2, konsult, ÅVS Nordost). Det var dock ett 
intressant fall, med rätt omständigheter i övrigt, ett problem med en historia, och 
många starka planeringsaktörer. Studien handlar om utbyggnadsplaner i 
nordostkommunerna17 vilket nödvändiggör satsningar i kollektivtrafiken samt att 
det också fanns ett uttalat behov av att knyta denna del av regionen närmare 
övriga regionen. Frågan hade behandlats två gånger tidigare, av Stockholms läns 
landstings (SLL) regionplanekontoret omkring 2003 (RTK, 2003) och av 
Banverket som en förstudie under åren 2007 och 2008 (Banverket, 2008), vilket 
inte ledde till några fortsatta åtgärder från statens sida. Frågan låg vilande några år 
och togs således upp igen under 2011 av kollektivtrafikmyndigheten efter 
önskemål från nordostkommunerna, och man kopplade snart också på denna 
idéstudie till ÅVS-förfarandet. Planerna på en kapacitetstark kollektivtrafik till 
                                                        
16 Det motsvarade att studien hade många aktörer, en gemensam organisation, ett brett 
problemfokus och var trafikslagsövergripande. 
17 Ett samlingsnamn för sex kommuner, Danderyd, Österåker, Täby, Vallentuna, Norrtälje, 
Vaxholm, i nordöstra regiondelen av Stockholms län. De har ett gemensamt utvecklingsprojekt 
för regionutveckling kallad Stockholm Nordost. (Stockholm Nordost, 2017)  
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regiondelen och dess delregionala kärna Täby-Arninge, har funnits med sedan 
snart 20 år i regionens fysiska utvecklingsplan.  

För denna studie var inte Trafikverket ansvarig utan det var SLL i egenskap av 
kollektivtrafikmyndighet men de flesta var överens om att det var ett gemensamt 
projekt mellan landstinget, kommunerna (främst representerade genom 
samverkansorganet Stockholm Nordost), och Trafikverket. De utgjorde också 
tillsammans med konsulter arbetsgruppen, eller snarare en storts 
samordningsgrupp för utredningens framåtskridande. I den gruppen ingick 
emellanåt också representanter från Solna stad och Stockholms stad. Till arbetet 
var också kopplat en styrgrupp som bestod av tjänstemän från tre kommuner, 
nordostkommunernas samverkansorgan, kollektivtrafikförvaltningen, Stockholms 
stad och Trafikverket. Arbetet var organiserat i tre arbetsgrupper som hade hand 
om tre olika teman; Funktionsanalys som handlade om modellering och 
resandeanalyser; Åtgärdsval som berörde åtgärder inom fyrstegsprincipens steg 1-
3 samt; Teknik som berörde utformningsfrågor beträffande den fysiska 
infrastrukturen. Uppdelningen är en konsekvens av att det redan från början fanns 
en lista på 11 olika infrastrukturobjekt som skulle ingå i utvärderingen, 
överenskommet mellan landstinget och nordostkommunerna. Ett inte ovanligt 
tilltag i länet (enligt flera av intervjupersonerna, bl a tjänsteperson 1 och 2, 
konsult, ÅVS Sthlm; tjänsteperson 1, landstinget, ÅVS Nordost), men alltså inte i 
linje med ÅVS-metodikens upplägg, eller för den delen hur Trafikverket skulle 
valt att lägga upp arbetet (tjänsteperson 1, Trafikverket, ÅVS Nordost). Något 
som också ledde till frågetecken kring planeringsexemplets status som ÅVS.  

Min uppfattning landade dock efterhand att studien var många saker men bland 
dessa också en ÅVS, kanske inte under de bästa omständigheter, men sådana finns 
inte. Ett förändrat förhållningssätt till enkätundersökningen, som visade på detta 
planeringsexempel som det mest idealiska. Aktörer och intressenter som deltog i 
de två workshoppar som man höll inom arbetsgrupp Åtgärdsval var; 
Trafikförvaltningen med nio personer, Trafikverket med sex personer, kommuner 
(sex stycken) med åtta personer, Nordsostkommunernas samverkansorgan med tre 
personer, Landstingets kontor för Tillväxt, miljö och regionplanering med två 
personer, Kollektivtrafikant Stockholm med en person, bussoperatören Arriva 
med två personer, samt två olika konsultfirmor med sammantaget tre personer. 
Totalt medverkade 31 personer vid dessa två tillfällen. 31 personer vid den första 
och 24 personer vid det andra tillfället. Från denna studie samtalade jag under 
våren 2014 med tre personer från Trafikverket, tre personer från 
kollektivtrafikmyndigheten, fyra konsulter, två personer från 
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Nordostkommunernas samverkansorgan, samt 1 kommun-tjänsteperson. 
Sammantaget 13 intervjuer som gav mig en omfångsrik bild av processen och 
dess sammanhang. Den stora mängden intervjuade kommer sig också av att jag 
initialt var intresserad av att göra en fallintern jämförelsestudie, d v s att jag skulle 
försöka jämföra den Banverksledda förstudiens process och resultat från 2007 
med denna landstingsledda och ÅVS-formade idéstudie om samma frågeställning 
fem år senare. En ansats som skrotades relativt tidigt, dock efter det att 
intervjuerna var genomförda. 

Det andra planeringsexemplet rör Åre kommun och åtgärdsvalsstudie Åre. Detta 
planeringspraktiska exempel utgjorde enligt sonderingen av samtliga pågående 
studier ett bra exempel på en ambitiös studie; det var ett delat ansvar mellan 
Trafikverk och kommun, en stor delaktighet och en bred frågeställning. Därtill 
hade jag fått upplysningar om att man i projektet försökte ta till litet nya 
delaktiggörande grepp, bland annat fick en mellanstadieklass bidra till studien 
med uppslag på tankar och lösningar. Denna studie var också relativt liten till sin 
omfattning och berörde frågor i ett mer ruralt omland. Förvisso med speciella 
omständigheter, med en stor besöksnäring, och stora mängder människor under 
vissa delar av året. Det utgjorde också själva kärnan i problemet som man tittade 
närmare på; de framtida transportbehoven i Åredalen med en expanderande 
besöksnäring.  

Den här studien har en historia och liknande frågeställningar genomfördes så sent 
som 2009 inom ramen för ett EU-finansierat stödprogram som fokuserade på 
klimatomställning i de Nordiska områdena, kallad Clim-ATIC (Sweco, 2009). 
Återkommande har kommunen och Trafikverket diskuterat trafiksituationen i 
Åredalen som uppstår vid besökstoppar. Inte minst sker dessa diskussioner i 
samband med projektplaner för utbyggnad av hotellanläggningar och stugbyar, 
vilka sätter ett allt större tryck på infrastrukturen och säkerheten på väg E14 som 
går rätt genom byn, från kusten i Sundsvall till Trondheim på andra sidan fjällen. 
Denna väg ingår i EU:s program för en väl fungerande transportinfrastruktur, 
TEN-T, och utgör en understödjande del till de nio transportkorridorer som EU 
pekat ut som särdeles viktiga för den ekonomiska utvecklingen (Europeiska 
kommissionen, 2017). Åtgärder för ökad säkerhet och framkomlighet på vägen är 
det ständigt återkommande ämnet och det som utgör kärnan i diskussionen är 
huruvida vägen kan fungera som både bygata och som europaväg. Utvecklingen 
på orten med en fortsatt expansion och dessa motsättningar beträffande vägen 
hade också negativ påverkan på samarbetsklimatet mellan aktörerna.  
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Med anledning av detta föresatte sig Trafikverket och kommunen att tillsammans 
upprätta en ÅVS-studie hösten 2012, där alla viktiga aktörer och intressen på 
orten skulle sätta sig ner och komma fram till gemensamma utgångspunkter och 
finna bra lösningar för att komma till rätta med problematiken som förelåg och 
som bedömdes öka med den växande besöksnäringen. En arbetsgrupp upprättades 
med representanter från Trafikverket och kommunen, men man knöt ingen 
styrgrupp till arbetet. Arbetet genomfördes också i stort sett utan konsultstöd. I 
arbetet med att upprätta en delaktighet utgick man från kommunens kännedom om 
olika aktörer och intressen och man bjöd också in med annonsering i tidningen 
(tjänsteperson 2, kommun, ÅVS Åre). Det var också en stor delaktighet som 
upprättades, med fler än 90 personer uppsatta på listan över inbjudna (Åre 
kommun, 2013). Nu deltog inte alla men det var en betydande mängd personer 
som närvarade vid de tre workshoptillfällen som hölls. Vid det första var det 50 
personer, vid den andra 39 och den sista 28 personer. Dessa personer kom från 
olika typer av organisationer; offentliga myndigheter (kommun, region, stat), 
offentliga bolag (transport och turism), privata bolag transport (buss- och 
taxibolag), privata bolag turism, ideella föreningar för by- och turistfrågor. Totalt 
17 personer deltog vid samtliga tre workshoppar varav elva av dessa kom från Åre 
kommun och Trafikverket. Jag samtalade med totalt tio personer, av vilka två 
företrädde kommunen, två Trafikverket, en person kollektivtrafikmyndigheten, en 
annan person ett bussbolag, en person företrädde en ideell by- och turistförening, 
och en person företrädde ett ledande privat intresse för samordning och utveckling 
av ortens näringar.    

Det tredje planeringsexemplet rör ett järnvägsobjekt, Åtgärdsvalstudie Västra 
stambanan genom Västra Götaland (ÅVS VSB). Denna ÅVS-studie beskrev jag 
som traditionellt sektoriserad avseende teknik och transportslag, men i god dialog 
med aktörer, i underlaget för att finna mina fall. Det var ett tydligt och klart uttalat 
fokus på ett trafikslag och hur detta kom att hanteras som en ÅVS, intresserade 
mig. Detta parat med en öppen och inbjudande attityd till andra aktörer gjorde att 
jag beslöt mig för att studera fallet närmare. ÅVS-studien består närmare bestämt 
av två delar, en oerhört detaljerad studie inriktad på utformningsfrågor av teknisk 
karaktär, och en annan del som berör banans utsikter i framtiden. Denna 
uppdelning stod inte helt klart för mig i början, och distinktionen förefaller inte ha 
uppfattats som ett problem av vare sig Trafikverket eller inblandade aktörer. 
Alternativ skulle man kunna uppfatta att denna studie är vad man i ÅVS 
handledning kallar för ”funktionsstudie” (Trafikverket, 2015a). I arbetsprocess, 
och i dess förberedelser, liksom också i slutrapportern, är denna studie presenterad 
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som en ÅVS, vilket gör att det troligtvis också kan uppfattas vara en ÅVS som är 
genomförd (tjänsteperson, Trafikverket, ÅVS VSB; Trafikverket, 2015b). 

Denna studie har flera ingångar. En lång historia med utredningar av banan för att 
utveckla trafiken, där den senaste lades ner av Banverket 2005, en järnvägs-
utredning för en del av sträckan, då en rad frågor inte gick att lösa med anledning 
av att det förelåg en oenighet bland aktörerna och ett stort lokalt motstånd i en 
kommun. Medel har skjutits till i den nationella planen för punktinsatser på denna 
mycket ansträngda järnvägsträcka med mycket trafik. 2011 påbörjade Västra 
götalandsregionen ett arbete med att ta fram en framtida trafikeringsstrategi fram 
till 2035 för det regionala pendeltågsnätet. Med anledning av att punktinsatser 
behövde preciseras och att det förelåg utvecklingsplaner sjösatte så Trafikverket 
en ÅVS hösten 2012, där man bjöd in de närmsta berörda aktörerna; Västra 
Götalandsregionen, kollektivtrafikbolaget Västtrafik, de tre kommunerna utmed 
sträckan där punktinsatserna bedöms behöva, samt en organisation som kunde 
representera de övriga kommunerna i regionen utmed den fortsatta sträckan fram 
till nästa län. En styrgrupp upprättades bestående av Trafikverket, Regionen, de 
berörda kommunalförbunden (tre av fyra i regionen) och Göteborgs hamn. 
Dessutom skapades en stor referensgrupp som fick funktionen att fungera som det 
tillfälle där mål och problemlösning kunde avhandlas i workshop-format, vilket 
skedde vid två tillfällen, det första mötet var nästan ett år in i processen. Arbetet 
bedrevs dock i arbetsgruppen med konsultstöd, och det var inom ramen för dessa 
möten som t ex fyrstegsprincipen tillämpades (tjänsteperson, konsult, ÅVS VSB; 
tjänsteperson, Trafikverket, ÅVS VSB). Motsvarande workshoppar som för de två 
andra exemplen, om en gemensam bild och sedan att generera åtgärder, är det 
således inte riktigt tal om i denna ÅVS-studie. Den referensgrupp som tilldelades 
en roll av grupp för avstämning om arbetet och diskussionsforum för framtida 
utveckling av banan, bestod av samtliga 13 kommuner utmed sträckan från 
Hallsberg till Göteborg, Västra Götalandsregionen, de fyra kommunalförbunden, 
Handelskammaren, Göteborgs hamn, Västtrafik, Tågoperatörerna och 
Regionförbundet Örebro. I mina samtal har jag talat med Trafikverket, regionens 
kollektivtrafikmyndighet, Västtrafik, en kommun, en konsult, företrädare för en 
kommunal järnvägs-samordningsgrupp i regionen, hamnens representant i 
styrgruppen, samt en kritisk röst till utbyggnadsplanernas utformning. Dessa åtta 
personer gav mig en god bild av processen och de omkringliggande 
förutsättningarna för denna studie.  

Den fjärde tilltänkta fallstudien berörde framkomlighetssituationen och 
tillgängligheten för kommuninvånare i Karlstad och Hammarö kommun. En 
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mycket intressant och erfarenhetsrik studie som av olika skäl inte kommer att 
närmare presenteras i denna avhandling. De möten som gjordes inom ramen för 
den processen är troligtvis inte utan betydelse, utan kan ha bidragit till många nya 
perspektiv och aspekter för att förstå ÅVS för mig personligen, vilket troligtvis 
också kan ha bidragit implicit till undersökningen, min analys och framställan. 

2.4.3 Dokument 
Material i form av dokument i alla dess former är vad som närmast ska benas ut. 
Vilka de är, var de kommer ifrån, och vad de har spelat för empirifunktion, står 
härmed i fokus. Att finna och fånga och låta sig fångas av dokument om de ”ting”, 
företeelser, händelser, och fenomen som rör ÅVS i ett vidare sammanhang har för 
min del inneburit att jag har läst:  

1) dokument som direkt berör fenomenet ÅVS och dess kontext, såsom de två 
handledningsdokumenten från 2012 och 2015, och ÅVS-rapporterna från de tre 
olika planeringsexemplen, och till dessa exempel anslutande arbetsmaterial och 
underlag t ex Samlade planeringsunderlag (Trafikverket 2014c; 2014d; 2014e), 
eller Transportsystemet i samhällsplaneringen (Trafikverket 2013a) eller 
planeringshandledning som Trafik för en attraktiv stad, TRAST (SKL, 2015) med 
mera.  

2) I den mer historiskt inriktade och breda kontextualiseringen av metodens 
tillblivelse har jag riktat uppmärksamheten bredare och tagit del av dels formella 
viktiga källor om styrning och politik från åren närmast före ÅVS formella 
etablering, vilka jag även relaterar till dels det interna praktiska 
metodutvecklingsarbetet hos framför allt Vägverket, och dels den offentliga 
akademiska debatten om transportplaneringens problem och utmaningar.  

Avgränsningen i urvalet av de dokument som rör ÅVS som process och dess 
planeringsexempel följer relativt givna delar som kommer till uttryck i 
handledningen och de korsreferenser som finns i andra kopplade underlag och 
handböcker. Avseende den andra avgränsningen är den otydlig, och innebär ett 
stort utrymme för godtycke i mitt urval av källor. Men urvalet är på samma gång 
beroende av den tredelade tematik som jag har valt för att återberätta en 
tillblivelse. Dessa berör 1) nationellt forskningsperspektiv på transportfrågan, 2) 
om de institutionella utredningarna och reformerna, och 3) den myndighetsinterna 
metodutvecklingen. De utgör tre relevanta områden. Jag hade också kunna välja 
att fokusera på den offentliga debatten och inriktning mot massmedia med 
information från dagstidningar och annan media, för att bygga upp en kontext. 
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Men de tre jag valde bedömer jag täcker väl in ett pågående samtal och en 
utvecklingsdiskurs på området. Därtill ska också tilläggas att mina källor är 
relevanta. De utgör delar i seriösa sammanhang och ingår som kunskapsunderlag i 
seriöst inriktade organisationer och i formella meningsutbyten. Dessutom bör vi 
förtydliga, att det är inte bara en fråga om källans tillförlitlighet som är avgörande 
i en kunskapsbildning, utan också den tolkning och det samspel med andra källor 
som har en betydelse för en förståelse. Inte minst avseende en kritisk och 
perspektivförskjutande sådan. I det följande berör jag mer i detalj de olika 
dokumenten och deras roll i tolkningen.  

Först och främst har vi Åtgärdsvalsstudiemetodens handledning (2015a). Detta är 
bredvid intervjumaterial den i särklass viktigaste empiriska beståndsdelen i denna 
undersökning. Den är läst, dissekerad, räknad, isärplockad och rekonstruerad, och 
den kommer därtill i tre versioner. Den första är en testversion från 2010, vilken 
användes av de sex pilotfallen under 2011 (se även Odhage, 2012). Den andra 
versionen kom hösten 2012 strax innan metoden blev formell process. Hösten 
2015 kom den tredje reviderade versionen. På sex år har tre versioner av 
handledningen tagits fram. För varje version har fler sidor tillkommit. En närmare 
undersökning av det förändringsarbetet kunde ha varit klargörande och berikande 
i min förståelse för detta fenomen. Men det har inte funnits utrymme för en sådan 
breddning av mitt material. Jag har inte heller gjort någon systematisk jämförelse 
mellan versionerna, men förändringarna består i en allt mer detaljerad och textrik 
hänvisning om förfaranden och med exempel på förfaranden och vilka tekniker 
och metoder som finns att tillgå och som kan tillämpas för en bra process.18 Jag 
uppfattar inte att det har skett några förändringar på ett mer fundamentalt plan. I 
min tolkning av ÅVS handledningen har jag utgått från både den andra och den 
tredje versionen. Källhänvisning i texten är från den senaste versionen. Den är 
som sagt betydligt matigare rent textmässigt och ger således fler ingångar till 
ÅVS-handledningens beskrivning och föreställning om planering, således ett 

                                                        
18 Jag uppfattar det i mitt utbyte med praktiker och Trafikverkspersonal att det har funnits en 
frustration kring en oklarhet om hur man går till väga för ett bra ÅVS-utredande, vilket 
motsvarar ett tillstånd mellan översiktlighet och detaljrikedom. En utmaning som 
metodförfattarna måhända, och nu spekulerar jag i deras avsikter, har försökt att lösa genom en 
noggrannare genomgång av olika tekniker och förhållningssätt. Därtill också fler beskrivna 
typfall, och mallar. Det förefaller, som jag tolkar det, vara en ökad omsorg om hur en ÅVS-
process bör gå till. 
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större utrymme för tolkning och analys av dess uttryck som en planeringspraktisk 
förståelse av metod och inte minst planering som praktik och dess förutsättningar.  

Det är också i detta hänseende gällande ÅVS handledningen som den största 
tolkningsutmaningen har förelegat. Hur ska jag förhålla mig till ÅVS handledning 
som en fråga om kontextuell kunskap, och inte som ett ideal, eller som en teori, 
eller för den delen en teknologi? Att först ha sett den som något, för att sedan 
börja se andra saker. Först som ett upphöjt ideal, i den utvärderande studien, sedan 
som en idé, en teori närmast skild från praktiken, för att snart uppfatta den som en 
tvingande teknologi i Foucault-skepnad, som förtryckte praktiken, till att nu 
försöka tolka den som en praktik i egen rätt, med sin kontext, med sitt 
sammanhang och i olika situationer och inkarnationer, i ett situationsskapande, 
tillsammans med andra aktörer och processer. Att börja närma mig på nytt och 
prövande se ÅVS som ett planeringspraktiskt uttryck har varit ansträngande, för 
att inte säga direkt problematiskt. För den är många saker, och att hålla öppet för 
detta, blev möjligare först när jag insåg att jag hade börjat se olika saker genom 
den kontext som den verkar och är situerad i, liksom i den kontext som skrivs 
fram i dess text, och i de kontexter som ÅVS medskapar genom sin inramning, 
metod och handledning. Det är till stora delar mina tolkningsansträngningar i ett 
kondensat. 

Ytterligare en tolkningsaspekt rörande detta dokument behöver beröras. Det 
förekommer olika författare till handledningen och det uppmärksammas särskilt 
vid ett tillfälle i anslutning till Intressentanalysen som är en aktivitet som jag i 
min undersökning ägnar stor uppmärksamhet. Den är utformad av Trafikverkets 
informatörer enligt handledningen (Trafikverket, 2015a). Det skiljer således denna 
aktivitets beskrivning från andra aktiviteter i handledningen, som kan uppfattas 
vara författade av andra personer med andra erfarenheter och kunskaper, t ex 
planeringskunskaper. I frågan om att belysa ett planeringsfenomen kan det således 
uppfattas vara besynnerligt att tid och kraft ägnas åt passager i handledningen som 
inte är författad av planerare och således inte borde kunna uppfylla planerings-
kvaliteter, utan istället informations-kommunikativa kvaliteter. Det föranleder risk 
att aspekter som ska beskriva ÅVS som planeringsfenomen helt enkelt inte är 
planeringsspecifikt och således missvisande. Så kan det uppfattas, men jag vill 
mena att hela handledningen har en avsändare i form av myndigheten 
Trafikverket, och att frågan om aktörers delaktighet är en central och viktig aspekt 
i planeringsverksamheter särskilt när det är en fråga om samverkan, oavsett vem 
eller vilken kompetens som har författat ett stycke i en handledning som trots allt 
har ett uttalat planeringssyfte. Det är trots allt Trafikverkets val att låta 
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informatörer skriva om en sådan central aktivitet i planering som involvering 
innebär, således är det inte missvisande att analysera intressentanalysen som en 
del i att förstå ÅVS som ett planeringsfenomen. Utan att kunna svara på frågan är 
det dock intressent att funder över hur det kommer sig att just informations-
avdelningen på Trafikverket förefaller vara mest lämpad att utforma en sådan 
beskrivning av hur och vem som blir involverad i en studie?   

Trafikverket har gett ut en oerhörd mängd rapporter, handledningar, dokument 
och riktlinjer. Att läsa samtliga är ogörligt och kanske inte heller något vidare 
relevant, även fast det kan vara intressant och nog så kontextskapande. Vissa av 
dessa dokument är av större betydelse än andra, och därmed väsentliga för att 
skapa en kontextualiserad uppfattning om ÅVS och dess procedur. Dokument från 
myndigheter, som Trafikverket, bär med sig en viss dignitet vad avser 
trovärdighet och noggrannhet. Det finns ingen anledning att misstro informationen 
som missvisande eller direkt felaktig. Däremot kan man inte utesluta att det finns 
en rad tendenser i dessa material som kommer sig av perspektivseende, och 
uttryck för vissa förgivettagna normer. Just sådana som jag i denna undersökning 
är intresserad av att komma litet närmare, för en större förståelse om dess 
meningsskapande. De dokument som jag har använt kommer framför allt via 
handledningens dokumentlista (Trafikverket, 2015a: bilaga 5), och hänvisningar 
till olika dokument i handledningens löptext. Att söka på dokument på 
Trafikverkets hemsida leder också vidare till en rad andra källor som har visat sig 
vara intressanta men kanske inte helt signifikanta för min ansats och mitt närmare 
intresse avseende ÅVS i detta avseende. De dokument som jag önskar lyfta fram 
är sådant som rör transportsystemet i relation till samhällsplanering, bland många 
exempel såsom Trafik i den attraktiva staden, Regionala systemanalyser, Samlad 
effektbedömning och Samlade planeringsunderlag. Dessa är dokument som jag 
uppfattar spelar en viktig roll för ÅVS funktionalitet som det kommer till uttryck i 
ÅVS handledning.  

I fråga om att närma sig tillblivelsen av ÅVS, har formella dokument från en rad 
olika myndigheter och regeringen (och dess utredningsorganisation) använts. Det 
handlar om propositionstexter och utredningstexter (SOU:er) som behandlar 
frågor om transportsystemet och infrastrukturen från 1995 och fram till 2011. Här 
har mitt urval helt enkelt rört sådana utredningar som specifikt diskuterar 
styrningsfrågor inom detta politikområde, vilket oundvikligen berör avsikterna 
med planeringen, dess organisering och förutsättningar. Särskilt fokus ligger på de 
propositioner och utredningar som ansluter till inrättandet av Trafikverket och 
framtagandet av ett nytt planeringssystem inom transportpolitiken. Tendenserna i 
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dessa texter är ju högst normativa avseende propositionerna men de äger ju också 
en mycket stor giltighet, men också i utredningarna föreligger så väl en 
normativitet – de har sitt mandat och sitt specificerade uppdrag, men också en stor 
giltighet, de är förvisso ett uttryck för något högst professionellt och skickligt 
avseende kännedom i detaljerna och avseende analys av skedena och behoven.  

Även andra myndigheters dokument har varit av intresse, inte minst i 
rekonstrueringen av ÅVS tillblivelse. Där har dokument från Vägverket, Boverket 
och Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) använts för att återskapa 
spåren av en debatt och ett idéklimat. Från Vägverket har jag fått ta del av 
underlagsrapporter från slutet av 90-talet om ett metodutvecklingsarbete, som 
främst berör fyrstegsprincipen. Jag bedömder att detta material är intressant och 
klarläggande för en kontinuitet vilket är av relevans i den kontextualiserande 
undersökningen. Detta är inga kontroversiella eller för den delen spektakulära och 
unika idéer och utvecklingslinjer. De har i sin tur arvslinjer som går tillbaka i 
traditionella teknologiska utgångspunkter, liksom också idéer som är 
internationellt förekommande. Idéer som Trafikverket menar sig vara inspirerade 
av i utvecklingen av ÅVS. Dessa berörs bara i korthet och har inte utgjort någon 
avgörande betydelse avseende förståelsen av ÅVS. Vad som främst avses som 
inspiration är den brittiska förändringen av transportpolitiken på 90-talet, ”the new 
realism” (Docherty & Shaw, 2011), som ledde till en ny planeringsinriktning, 
”new approach to appraisal” (Rayner, 2004). En annan inspirationskälla är den 
norska konceptvalsmodellen.  

Boverket har gett ut en rad intressanta rapporter om samhällsplaneringens roll och 
funktionalitet, inte minst i fråga om integrationen mellan trafikfrågor och 
markanvändning, vilka utgör inflytelserika inlägg i professionens samtal om 
utveckling och metodförbättring. SIKA och senare Trafikanalys, är regeringens 
expertmyndighet på transportområdet och granskar den av myndigheter utförda 
transportpolitiken, bredvid ett uppdrag om uppföljning av transportsektorns 
utveckling. De avlossar emellanåt, uppbackade av Riksrevisionen och Statens 
väg- och transportforskningsinstitut en serie argument om det ekonomiska 
tänkandets primat och lanserar återkommande en berättelse om politiska 
begränsningar för att kunna uppnå ekonomiskt effektiv transportpolitik. 
Riksrevisionens skarpa rapporter om trafikpolitikens måluppfyllelse är intressant 
läsning men på ett bakgrundsplan. Utgångspunkten när jag sökt relevanta 
myndighetsdokument har således varit att de skriver om antingen ÅVS, fast mer 
vanligt om bedömning av åtgärder, eller fyrstegsprincipen.   
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En rad forskningsrapporter har också utgjort en empirisk källa och inte heller här 
är jag uttömmande på något sätt. Det är ett försök att teckna några olika relevanta 
akademiska perspektiv på frågan om transporter, transportinfrastrukturen och dess 
planeringssystem. De källor jag har använt kommer sig av en bred läsning av 
litteraturen över denna period, där jag snappat upp viktiga böcker och rapporter 
som återkommer och formar konturer av en dialog, debatt och dagordning. 
Rapporterna sträcker sig från mitten av 90-talet och de stora infrastrukturprojekten 
fram till tiden runt införandet av Trafikverket och med diskussion om bristande 
effektivitet i planeringsprocesserna, en tidpunkt då det parallellt bedrevs en 
intensiv statlig utredningsverksamhet, inom ramen för vilken också en rad 
forskare förde fram underlagsmaterial. Samtidigt har jag lyft in mer kritiska röster, 
som jag menar inte är lika närvarande i den offentliga debatten, och således inte 
har kunna spela en lika betydelsefull roll i tillblivelsen. De har dock utgjort en i 
allra högsta grad betydelsefull kritik på en rad viktiga områden, såsom miljö och 
samhällets transportberoende, som inte helt är nonchalerat i den mer 
strömlinjeformade mittfåran av uppfattningar.  

Avseende den information som berör de olika ÅVS-studierna som jag undersökt, 
var jag här närmast totalt utlämnad till mina intervjupersoners goda vilja att dela 
med sig av arbetsmaterial. De har varit mycket tillmötesgående. Information som 
jag har fått ta del av berör minnesanteckningar från möten och workshoppar, olika 
versioner av utkast till rapporter, i vissa fall t o m mejlkonversation mellan 
beställare och konsult. I stort ett mycket rikt material som har bidragit till att 
utveckla min bild och förståelse av processen och det problem som förelåg och de 
problem som uppenbarade sig i processerna. Det ska också sägas att jag har fått ta 
del av olika mycket information från de olika fallen.    

Jag har också läst och försökt ta del av lokala debatter kring de transportrelaterade 
problem som berörs i de olika fallen, men i en relativt begränsad omfattning, och 
inte något vidare systematiskt koncentrerat. I Åre-fallet har jag ägnat en större 
kontextualiserande ansträngning och således också sökt och läst mer dokument 
som berör aktuella konflikter rörande utvecklingsutmaningar, och även sökt mig 
bakåt i tiden till politiska debatter på 70-talet, läst en rad uppsatser och 
forskningsrapporter om orten och dess omständigheter. Detta har gett mig en 
inramning som inte bygger under de övriga tre och inte heller kommer detta rika 
material till rättvist uttryck i den mer sparsmakade och korta berättelse som 
återfinns i denna framställan, vilket så klart skiljer sig från mina första intentioner 
om en ”djup beskrivning” av fallet.  
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Observationer har ingen framträdande metodroll i denna undersökning. Framför 
allt med anledning av att mycket arbete i de olika fallen redan var avslutade när 
jag påbörjade undersökningarna. I o m att ansatsen var klart evaluerande till en 
början, fann jag det således nödvändigt att finna fall som hade hunnit en bit på 
väg. För det fall där jag blev inbjuden att lyssna i ett arbetsgruppsmöte, gav det 
mig indikationer på en dynamik, vars tendenser jag också kunde finna i samtalen 
med de olika aktörerna på tu man hand. Vad det tillfället visade mig var värdet av 
att deltaga mer i processer, som en observatör, för att få tillgång till fler och 
annorlunda intryck av händelser. Jag har också deltagit vid några endagars-
konferenser på temat ÅVS, och Trafikverksintern utvecklings- och erfarenhets-
konferens, där jag själv delgav tentativa resultat av mina studier. Högst trevande 
och prövande. Det observerande inslaget är således av mycket begränsat omfång 
och betydelse i undersökningen.  

Intervjuer som text är ett något speciellt material, och det berör egentligen tre 
aspekter; att man samskapar kunskap i samtalet mellan frågeställare och 
respondent, att man skriver ut händelseberättelser och att man läser 
händelseberättelser. Den ena betyder att jag och intervjupersonen samgenererar 
meningsfull information, baserat på mina frågor och situationsanpassning och det 
samspel som uppstår i situationen med den andres erfarenhetsberättelser, och att 
för den andra att i transkriberingen omskapas empirin, samtalets dynamiska dialog 
blir till text. Den tredje aspekten behandlar hur jag närmar mig, läser och 
analyserar denna intervjuempiri, och att det åter sker en förskjutning i materialet, i 
tolkningen baserad på mina frågor och vad som framträder som viktigt sett till 
hela materialet. Denna sorts material behandlar jag nedan i Samtal.   

2.4.4 Samtal  
Inom den tolkande traditionen är intervjun ett tillfälle för samtal om händelser, om 
uppfattningar, för reflektion och lärande. Ett intervjutillfälle är en fråga om sam-
skapande av kunskap (Schwartz-Shea & Yanow, 2012). Ordet intervju är en 
intressant konstruktion. Den bär med sig ett interrelationellt utbyte mellan 
personer som samtalar om gemensamma intressen. Något som framträder i 
engelskans ”interview” eller franskans ”entrevue” för vidare betydelse om att det 
rör sig om en situation, ”mellan två seenden, mellan två synpunkter” (Kvale, 
1997: 9). Ansatsen är att försöka erhålla en annan persons uppfattning och 
beskrivning om sitt sammanhang i ”avsikt att tolka de beskrivna fenomenens 
mening” (Kvale, 1997: 13), då föreligger inga problem med samtalet, det öppna, 
och den halvstrukturerade, flexibla intervjusituationen. För syftet med den 
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tolkande kvalitativa intervjun är att visa på mångfalden och det kontroversiella i 
mänsklig verksamhet, och inte att avtvinga sammanhangen generella kategorier. 
Men jag började så här. 

Efter att fyra ÅVS-studier identifierades under senhösten, vintern 2013 som 
intressanta för min första ansats om att genomföra fyra fallstudier, tog jag genast 
kontakt med respektive ansvarig handläggare. De försåg mig i sin tur med namn 
på deltagande aktörer och deras organisationer, i flera fall långa listor på 
medverkande i studierna, och pekade ut vilka som var så kallade nyckelaktörer i 
processen. D v s sådana aktörer som närmast utgjorde eller i några fall de facto 
utgjorde medaktörer i genomförandet av studien. De var alltså vad jag uppfattade 
som gemensamma processer och studier, och inga som t ex Trafikverket drev 
själva. Utifrån dessa listor kartlade jag så vilka aktörer som var närvarande, vilka 
sektorer av samhället, vilka typer av organisationer, hur många personer från varje 
organisation och vilka kompetenser som de representerade. Min avsikt var att för 
varje fall få en möjlighet att samtala med ett urval av personer som skulle kunna 
representera en mångfald av olika perspektiv och erfarenheter för den specifika 
situationen.  

En första viktig avgränsning var att jag inte skulle samtala med några politiker, 
utan enbart med tjänstemän. Mitt intresse var för planeringprofessionens direkta 
arbete med utvecklingsfrågor och deras förhållande och föreställningar om 
förutsättningar. Jag bedömde från fall till fall hur många som kunde anses rimligt 
att samtala med men utgick från att kunna samtala med personer som 
representerade både offentliga och privata aktörer mer precist som representanter 
från statliga och lokala myndigheter, näringslivsintressen, och civila 
intresseorganisationer. I mitt urval försökte jag inte i första hand återskapa en 
liknande sammansatt ”population” av aktörer som deltog i en ÅVS studie men 
genom att dela upp dem i olika kategorierna kunde en viss uppfattning bildas om 
vilka som deltog. Själva urvalet anpassades till grad av delaktighet, och även 
frånvaro, i en studie. Ordningen blev att tala med samtliga huvudaktörer för varje 
studie, och sedan några organisationer som deltog på workshoppar och i liknade 
sammanhang. Som utgångspunkt föreställde jag mig åtminstone sex till sju olika 
aktörer, men i flera fall blev det fler. Sammantaget för ÅVS-studierna rörde det 
sig om Trafikverket, kommun, region, transportintresse och/eller transportör, 
annat näringsliv, samt en icke-kommersiellt civil organisation, och en 
frånvarande/icke-deltagande aktör. Ytterligare en kategori av aktörer adderade jag 
till paletten och det var ansvariga konsulter. De bidrog till värdefulla och givande 
perspektiv på studierna specifikt och ÅVS generellt.  
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Att få tillgång till offentliganställda var betydligt enklare än privata aktörer, dels 
vad avser tid för samtalet, men dels också vad avser viljan till att överhuvud ställa 
upp på intervju. Frågan om tillgång till information i form av intervju, är en sällan 
uttalad förutsättning för att bedriva forskning. Det är enkelt att uppfatta det som 
att forskaren väljer ut och de utvalda inordnar sig och sedan följer informationen 
på det – oavsett om det är ett systematiskt letande efter en sanning eller ett sam-
producerande om mening. Att undersöka en problematik, och hur det kan göras, är 
således också beroende av dels förmågan hos forskaren att få tillgång till 
informationstillfällen, och dels en fråga om rena tillfälligheter. För mitt vid-
kommande var jag relativt lyckligt lottad, de flesta ställde upp, några gäckade jag 
som ett oroligt spöke ett tag, för att sedan släppa och gå vidare (två privata 
aktörer). Flera fick jag helt enkelt samtala med per telefon under någon halv-
timma till en timme, istället för det tänkta personliga besöket. De 
offentliganställda kunde jag oftast utan problem få tillgång till för ett personligt 
möte.  

Uppslagen i diskussionerna var närmast outtömliga emellanåt, men ledsagades av 
ett batteri av förberedda frågor. Jag utformade frågor till tre kategorier av 
intervjupersoner; huvudaktör, deltagande i workshop och frånvarande aktör. 
Syftet var att ha en viss ledning i samtalet, vilket är gängse inom 
halvstrukturerade forskningsintervjuer (Kvale, 1997). Det handlade om frågor 
som berörde själva organisationen och dess omland med avseende på samverkan 
samt frågor om själva den ÅVS-process som var genomförd eller pågick19. Jag 
sände ut frågorna i god tid innan mötena. Innan detta hade jag tagit kontakt med 
personerna via först telefon och sedan mejl för att dels höra mig för om intresset 
för en intervju och dels boka in en tid. Intervjuerna som är sammanlagt 40 
stycken20 är framför allt gjorda på plats hos intervjupersonen. Fem stycken är 
gjorda över telefon. Jag har inte lagt ut på någon annan person att genomföra 
intervjuerna. Samtalen är inspelade och 28 stycken är sedan utskrivna till 
textformat av mig. Det är möjligt att efterforska vilka dessa personer är, men de 
hålls namnlösa i framställan, och refereras till i löptexten med sina organisatoriska 
hemvister enligt följande upplägg (tjänsteperson/företrädare x, organisationstyp x, 

                                                        
19 Se i bilaga 3 frågor som intervjupersoner fick ta del av i förväg.  
20 Se i litteratur- och källförteckning för lista över samtliga intervjupersoner. 
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ÅVS ”namn”), t ex (företrädare, ideell 2, ÅVS Åre).21 Inför varje intervju 
informerade jag om uppdraget, att samtalet spelades in, att de skulle vara 
anonyma i texten, och att de skulle få ta del av citaten i förväg. De har inte fått ta 
del av transkriberingarna av intervjuerna. Intervjuerna genomfördes framför allt 
under februari till början av april 2014, med några beträffande stockholmsfallet 
utspritt över tid, även under hösten 2014. Kompletterande intervjuer har gjorts 
under våren 2015. 

Dessa intervjuer har utgjort huvuddelen i att försöka förstå de processer som har 
bedrivits. Det är således en fråga om att lyssna och att tolka, och att läsa dessa 
utsagor, dessa händelseberättelser, för att erhålla betraktelser som innehåller ett 
meningsskapande i ett sammanhang. Intervjuerna är mycket innehållsrika, och 
långa. Många är närmare två timmar, och rör sig inte alltid på ett genomgående 
konsekvent sätt i förhållande till frågorna. Det föreligger en flexibilitet och 
mångfald i samtalen. En viktig, återkommande diskussion är kontextskapandet. 
Jag är oerhört intresserad av beskrivningar om hur mina samtalspartners uppfattar 
sina organisationers roller, inte minst avseende förhållanden till andra 
organisationer och vad de har för gemensamma beröringspunkter, och hur de 
uppfattar samverkansklimatet. Det speglar troligtvis en vilja till att förklara 
sammanhangets påverkan på hur ÅVS bedrivs i de olika sammanhangen, och att 
ett fall som uppvisar en historia med goda kontakter spelar stor roll i hur väl en 
process förlöper och vice versa. Numer känner jag att det inte är nödvändigt att 
förklara detta, istället är sammanhanget utgångspunkten och intresset är fokuserat 
på hur jag kan återge en meningsfull bild av den mångfald som ett sammanhang 
inbegriper och hur det kommer till uttryck i processen och genom ÅVS. 

Därtill föresatte jag mig också att försöka uppsöka en aktör som inte var 
närvarande i processen, men som jag bedömde skulle kunna vara relevanta för 
processen. Jag hade en egen kategori av frågor för dessa, frånvarande aktörer. 
Dessa var otillgängliga. Betänk dig själv att som en företrädare för en organisation 
få frågor om något som du inte har varit inblandad i, än mindre är medveten om 
har ägt rum. Det kan uppfattas som irrelevant och således lätt att avfärda så som 
betydelselöst att medverka i en intervju. Min möjlighet att nå en frånvarande aktör 
                                                        
21 I vissa fall har jag intervjuat flera från samma organisation, de återges med en siffra efter 
intervju. I vissa fall återfinns flera organisationer som sorteras under samma typ i samma ÅVS 
process, såsom ideell förening. De återges också följd av en siffra. Om ingen siffra föreligger 
återfinns det i materialet ingen risk för sammanblandning. 
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var också beroende av vad för slags frågeställningar som dessa företrädde. I ett av 
fallen fanns det en högröstad områdesbaserad intressegrupp med politiska 
förtecken som omgavs av ett rykte om att vara besvärliga för tjänstemän. Dessa 
uppfattades i detta fall av Trafikverket som alltför kontroversiella för att ingå i en 
process, och fick således inte delta. Däremot menade processledaren att de 
försökte träffade denna och också andra grupper i andra sammanhang och således 
ändå utbytte idéer om studiens framåtskridande (tjänsteperson, Trafikverket, ÅVS 
Västra stambana/VSB). Denna grupp var också i motsats till de andra frånvarande 
intressena som jag sökte upp, mycket beredvilliga till att ställa upp på intervju, 
och i allra högsta grad tillgängliga.  

Inom ANT-litteraturen talar man om absent present och hidden Otherness (Hult, 
2017; Law, 2004). Det är intressant grepp för att beskriva det närvarande genom 
det som inte är där, som en pendang till det som sägs och kommer till uttryck, 
eller som en dold annorlundahet; en annan typ av intresse som genomgående inte 
är manifesterad fysiskt men vars frågor trots allt närvarar men inte artikuleras. Det 
är således ett fokus/perspektiv som inte kommer till uttryck öppet och medvetet, 
vilket skulle kunna motsvara i dessa transportfokuserade utredningssammanhang 
som ÅVS utgör, en fråga om miljön ur såväl lokalt som globalt perspektiv. I ingen 
av de fyra ÅVS-studierna förekom det någon aktör som kunde representera ett 
renodlat miljöperspektiv. Detta till trots uttryckte aktörer i Årefallet och i 
Stockholm att sådana organisationer, t ex Naturskyddsföreningen, varit 
närvarande på workshops, eller åtminstone varit tillfrågade (företrädare, ideell 1, 
ÅVS Åre; tjänsteperson 1, kommun, ÅVS Åre; tjänsteperson 1, landstinget, ÅVS 
Nordost). Men någon menade också att det inte var direkt nödvändigt att ta med 
sådana organisationer, då frågeställningarna och lösningarna berörde sådant som 
miljörörelsen uppskattar, d v s kollektivtrafik med fokus på tågtrafik (bl a intervju 
1, landstinget, ÅVS Nordost). På sätt och vis kan ju detta stämma, men det kan ju 
finnas andra aspekter runt transportfrågor som kan behöva komma till uttryck än 
främst bara mobilitetsformen. Deras frånvaro kan dock indikera att tillgänglighet 
som en fråga om mobilitet är det centrala och frånvaron av miljöorganisationer 
accentuerar vikten av att fler perspektiv kommer till uttryck i tidiga skeden. Vad 
som därtill förelåg var som sagt svårighet att få till samtal med dessa utelämnade 
aktörer om ÅVS, och att föra samtal om det specifika problemet som de alltså inte 
var involverade i. Det blev snarare ett samtal om vilka förutsättningarna är för 
miljöorganisationer att delta i och påverka den fysiska planeringen, vilket är nog 
så intressant, och bär med sig tankar om vad som kan behövas för att öka 
delaktigheten och inflytandet från fler perspektiv (företrädare, ideell 2, ÅVS Åre).    
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Inom ramen för en breddad förståelse om ÅVS tillblivelse har jag också haft två 
samtal, dels med en före detta Vägverksanställd som arbetat med metodutveckling 
under 2000-talet och dels med en Trafikverksstrateg med lång erfarenhet och som 
medverkat i arbetet med Trafikverkets nya roll som samhällsutvecklare och inte 
minst deltagit i utformningen av det nya planeringssystemet. Också dessa samtal 
är transkriberade. Valet av personer faller just på deras erfarenheter rörande 
omständigheter omkring ÅVS, utan att för den delen vara direkt inblandade i 
själva framtagandet av metoden och dess handledning. De kunde ge mig nya 
infallsvinklar och perspektiv på mitt fenomen. 

Avslutningsvis avseende samtalen med intervjupersonerna skänkte dessa en 
inramning som framför allt rör interaktionen med människor. Vissa speciellt 
intressanta aspekter och kvaliteter återkom i berättelserna, det var ”en lång kamp”, 
”ett samförstånd om lösning” och en vilja till ”att finna en gemensam 
utgångspunkt”. Det återspeglades och hade bäring i min förändrade läsning av 
materialet och inte minst handledningen, med nya frågor om vad som förefaller 
utgöra en mångfald ÅVS och hur ÅVS kunde förstås genom de olika perspektiv 
som (också) kom till uttryck i planeringsexemplen. Samtalen utgjorde delar av 
specifika sammanhang som bland annat var ÅVS, men inte enbart. Det är 
intervjupersonernas berättelser om händelser och avsikter som ligger till grund för 
att återge en komplexitet där ÅVS utgör en del av kontexten i interaktionen om ett 
lokalt problem som utgör en berikning av min närläsning och nära redogörelse av 
ÅVS som handledning, som en annan sorts planeringspraktik.  Jag vill också 
passa på att tillägga att de samtal jag har haft, har skänkt mig en rik och nyanserad 
bild om ett stort engagemang parat med en god vilja hos personerna i den 
motsägelsefulla planeringsvardagen, i deras arbete att bidra till en positiv och 
meningsfull samhällsutveckling.  

2.4.5 Tolkningar av kontext och praktik 

Att läsa och tolka en bakgrund för att finna förändringsspåren i ett 
fenomens tillblivelse  
Denna metodansats rör kontextualiseringen som syftar till att erhålla kännedom 
om tillblivelsen av det fenomen som jag undersöker, i syfte att förstå. Upplägget 
för min metod, om att finna avgörande ögonblick i tillblivelseprocessen, är ett 
uttryck för ett antal olika formativa moment som kan uppfattas utgöra en 
utvecklingslinje. Kontextualiseringen omfattar en tidsperiod på cirka 20 år, från 
90-talet fram till tidigt 2010-tal. Egentligen ingen tid att tala om i historiska 



78 

termer. Fokus är på tre områden som jag uppfattar utgör viktiga 
kontextualiserande sammanhang av förändringsdiskurser i samhället med 
konsekvenser för diskussioner om planering och i synnerhet avseende 
transportplaneringen. Områden som berörs är för det första forskningsfronten, vad 
har framhållits som viktiga utmaningar och vad har karaktäriserat den akademiska 
debatten med fokus på transporter och samhällsutveckling. Det andra tema-
området behandlar den institutionella frågan om transportpolitikens styrning och 
organisering. Här rör materian uteslutande centralmaktens utredningsinstrument 
och regeringens skrivelser, med störst fokus på de förra. Frågorna söker reda på 
vilka utmaningar som har lyfts fram och vad som utmärker reformförslagen bakåt 
fram till den förändring som nu föreligger med ett Trafikverk och ett nytt 
planeringssystem. Det tredje området rör det myndighetsinterna arbetet med att 
förbättra planeringsmetoderna. Här återfinner vi så spår av föreställningar, 
förväntningar, antaganden, uppfattningar och utgångspunkter för att forma en 
metod. Vad för utmaningar låg till grund för metodutveckling? Vad för spår leder 
fram till ÅVS-processen? Hur kan vi teckna dess tillblivelseprocess, och vad kan 
den berätta för oss om de avsikter och förväntningar som föreligger i fenomenet. 

Sammantaget för detta avsnitt är frågan vad för utvecklingsspår som kan skönjas; 
i förändringarnas frambrytande motsägelser och en successivt framväxande 
berättelse återfinns lösningar med en historia vilka succesivt verkar fogas till en 
problembild som bär vissa karaktäristika och artikuleras samtidigt tvetydigt och 
tolkas flerfaldigt. Reformer skrivs fram baserat på detta, och ett nytt handlande 
föreställs ta vid. Där står vi så med en tillblivelseberättelse, och ett fenomens 
möjliga samtida historia nedtecknad. Därmed torde en god grund föreligga för att 
få en djupare förståelse av fenomenet. Men först efter det att ÅVS som 
planeringspraktisk handling, i form av delaktighet och i form av kunskapsprocess, 
har undersökts litet närmare. Hur jag ämnar tolka dessa två aspekter av fenomenet 
är ärendet för det följande avsnittet.        

Att tolka praktiken 
I de resterande två empiriska kapitlen är syftet att undersöka, tolka ÅVS som 
samordnare med betoning på dialog och delaktighet och som kunskapsprocess. 
Frågorna som jag ska besvara är:  

• ÅVS avser kunna leda till en högre grad av gemensam förståelse i 
processer. Vad är det för idéer om dialog och samverkan som kommer till 
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uttryck i ÅVS-metoden? Hur hanteras aktörers involvering och vilka 
förutsättningarna skapas för att nå samförstånd? 

• ÅVS avser kunna leda till kreativa och analytiska bedömningar. Hur 
beskrivs kunskap och dess syfte i ÅVS? Vad för sorts kunskapsunderlag 
och analytisk process är tänkt att ligga till grund för åtgärdsval? 

Dessa frågor är stora och preciseras för respektive avsnitt, men syftar tillsammans 
med den tolkade tillblivelsen, som jag kallar en kontextualisering av ÅVS, leda 
till att jag kan besvara frågan om vad för slags planeringsfenomen detta ÅVS är, 
och vilka förutsättningar som denna metod ger att utveckla ett ”bredare” och mer 
kreativt angreppssätt på transportrelaterade problem i samhället.  

Tolkningsanalysen utgår från två centrala delar i ÅVS-metodens process; som i 
handledningen (2015a) kallas att Förstå situationen och att Pröva tänkbara 
lösningar. Dessa två delar som handlar om problemdefiniering respektive 
problemlösning, utgör kärnan i ÅVS processen. Jag har valt att titta närmare på 
vad jag uppfattar som väsentliga förutsättningar för att kunna genomföra ÅVS 
enligt dess upplägg: För det första, att genom delaktighet, dialog och 
kommunikation beträffande sammanhanget, förutsättningar och målsättningar 
formuleras en gemensam uppfattning (förståelse), om problemet, om vad som 
föreligger. För det andra, att genom definitioner som föreligger om problemet, 
om vad det uppfattas som eller bestäms vara, av de närvarande aktörerna, utveckla 
och genomföra en mer analytisk, klarläggande och sorterande, bedömning om 
olika alternativ och deras effekter. Här hamnar fokus således mer på hur 
bedömningen ska göras. 

ÅVS som den kommer till uttryck i handledningen är en central källa för dessa 
delar, jag utgår från två olika aktiviteter som ingångar till att beskriva och tolka de 
föreställningar om en praktik som jag uppfattar dem. Aktiviteterna är 
intressentanalysen för att närma mig frågan om delaktighet, och för att närma mig 
frågan om den kreativa problemlösande analysen undersöker jag framför allt 
fyrstegsprincipen. Utifrån dessa rör jag mig i cirklar och berör flera olika delar av 
handledningen, som beskriver aktiviteter som är nödvändiga att belysa för att 
närmare kunna tolka och söka förstå dess uttryck av en föreställd 
planeringspraktik. Till hjälp i tolkningen, för en ökad precisering, använder jag 
mig av annan litteratur, och inte minst av mina kategorier om de olika 
planeringstyperna. Den andra centrala empiriska källa är intervjuerna med de 
aktörer som har listats ovan. Deras erfarenheter utgör en kontrast till 
Handledningens ÅVS-process, avseende delaktighet och samordning, respektive 
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analys och öppenhet. Dessa nedslag, korta berättelser från en planeringsvardags 
rörighet blir till en rikare beskrivning av ÅVS som fenomen, om dess 
förutsättningar och dess utmaningar, som handledningen inte återger i sitt försök 
att skapa förutsättningar för en meningsfull strategisk planering.  

Det kan vara värt att dröja sig kvar vid handledningen som en fråga om ett uttryck 
för planeringspraktik. För det är så att jag gör analytiskt ingen skillnad på ÅVS 
som handledning och ÅVS som genomförd planeringsprocess, de är båda ett 
uttryck för planeringspraktiken, men på två olika sätt. Den ena beskriver 
processen, uttrycker avsikterna och förväntningarna medan den andra gör 
metoden i ett sammanhang med andra överväganden och relationer, och uttrycker 
således möjligheter och begränsningar med den; de är dock inbegripna i samma 
institutionella sammanhang och utgör delar av en och samma planerings-
professionella praktik. Så för att närmare förstå ett fenomen behöver således 
bägge dessa delar belysas och tolkas. Hur väl jag har lyckats återstår för min 
framställning att klargöra och för mina läsare att tolka. 

2.5 Sammanfattning och avrundning metodologi 
Vad som återstår här är att på något sätt precisera mer exakt vad som utgör denna, 
min, tolkningsmetod. I fokus står på sätt och vis handledningen, men fler aspekter 
måste till för att nå en förståelse. För vad som framgår från ovan är handledningen 
inte läst isolerad. Den är läst på ett omfångsrikt, omtagande, djuplodande, 
föränderligt och prövande sätt. Analyserad och tolkad utifrån en rad olika frågor 
och teman, funna i empirin och informerad av teorin. Framställda i ett format som 
önskar återge ÅVS i tre olika sammanhang vilka sammantaget handlar om att ge 
perspektiv på fenomenet, för en fördjupad förståelse. Först i en 
tillblivelseberättelse för att återge delar av dess sammanhang som utgör ÅVS i 
kontext, sedan i dess handledning där det återges en berättelse om ÅVS som 
kontext, på vilket följer nedslag i planeringssituationer som är berättelser om ÅVS 
med olika kontext. Nedan återfinns en bild som syftar till att försöka återge det 
material som föreligger och hur detta har relaterats till ÅVS handledning, och hur 
dessa sammantaget också utgör delarna i föreliggande framställan om en 
undersökning för att förstå ÅVS som ett planeringsfenomen. 
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Figur 2. Metodupplägg 

I detta kapitel har min snirkliga ”väg till målet” skrivits fram. Det är mitt 
perspektiv på ontologi och epistemologi, mina intellektuella utgångspunkter och 
tolkade begrepp, samt inte minst mina tolkningsansträngningar, min metod. I detta 
försök till kunskapsbildning återfinns erfarenheter och förmedling av insikter som 
är av nytta och lärdom, för den uppmärksamme och uthållige. Den är dock i 
avsaknad av så kallade ”quick fix”. Att det på det hela taget handlar om en 
spänning mellan kunskapsbildning och kunskap som produkt är något som 
efterhand har uppenbarats för mig. Att det finns ett egenvärde i kunskaps-
bildningen som kommer av det fria sökandet, den fria forskningen, och den 
personliga utvecklingen hos forskaren. Självklart på många sätt, och en viktig 
institution i den offentliga livsvärlden, i det demokratiska samhället. Men 
samtidigt finns den viktiga produktiva aspekten där också. Inte minst tänker jag på 
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Faludis uppfattning om att forskningen (och planeringen) syftar till främja den 
mänskliga utvecklingen (1973). Frågan han verkar tona ned är på vilket sätt som 
forskningen (liksom planeringen) bäst främjar utvecklingen, i vilken roll och 
funktion, samt om detta enbart kan handla om materiella värden, eller om det 
också kan finnas andra värden som behöver uppmärksammas. Faludi talar i 
samma anda om planering, om att det produktiva och det materiella är till stora 
delar vad som definierar planering som verksamhet, eller åtminstone att 
planeringen som verksamhet ska möjliggöra eller underlätta för de materiella 
aspekterna i samhället. Men inom planering, jämfört med akademien, är det inte 
fråga om någon sorts fri kunskapsbildning, tvärtom, här finns det en annan 
ordning och inte minst dagordning. Framför allt så rör det sammanhang av 
demokratisk signifikans och kommer till uttryck inom sammanhang som är 
pluralistiska och behandlar en framtid som är kontingent, mångfaldig, och innebär 
frågor kopplade till välfärd och utveckling. Planeringsprocessen är således inte 
direkt överförbar till spänningar inom akademien, men en motsvarande spänning 
återfinns, den mellan materiella system-värden och dessas ombildning, och lokala 
värden och dessas del i ett kulturellt och socialt meningsskapande. Också en 
spänning mellan frihet och möjligheter å ena sidan och ordning och produktion å 
den andra. Och där frågan om vad som är fritt och kontroll inte alltid är självklart 
distinkta. Nu vänder vi blad och följer först min tolkning av ÅVS 
tillblivelseprocess, och sedan dess praktiska uttryck, med syfte att nå en ökad 
förståelse om fenomenet. 
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3 ÅVS kontextualiserad  

“Plus ça change, plus c'est la même chose” 

 Alphonse Karr 

 

Detta kapitel rör den första undersökningsdelen i analysen av ÅVS som ett 
planeringsfenomen. Här är avsikten att närmare sätta in ÅVS i ett större 
sammanhang, d v s försöka att kontextualisera fenomenet. För ÅVS är en del i en 
större förändring, en reformering av transportpolitikens förvaltningsområde. 
Kanske att dessa förändringar kan ses som en del av en utvecklingslinje, kanske är 
det ett paradigmskifte, kanske något cykliskt med återkommande tankestrukturer 
och förväntningar? Mer specifikt undersöker bakgrunden till denna nya 
planeringsaktivitet? Vilka föreställningar, normer, förgivettaganden, 
förhoppningar och förväntningar kommer till uttryck i diskussionerna runt dess 
tillblivelse? Vad för ”problem” är ÅVS ett svar på? 

Kapitel är upplagt enligt tre teman; först uppmärksammas den nationella 
forskningen om transportplaneringen utmaningar och möjligheter under de senaste 
20 åren. Därefter följer ett avsnitt om den institutionella utredningsvågen och 
inrättade förändringar på myndighetsområdet och förändringar i styrnings-
förutsättningar. Det tredje avsnittet syftar till att närmare följa professionens 
metodutvecklingsarbete. I det fjärde avsnittet knyter jag ihop säcken och 
formulerar en sammanfattande bild om vad för slags viktiga aspekter som 
framkommit i denna bakgrundsprocess och vad denna process har ”laddat” 
fenomenet med avseende förväntningar och förutsättningar, där jag också således 
försöker besvara frågan, vad för problem är ÅVS ett svar på? Kapitlet avslutas 
med en beskrivning av ÅVS syfte och processtruktur så som den skrivs fram i 
Trafikverkets egna handledningsdokument (Trafikverket, 2015a).  

3.1 Forskningsperspektiv på transportplaneringens 
utmaningar  

I forskningsperspektiv på transportplaneringena utmaningar ligger fokus på att 
utifrån ett antal olika samlande perspektiv beskriva och analyser viktiga frågor 
och problem som har behandlats av forskningen under perioden från mitten av 90-
talet fram till strax efter reformeringen av transportinfrastrukturpolitiken, dess 
förvaltning och styrning efter 2013. Som en upptakt tittar vi närmare på en 
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antologi från Kommunikationsforskningsberedningen (KFB) som ger oss en bild 
av ett antal perspektiv som fortfarande känns bekanta.  

I KFBs forskningsantologi Trafik och Miljö, från 1997 ger forskare från olika 
discipliner sin bild av rådande situation på transportområdet och befintliga och 
kommande utmaningar för samhället och således också för forskningen att studera 
och finna lösningar på. Uppdraget med sammanställningen, som det uttrycks i det 
korta förordet, är att förbättra överblicken vad gäller kunskapsläget för ”att 
åstadkomma ett långsiktigt hållbart kommunikationssystem”(KFB, 1997: 2). 
Bokens syfte är till mångt och mycket att uppmärksamma problematiken mellan 
bilismen, och de anspänningar på jordens resurser som denna utveckling bär med 
sig på en global skala. Det är de goda ansatsernas sammanställning, en stor bredd 
uppvisas, men det saknas samlande kommentarer och syntesskapande resonemang 
om vilka forskningsfrågor och ansatser som skulle behövas för att komma tillrätta 
med utmaningarna. Som läsare ställs man inför förekomsten av motstridiga 
perspektiv på hur man kan tolka utvecklingen, liksom också vad som är lämpliga 
medel för att komma till rätta med de utmaningar som utvecklingen förefaller bära 
med sig. Föreställningen förefaller vara att om kunskaper kommer till samlat 
uttryck finns en tillräcklig grund för ett utvecklat och förbättrat handlande. Men 
konflikterna lämnas därhän, avgränsas och innesluts till varje enskilt bidrag och 
förblir således separerade. I antologin ges inget utrymme för en fördjupad 
diskussion genom att låta dessa olika forskningsvärldars perspektiv, erfarenheter 
och strategier mötas.  

Vid mitten av 90-talet fanns alltså en tydlig medvetenhet inom forskningen, om än 
specialiserad och separerad, om behovet av ett bredare anslag av insatser, 
perspektiv och målsättningar för att komma till rätta med de utmaningar om en 
hållbar utveckling som det transportintensiva samhället stod inför. Så kunskaper 
finns sedan ett tag tillbaka om ett behov av att förändra människors dagliga val, 
liksom kunskaper om de strukturer som tillhandahåller och påverkar människors 
valsituationer, men också olika uppfattningar om hur man lämpligast går till väga. 
Det är dessa skillnader som kommer att synas i min genomgång. Att det finns 
skilda discipliner är ingen nyhet. Och att det med dessa följer olika perspektiv på 
något så allmänt som trafik, dess infrastruktur, och tillblivelseprocesser vilket inte 
heller borde förvåna. Men vad som utgör skillnaderna är sällan föremål för några 
närmare diskussioner på ett övergripande plan. För vad är det som utmärker dem, 
och hur kan man skapa kategorier runt dem för att försöka förstå förändrings-
förslagens specifika uttryck? Olikheterna har såklart med gränsdragningar att göra 
och hur dessa upprätthålles men för många olika kategorier stökar till det hela. Jag 
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väljer en fundamental vetenskaplig dikotomi, den mellan att förstå och att förklara 
(Ricœur, 1993) men vill omedelbart tillstå att en sådan gränsdragning också kan 
hjälpa mig att uppfatta gränsöverskridanden. Nåväl, hur en forskare bemöter de 
samhällsutmaningar som vi står inför inom detta potentiellt breda 
kunskapsområde om samhällsfenomenet transporter, kan vara en fråga om att 
undersöka effekter för att förklara konsekvenser av handlingar, eller så kan det 
vara en fråga om att försöka förstå och förklara utifrån meningen, avsikten hos en 
handlande agent i mötet med de strukturerande omständigheterna, som är en del 
av våra handlingsval. Den förra typen av forskningsstudier benämner jag som att 
effektivitetsaspekter föreligger, och den andra för att relationella aspekter 
dominerar. Jag utesluter inte att ”både- och” föreligger.  

Om man ska hårdra det skulle man kunna säga att det är den senare ansatsen som 
problematiserar omständigheterna inom vilket transportsystemet och 
transportplanering är en aktiv del, medan den förra tillhandahåller problemlösning 
för tillämpning inom ramen för vad som uppfattas/definieras som givna 
omständigheter. Låt oss titta närmare på transportplaneringsforskningen genom 
dessa två kategorier. Men först bör jag också framhålla att läsningen ingalunda är 
uttömmande, utan ska uppfattas som att några viktiga uppfattningar kommer till 
uttryck.  

3.1.1 Studier av det effektiva i två skepnader 
En stor och vida efterfrågad, och på sätt och vis dominerande, del av 
transportplaneringsforskningen, företräder ett styrnings- och organiseringsfokus 
som uppmärksammar hinder och föreslår åtgärder och reformer för en mer 
effektiv transportplanering. Syftet är att säkerställa nyttan av de insatser som görs 
av offentliga medel. Nu bör man tillägga att effektivitet knappast är ett ändamål, 
utan det är snarare en fråga om en kvalitetsaspekt i de göranden som leder fram 
till målen. Således hamnar fokus oftast på hur man effektiviserar snarare än om 
vad som är eftersträvansvärt. Att forskningen har en hel del att säga om dessa 
aspekter teoretiskt och empiriskt, liksom att myndighetsvärlden, eller byråkratin, 
är intresserad av att få ta del av dessa resultat är ju förståeligt; de är ju respektive 
förmedlare av kunskaper om, och utförare av, en rad aktiviteter som har till 
funktion att uppnå just politiskt fastställda mål och tillhandahålla en efterfrågad 
tjänst. De utgör en manifest del av hur organiseringen av det offentliga Sverige tar 
sig uttryck; formellt, strukturellt och idémässigt.  

Men studier inom denna kategori berör framför allt två olika forskningsdomäner 
och med olika ingångar till de processer som undersöks. Ingångsvärden och 
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förståelse för process och produkt är som två olika delar av transportplaneringens 
spektrum; å ena sidan väldefinierade metoder och strukturer för att avgöra 
insatsers ”rätta” värde, å den andra en fråga om överenskommelser mellan 
handlande subjekt för att skapa värden, oavsett deras funktionsbedömda värde. 
Förenande ansatser ska dock inte uteslutas. Låt oss titta litet närmare på vad som 
kommer till uttryck i forskningen om utmaningar inom transportplaneringen.  

Ett samhällsekonomiskt perspektiv 
En tydlig inriktning inom kunskapsutvecklingen inom detta område berör 
samhällsekonomisk effektivitet och att de insatser som beslutas i det offentliga 
behöver möta vissa kriterier om effektivitet. Samhällsekonomiska bedömningar 
utgör en systematisk och vetenskapligt förankrad metod för bedömning av 
offentliga investeringars nyttor i förhållande till kostnader. Kritik från detta 
perspektiv utgår från att det föreligger stora ineffektivitetsproblem i 
transportsektorn. Forskare inom detta område framhåller att det föreligger ett 
slöseri med medel, bristande kunskaper om trafikekonomiska samband, felaktiga 
tolkningar om utbud och efterfrågan, och om hur bedömningar kan företas neutralt 
och effektivt och att detta ligger till grund för alltför många felbeslut om 
satsningar eller uteblivna satsningar (Ahlstrand, 1995; Eliasson, 2014). Skälet till 
detta antas vara att särintressen har ett för stort inflytande på beslutsprocessen, att 
konsekvensbedömningar och samhällsekonomiska bedömningar inte i tillräcklig 
utsträckning tillåts influera val av åtgärder och att styrningsprinciper och 
granskningsfunktioner är eftersatta (Ahlstrand, 1995; Swedenborg et al., 2002; 
SIKA, 2005; Eliasson & Lundberg, 2012). Att det beslutas om ineffektiva 
åtgärder, enligt samhällsekonomiska (Swedenborg, 2002; Eliasson & Lundberg, 
2012) och andra instrumentellt rationella kriterier (Ahlstrand, 1995), gör dessa 
företrädare för utvärderingsinstrument också intresserade av själva 
beslutsprocessen i sig, men utifrån deras nyttobaserade modeller om interaktioner, 
som ett alternativ till planeringsteori och sociologi. Detta perspektiv på 
planeringsprocesser, åtgärdsbedömning och investeringsbeslut uttrycker ett 
intresse för på vilka grunder politiska beslut ska fattas och inte minst i vems 
intresse. De utgår från att gemensamma värden föreligger explicit och tillgängligt 
för tolkning, att det finns neutrala uttolkare och bedömare, och därtill antaganden 
om en verklighet och subjekts nytto-maximerande beteende som utgångspunkter 
från den politiska ekonomin (welfare economics) (Swedenborg, 2002; VTI, 2012; 
Naess, 2006). Det för med sig ett visst strategiskt perspektiv på offentliga 
processer och politiska värderingar, som beskrivs utifrån en dualism med politisk-
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strategiska överväganden ställt mot teknologisk-instrumentell rationalitet (SIKA, 
2005; VTI, 2012; jmf även Willson, 2001).  

En fråga om att möjliggöra det som behöver möjliggöras 
Den andra varianten av effektivitetsstudier är inte samhällsekonomiska, utan ska 
snarare uppfattas som planeringsteoretiska, eller planerings-sociologiska. Här 
ligger fokus på interaktionen mellan aktörer, och inte på generella kriterier och 
strukturella metodmodeller för bedömning. Detta kritiska intresse är också 
fokuserat på beslutsprocesserna men på andra ingångsvärden, som att 
planeringsprocesserna är för ineffektiva i att möta det sedan länge eftersatta 
behovet av ny infrastruktur, på ett generellt plan. I Bana väg för infrastruktur som 
kom våren 2009 (Cars et al., 2009) anför tre forskare en kritisk granskning av 
rådande planeringsprocess för byggande av transportinfrastruktur. 
Utgångspunkten, menar författarna, är att för litet infrastruktur byggs och att 
behovet är eftersatt.22  

Förslagen som framhålls i denna forskningsinriktning syftar till att effektivisera 
systemet och uppnå större nyttor utan att äventyra andra värden som rättsäkerhet 
och demokratisk legitimitet (Cars et al., 2009). Åtgärderna innebär i korthet; 
förbättrad hantering av olika intressen genom värdeskapande förhandling, 
förbättrad samordning mellan olika sektorer, ökning av den regionala styrningen; 
och utveckling av kompletterande former av investering. Frågan om hur mer 
investeringar kan uppbådas vidareutvecklas i rapporten, Infrastruktur med 
finansiering (Cars et al., 2011), med stort fokus på förhandlingsplanering som 
möjliggörare för att lösa konflikter, finna nya resurser och skapa mervärden i 
samhällsplaneringen. I en avhandling beskrivs förhandlingsplanering som ett 
paradigmskifte i den svenska transportplaneringen (Hultén, 2012). I de 
förhandlingar som genomförts nationellt om att medfinansiera till 
infrastruktursatsningar ser Hultén en ny, öppen, samarbetsinriktad och transparent 
praxis för att möjliggöra nya satsningar, vilket har visat sig betydligt effektivare 
                                                        
22 Nutek tog fram en kontrafaktisk beräkning av vad uteblivna infrastruktursatsningar har kostat 
samhället ekonomiskt, och kom fram till cirka 70 miljarder kronor. Man utgick de från de tre 
infrastrukturpaketen som förhandlades fram i de tre storstadsområdena på 90-talet (Nutek, 
2008). ESO-rapporten Investeringar in blanco? (ESO, 2013) menade att det inte går att dra 
några entydiga slutsatser om att det råder en brist på transportinfrastruktur i samhället. En viktig 
faktor menar ekonomerna, är att transporterna inte bär sina egna kostnader vilket gör att 
efterfrågan är uppblåst. 
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än den teknokratiska instrumentella rationaliteten som tidigare styrde 
investeringsbesluten i infrastruktur. Effektivitetskriteriet diskuteras här som en 
förhandlingsprocess förmåga att pragmatiskt tillse att statens och de lokala 
intressenas perspektiv kan samordnas i en gemensam satsning (Hultén, 2012). 
Ytterligare ett intressant perspektiv på frågan om ineffektiva processer är 
Hasselgrens avhandling (2014) som lyfter fram en ansats om statsmakts-
misslyckanden (government failuers) i att effektivt kunna tillmötesgå efterfrågan 
på t ex infrastruktur. Enligt Hasselgren är informationen om behov av transporter 
och transportinfrastruktur för komplexa och mångsidiga, vilket omöjliggör för en 
effektiv styrning och utveckling av transportsystemet av en monopoliserande stat 
(ibid.). Hasselgren föreslår en mer spontan - marknadsliberal - ordning, som 
genom prismekanismen mer optimalt kan tillse den diversifiering som föreligger 
vad gäller människors mångfaldiga efterfrågan och ett systems svårigheter att 
kunna möta dessa (ibid.).    

Den forskning som vi har tittat närmare på här har alltså berört frågan om 
transportplanering utifrån ett mångtydigt effektivitetsintresse. Några ser att fel 
satsningar görs och att en mer stringent tillämpning av konsekvensutredningar och 
det samhällsekonomiska kriteriet är lösningen. Andra ser att procedurer och 
strukturer försvårar för bra lösningar att bli genomförda. Låt oss nu bredda bilden 
och gå vidare och närma oss studier av transportplaneringen som anlägger andra 
perspektiv på frågan om transporter och infrastruktur som sociala problem och 
samhällsdrivande utmaningar. Ineffektivitet kommer således här med två helt 
olika konnotationer om samma fenomen, men utifrån olika uppfattningar om vad 
som är meningen med transportsystemet och dess beslutsprocess.  

3.1.2 Studier som problematiserar transportsystemet 
Studier som problematiserar transportsystemet i forskningen utgörs av 
undersökningar om förhållanden som uppstår mellan samhällsaktörer i olika 
sorters förändringssammanhang. I denna forskningsinriktning ses 
planeringsprocesserna som relationella sammanhang där frågor om inflytande, 
historia och roller uppmärksammas och maktassymmetriska aspekter utgör viktiga 
undersökningsfaktorer för att förstå och förklara händelser. Dessa studier utmärks 
också av betonandet av andra viktiga ändamål i samhället, såsom jämställdhet, 
jämlikhet och inte minst miljö framför, eller i relation till, ekonomisk tillväxt. 
Denna forskningsinriktning är inte nödvändigtvis tillväxtkritisk, men utgår från en 
tydligt problematiserande ansats. Det som utmärker, grovt förenklat, dessa studier 
är en tonvikt på relationella och institutionella förhållanden mellan intressen och 
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människor (t o m artefakter och teknologier i vissa fall) vilka skapar och medför 
olika förutsättningar till förändring av vissa aspekter av samhället och bevarande 
av andra. Med en sådan ansats ligger det nära till hands att analyserna blir en fråga 
om att vända på perspektiven. Föreliggande avhandling ansluter sig till denna vida 
kategori.  

Föreliggande forskningsinriktning över problematiserande studier är inte lika 
enkel att kategorisera som den föregående och den uppvisar sammantaget en rik, 
spretig och motstridig uppsättning av ansatser och insikter. Genomgående, som 
kontrast till effektivitetsstudierna, finns här en fråga om att finna vad skeenden 
handlar om, beskriva dessa och relatera dem till intentioner om vad vi önskar 
grunda våra förehavanden och handlingar i, och vad som förefaller så som 
förgivettaget och normerande på vårt agerande. En förenande aspekt är att de 
problematiserar infrastrukturen och dess utvecklingsprocess, planeringen. 

Genom den reflexiva modernitetens blick får vi ta del av förändrade planerings-
förutsättningar i Storbjörks avhandling (2001) om den fysiska planläggningen av 
en utbyggd riksväg genom Östergötland under 1990-talet. Storbjörk lyfter fram de 
förtydligade värde-konflikterna som följer med samhällets förändrade fokus på att 
hantera risker och osäkerheter, vilket inte minst den då nya miljölagstiftning var 
en del av. I dessa nya sammanhang bibehåller experterna sin rationella helhetssyn 
och ser inte ”vägen” som ett av flera intressen i en kamp om landskapet. Isakssons 
Framtidens trafiksystem? (2001) undersökte maktutövningen i de rumsliga miljö-
konflikterna i Dennispaketet. Dennispaketet som ledde till en djup konflikt om 
miljöfrågans roll i utformningen av Stockholms transportinfrastruktur för 
framtiden. Isaksson analys visar bland annat vilka diskursiva ramar som präglade 
diskussionen, där teknik-optimism och konsensusperspektiv var centrala 
ingredienser. Infrastrukturprojekt må vara kontroversiella men med fokus på 
”siting controversies” fann Boholm med flera (2000) vad gäller 
utbyggnadsplanerna av västra stambanan goda möjligheter att gå i konstruktiv 
dialog med lokal befolkningen för att möjliggöra ett ökat inflytande och 
deltagande. Anledningen till detta var att det fanns en uppfattning lokalt om 
infrastrukturens nytta, till skillnad från t ex ett kraftverk eller en fråga om 
slutförvaring av kärnbränsle. Men de stora infrastrukturprojekten är inte bara en 
fråga om nytta, utan också som Blomqvist och Jacobsson (2002) visat stora 
drömmar. Dessa drömmar behöver enligt dem, modereras politiskt, bland annat 
genom att möjliggöra för alternativ och konflikt i beslutsprocesserna och forma att 
en systematisk och ”sansad” förnuftig bedömning av drömmarnas bärkraft kan 
genomföras.  
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Förnuft till trots, bland annat Falkemark beskriver framväxten och reproduktionen 
av ett ohållbart transportsystem i Politik, Mobilitet och Miljö (2006), och visar på 
en politisk oförmåga att ställa om befintliga tekniska system, där bilsamhället 
utgör normen för staden, trafiken och ekonomin. I ett uttryck av politisk vilja att 
ställa om, men fortfarande med fokus på ett stort infrastrukturprojekt – 
höghastighetsbana - undersöker Wänström (2009) samråd för Ostlänken. Studien 
uppmärksammar frågan om en fysisk planeringsprocess kan balansera strävan 
efter såväl bättre resultat som en mer demokratisk deltagande process. Resultatet 
visade på att Banverket hade ett fokus på den legala aspekten om att samråda för 
information och kunskap beträffande olika alternativs påverkan på miljön, medan 
närvarande medborgare önskade diskutera frågor av rent lokalpolitisk slag, i en 
vilja att påverka planerna. Wänström visar på att lagstiftning och nationell 
expertstyrd planering ger litet utrymmer för lokalt demokratiskt inflytande på 
process och produkt. Tornberg (2011) fokuserar i sin studie på interaktionen 
mellan olika professioners sektorsperspektiv och finner i de olika planerings-
aktörernas olikheter, möjligheter och hinder för att kunna integrera sina perspektiv 
för konfliktlösning och synergier i ett genomförande. Tornberg menar att den 
delaktiggörande kommunikativa processen och det gemensamma arbetet med att 
iscensätta problemen, idéerna och lösningarna, inom ramen för det specifika 
sammanhanget är den enda mödosamma och realistiska vägen framåt (Tornberg, 
2011).  

Men beslutsprocesserna är mer än bara en interaktion av perspektiv, de är också 
systematiska bedömningar och värderingar. Thoresson (2011) tittar på den 
bedömningsteknik som dominerar inom den nationella transportplaneringen; 
samhällsekonomisk bedömning eller kalkyl. Hon beskriver en ordning där 
gränsdragningen mellan teknik och politik är otydlig och att ett förvetenskaplig-
gjort värderingsverktyg är en oskiljaktig del i att skapa de omständigheter och 
objekt som den är satt att granska. Hon ser i detta en sorts teknifiering av politiska 
överväganden. Målen till trots förefaller de överväganden som görs inom rådande 
transportpolitik inte främst fattas ur ett hållbarhetsperspektiv. Pettersson (2014) 
menar att rådande bedömningsverktyg och de trafikpolitiska målen – 
tillgänglighet och hur det mäts, liksom mål om samhällsekonomisk effektivitet – 
ligger till grund för att icke-hållbara åtgärder i nya vägar förespråkas. Samtidigt 
återfinns mål om ökad kollektivtrafik och en vilja till järnvägssatsningar. 
Oförmågan regionalt till att ompröva satsningarna och således omprioritera 
resurser från vägsatsningar till kollektivtrafiksatsningar, gör att anspråken på 
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investeringar i ny infrastruktur blir orealistiska. Således förblir ordningen 
bestående med en fortsatt utveckling av det ohållbara transportsystemet.       

En sammanfattande karaktäristik över dessa studier från de senaste femton åren 
kan inte tecknas utan besvär. Men vad säger dessa exempel om beslutsprocessen 
för transportinfrastruktur? De visar på att det finns vissa tendenser i dessa 
processer att inte i tillräcklig utsträckning se till alternativ och bjuda in perspektiv, 
att det finns vissa dominerande tendenser som utesluter och försvårar, och att 
konflikter är något som man i processerna försöker att undvika, dock inte genom 
att hantera olika perspektiv rättvist och uppmärksamt. Om och när konflikter 
uppstår omvandlas de inte till konstruktiv och genuin omprövning och förändring.  

3.1.3 Den variationsrika forskningsbilden av transportplanering 
och transportsystemets utveckling  

Genom denna exposé av forskningsstudier har jag strävat efter att presentera en 
bred bild av utvecklingsfrågorna beträffande transportplanering och infrastruktur 
så som den har framkommit i olika forskningssammanhang de senaste 20 åren. 
Forskningen är allt annat än entydig, snarare motstridig och flerfaldig. Låt oss 
avrunda. Frågorna jag ställer mig beträffande diskussionerna som förs inom 
forskningen var hur diskussionen om beslutsprocessen för transportinfrastruktur 
kommer till uttryck beträffande viktiga och intressanta detaljer, kvaliteter och 
utvecklingslinjer? Sammanfattningsvis avseende den första kategorin som 
behandlade ineffektiviteter men tudelat, beskriver att det föreligger ett gemensamt 
intresse för att åstadkomma effektiva processer men utifrån skilda antaganden om 
framtiden – dels att det finns en ”rätt” åtgärd, den samhällsekonomiskt effektiva, 
och dels om att mer av en viss sort är det ”pragmatiskt” rätta. Det senare 
perspektivet talar om effektiv förändring för att uppnå ett visst ändamål; mer 
infrastruktur, mer tillgänglighet, mer tillväxt. Det andra perspektivet som 
problematiserade transportplaneringen är mer spretigt. Tillsammans visar de på att 
det finns tendenser i dessa processer att inte i tillräcklig utsträckning se till 
alternativ och bjuda in perspektiv, och belyser det konfliktfyllda som omger 
transporter och infrastruktur. Det är i dessa studier som vi finner det alternativa 
anslaget, det som möjliggör en ökad diversifiering, som väljer att se bortom det 
invanda, som stökar och bökar runt i vardagen, och som undrar vad för slags idéer 
och viljor som kommer till uttryck, vad som är förgivettaget, vad som är 
normerna, vilka som besitter kapacitet till handling och vilka som saknar 
detsamma och vad denna dynamik utmärks av, vad som formar våra uppfattningar 
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och vad våra avsikter sätter upp för målsättningar som vi förväntas sträva efter på 
ett rationellt vis. 

Om jag ska till och försöka samla en forskningsbild av transportpolitiken och 
planeringen som dessa dussintal olika forskningsperspektiv skänker i min tolkning 
så ser vi för det första en variation, det är flera olika perspektiv som anläggs på 
denna problematik. Men många fler perspektiv är utelämnade, perspektiv som 
också finns och är möjliga att anlägga beträffande transportsystemets utveckling 
och de utmaningar som denna samhällsproblematik eller sektor uppfattas står 
inför. Jag tänker närmast på att jag inte till någon vidare utsträckning har berört 
kulturmiljö- och landskapsfrågor (Antonsson & Åkerskog, 2015) eller miljön som 
en aktiv del i planeringsprocessen genom ett hybridgeografiskt perspektiv på 
utvecklingen (Frisk, 2008), eller för den delen jämställdhetsfrågor (Polk, 1998) 
eller ett intersektionellt perspektiv på trafikplanerares uppfattning om den hållbara 
resan (Henriksson, 2014). Jag hade också kunnat lyfta in fler trafikpolitiska 
studier om hur maktspelet ser ut runt trafikpolitiken och dess implementering i 
infrastruktur (Melin, 2000; Falkemark, 1999), liksom också ett antal 
teknikhistoriska studier av det moderna bilberoende samhällets utveckling för att 
ytterligare accentuera vissa intressanta förekommande detaljer i en successiv 
låsning kring ett system och med dess vidare konsekvenser på samhällsfrågor och 
den fysiska miljöns utformning (Lundin, 2008; Blomkvist, 2001; Emanuel, 2012). 
Men min bedömning är att föreliggande rapporter ger en god bild av relevanta 
diskurser som för det andra ger en bredd vad avser en diagnostik över tillståndet 
inom transportplaneringens beslutsprocess för den berörda tidsperioden. 
Huvudfrågan är att beslutsprocessen är behäftad med en rad problem, men på 
olika sätt, för de ser till denna process och dess innehåll på olika sätt. Tre linjer 
kan jag skönja: 

1. En forskningsinriktning menar att det föreligger brister i processerna för det är 
fel åtgärder som genomförs, i värsta fall stora kostnader i kombination med låg 
nytta. 

2. En andra forskningsinriktning menar att det är brister i processerna och dess 
förutsättningar, för att det är för få åtgärder som genomförs. 23 

                                                        
23 För få satsningar är betydligt vanligare argumentation än att åtgärderna är av för låg kvalitet. 
Men det anförs att förändringar kommer att leda till fler åtgärder av högre kvalitet. (Jmf Cars et 
al, 2009; 2011) 
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3. En tredje forskningsinriktning menar att det är brister i processerna för att det är 
för få alternativ (till infrastruktursatsningar, till transporter, till ekonomi o s v) 
som hanteras och bedöms i dessa processer. 

Den första gruppen ser till processen rent funktionellt, där effektbedömningar 
återger vad som uppfattas som adekvata och korrekta beskrivningar av olika 
utfall. Modellerna beskriver verkligheten och verkligheten återspeglas i modellens 
beräkningar om framtida effekter. Frågan om vad som behöver göras besvaras 
inom ramen för vad modellen beskriver som föreliggande orsakssamband inom ett 
system, och deras relativa vikt. Besluten om satsningar borde i högre grad 
överensstämma med dessa bedömningar, som visar på kostnadseffektiva åtgärder, 
där nyttan överstiger kostnaderna. Det är vad man skulle kunna benämna en 
instrumentell-funktionell logik som föreligger för att bestämma handlingar.  

Den andra gruppen framhåller istället andra värden, inte minst den kreativa 
interaktionen mellan olika aktörer. Här är man tydlig med att processerna handlar 
om att samordna resurser för att möjliggöra ett genomförande av infrastruktur. Att 
det skulle finnas rätt eller fel infrastruktur eller åtgärd för en problematik är 
underordnad ett handlingsimperativ. Den pragmatiska ansatsen är strategiskt 
inriktad, men anspelar på en rad kommunikativa aspekter om ett gemensamt 
lärande. Det är dock alltid inom ramen för en begränsad krets, där samförstånd 
förefaller redan vara utmejslat; man förutsätter tillit och att integrerade perspektiv 
på problem och utveckling föreligger.  

Det är kanske just detta som den tredje gruppen, d v s det heterogena perspektivet 
skjuter in sig på, frågan om alternativ till dominerande intressen, och hur dessa 
alternativ kommer till uttryck och hanteras i processerna. Som jag uppfattar dessa 
diagnosställare och forskare, är de intresserade av frågeställningen om vad som 
behöver göras, och behandlar den som en relativt öppen fråga att föra in i 
beslutsprocessen. Frågans art och öppenheten förutsätter således en annan sorts 
delaktighets- och förståelseprocess än den rent handlingsinriktade, som utgår från 
att det är transportinfrastruktur som avses, och således ägnar sig åt hur, när och 
var- problematiken avseende bedömning av åtgärder, d v s infrastruktur.   

Jag finner samtliga tre perspektiv, eller bedömningar om processernas 
problematik som relevanta och insiktsfulla för att närmare förstå en sorts 
tillblivelseprocess för ÅVS. Det finns således en intressant första bild av 
kontexten att föra med sig när utvecklingen inom transportpolitiken och dess 
styrning, och de propositioner som skapar en institutionell inramning för ÅVS ska 
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utredas närmare. Vilken bild av omständigheterna har de statliga utredningarna 
tecknat? Vad har tjänat som underlag för deras perspektiv? Hur formuleras de 
politiska lösningarna för att komma till rätta med bristerna? 

3.2 Institutionella förändringar 
”Planeringen skall vara ett instrument för samordning av olika intressen och åtgärder. 
Planeringsprocessen måste också möjliggöra ett demokratiskt inflytande. Betydelsen 
av att förankra planerna har ökat under 1990-talet. Det har skapat nya och mer 
tidskrävande planeringsprocesser men också medfört ökad förståelse från politiker, 
intressenter och andra aktörer för vikten av att åtgärderna i planerna också fullföljs.” 
(Prop. 1997/98:49. Kursiv i original) 

I detta citat, från det sena 90-talets proposition om transportpolitiken, sätter 
regeringen fingret på den oundvikligt demokratiska förutsättning som planeringen 
har att förhålla sig till i dess grundläggande uppgift om att balansera intressen. I 
propositionen framförs också att de politiska planeringsförutsättningarna har blivit 
mer komplicerade, men är förvissad om att detta närmare utbyte mellan aktörer, 
med ökad förståelse också har lett till en väl spridd insikt om nödvändigheten att 
rikta insatserna till att verkligen genomföra planerna (ibid.). En förvissning som 
snart byts ut mot en stigande frustration i debatten om planeringsförutsättningar 
och inte minst beträffande frågan om att kunna genomföra satsningar.  

Fokus för detta avsnitt syftar till lyfta fram två viktiga offentliga 
utredningsinsatser som är grundläggande i formeringen av den rådande 
institutionella situationen för transportplaneringsprocessen; inrättandet av 
Trafikverket och upprättandet av ett nytt planeringssystem.  

Genomgående kommer vi att kunna dra paralleller till den då samtida akademiska 
debatten men bara till vissa delar. Det visar sig att en sorts frågeställning står i 
särklass till andra utmaningar, den om effektivitet och genomförande. Denna 
framställning är upplagd med först en kort tillbackablick på tidigare utredningar 
och propositioner, för att sedan rikta fokus på två utredningsinsatser som 
behandlade det offentligas möjligheter att möta förändringar. Det utmynnade i 
förändringsförslag för ett organisatoriskt och regelmässigt ramverk för den 
transportplanering som ÅVS utgör en del av.  

3.2.1 Tillbakablick  
”Den 2 juni 1998 beslutade riksdagen om en ny transportpolitik (prop. 1997/98:56, 
bet. 1997/98:TU10, rskr. 1997/98:266). Enligt beslutet är den övergripande 
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utgångspunkten att transportpolitiken skall bidra till en socialt, kulturellt, ekonomiskt 
och ekologiskt hållbar utveckling. I beslutet betonas att transporterna syftar till att 
uppnå överordnade välfärdsmål och att transportsystemet måste ses som en helhet.” 
(Trafikutskottet 1998/99:TU8: 7)  

Med ”KomKom”-utredningen (SOU 1997:35) följde en ny inriktning på 
transportpolitiken. I fokus kom utmaningarna som Brundtland-kommissionen 
formulerade i slutet av 80-talet och, som FNs Agenda 21-åtaganden uppmanade 
medlemsnationerna att vidta, vilka var ansatser som förde samman miljö- och 
utvecklingsfrågor. Ansatserna är att skapa en hållbar utveckling, en värld där 
miljöproblemen är lösta, fattigdomen bekämpad, välfärden säkrad och 
orättvisorna tacklade, på en global skala. Denna utredning var Sveriges första steg 
inom transportområdet för att uppnå dessa mål.  

Målet för transportpolitiken blev också här fastställt med de välkända orden:   

”Det övergripande målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och 
långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet. Delmålen 
är: Ett tillgängligt transportsystem; En hög transportkvalitet; En säker trafik; En god 
miljö; samt, En positiv regional utveckling”. (Trafikutskottet 1998/99:TU8: 7) 

Målet är i stort överensstämmande med det nuvarande målet för transportpolitiken 
som senast förändrades inför åtgärdsplaneringen 2010- 2021 i propositionen 
Framtidens transportsystem (prop. 2008/09:35). Numera lyder det på regeringens 
hemsida som:  

”Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt 
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i 
hela landet. Därutöver har riksdagen beslutat om ett funktionsmål – tillgänglighet och 
ett hänsynsmål – säkerhet, miljö och hälsa.” (regeringen, 2017) 

Förutom frågan om en hållbar utveckling och en anpassning gentemot detta, hade 
redan tidigare diskussioner och föreställningarna om organisering och styrning av 
sektorn förändrats, i syfte att kunna bättre och effektivare implementera och styra 
politiken. Jacobsson& Mujkic (2016) tecknar en förtjänstfull förvaltningspolitisk 
historia om Trafikverket där de spårar ett inflytande i reformeringen ända tillbaka 
till 80-talets omvälvning av politiken från ämbetstradition till affärsmässighet och 
konkurrenskraft. Politikens om-organisering kan sammanfattas som föreskrivna 
behandlingar enligt managementteorins renodlings- och decentraliserings-
perspektiv, med idéer om strategisk planering och målstyrning (ibid.; Brunsson, 
2013). T ex 1988 års trafikpolitiska beslut om att dela SJ och inrätta Banverket 
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som en planerande och förvaltande myndighet jämte Vägverket, visade bland 
annat på fördelningsmässiga och i allt stigande grad tillväxtbetonande insatser och 
åtgärder som skäl till satsningar inom infrastrukturområdet (SOU 2009:31: bilaga 
3), men var också ett uttryck för att renodla verksamheter och decentralisera 
beslutsförmågan genom att skapa separata enheter. I 1991 års tillväxtproposition 
lyfte man fram målstyrning som planeringsmässiga utgångspunkter parallellt med 
de samhällsekonomiska analyserna. I den propositionen lyfter regeringen 
samtidigt fram nödvändigheten med att anlägga en helhetssyn på vägsektorn och 
att investeringar skulle vila på samhällsekonomiska bedömningar. Ambitionen var 
att gå från en objektinriktad planering till en mer systembaserad (ibid.). 
Regeringen lyfte också fram decentraliserande förslag om den lokala och 
regionala nivån som viktiga för en effektivare användning och utveckling av 
transportinfrastrukturen. I den nästföljande infrastrukturpropositionen från 1992 
lades vissa kriterier fast avseende omfattning av det nationella vägnätet baserat på 
målen tillväxt, trafiksäkerhet och regional utveckling (ibid.). 1998 års trafik-
politiska proposition vänder vi oss till mer i detalj nedan. Det är av intresse för 
denna undersökning i syfte att formulera en bakgrund till ÅVS, att närmare följa 
frågor om samordning av planering, beslut och uppföljning av infrastruktur-
satsningar och transportsystemets utveckling i relation till de trafikpolitiska målen 
som de kom till uttryck i dessa formativa sammanhang för en hållbar 
transportpolitik. 

Utredning som lanserade helhetstänkandet 
”KomKom”-utredningen (SOU 1997:35) identifierade förutsättningarna för 
målstyrningen inom sektorn och konstaterade att styrningen kunde förbättras. Inte 
minst gällde detta samordningen mellan den övergripande strategiska styrningen 
av politiken och kraven på trafikverken. Avseende t ex frågan om 
sektorsövergripande uppföljning av transportpolitiken identifierar utredningen ett 
behov av att ytterligare fördjupa möjligheterna till trafikslagsövergripande 
perspektiv. Uttryckligen var inte trafikverkens instruktioner utformade på ett sätt 
som underlättade för ett trafikslagsövergripande samarbete, utan snarare inriktade 
på att främja det egna transportslaget. Utredningen presenterade en ansats till 
förändring som bland annat byggde på vissa principer för målstyrning och målens 
uppföljningsbarhet. T ex föreslog man marginalkostnadsprincipen i användning 
och utveckling av transportsystemet. Ett arbete som utgår från ett sektors-
övergripande perspektiv. Avseende frågan om måluppföljningen såg de ett ökat 
behov avseende strategiska resurser för samordning på högsta policynivå, d v s 
regeringskansliet. Frågan om samordning framhölls som en brist i instruktioner 
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och man konstaterade att inget av trafikverken har som övergripande mål att 
främja ett effektivt och miljöanpassat helhetligt transportsystem. Det leder 
utredningen vidare till frågan om planeringen. 

Utredningen konstaterade att samma helhetssyn som utmärker trafikpolitiken 
också bör utmärka transportinfrastrukturplaneringen (ibid.). Den tvådelade 
planeringsprocessen, med en politisk inriktningsdel som följs av myndigheternas 
åtgärdsdel behölls. Utredningen betonade att denna bör i tydligare grad utmärkas 
av en samordnad inriktning. Man föreslog ett ökat regionalt inflytande på det 
sekundära, kapillära transportnätet genom att förankra och samordna åtgärder i en 
s.k. länsplan. Utredningen föreslog att inriktningsplaneringen byggs upp av 
lägesanalys och analyser av olika åtgärdskombinationer där strategiska frågor och 
ställningstagande förtydligas. I arbetet med tydligare riktlinjer framhöll de formen 
för det egna arbetet, som en parlamentarisk kommitté, som ett föredöme för att 
forma inriktningen för transportpolitikens investeringar (ibid.). I detta arbete 
bidrog sektorsmyndigheterna med analyser och SIKA höll samman övergripande 
analyserna på en samhällsekonomisk bas. Vad man lyfte fram var således ett 
närmare samarbete mellan politik och förvaltning i förberedelserna till den 
nationella transportinfrastrukturplaneringen; de föreslog att ett politiskt råd knyts 
närmare processen, förslagsvis till SIKA.   

Propositionen framhåller samverkan 
I propositionen En transportpolitik för en hållbar utveckling (prop. 1997/98:56) 
som följde året där efter är regeringens förslag att förtydliga den övergripande 
systemnivån för transporter i helhet i den nationella transportinfrastruktur-
planeringens tidigare del, den så kallade inriktningsplanering. Inriktnings-
planeringen syftar till att grunda en samlad uppfattning som utgår från samhällets 
efterfrågan på transporter som beläggs i en lägesanalys och en strategisk analys 
nationellt och regionalt. Analyserna sker utifrån trafikslagsövergripande 
utgångspunkter och hålls samman av ett fortsatt oberoende SIKA. Inget politiskt 
råd knöts till dess verksamhet (ibid.). Avseende den efterföljande åtgärds-
planeringsprocessen underströk regeringen att övergripande riktlinjen för 
användning av investeringsmedel är att kostnadseffektiva åtgärder används för att 
förverkliga de transportpolitiska målen. Strategin är att behandla transport-
systemet som en helhet där samverkan mellan transportslagen ska underlättas. Ett 
antal ytterligare delar i planeringsprocessen lyftes fram. Bland annat vikten av 
samhällsekonomisk bedömning och att dessa bättre bör kunna inkludera och 
kompletteras med miljöbedömningar, hanteringar av regionalekonomiska effekter 
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och jämställdhets- och fördelningseffekter. Behovet av metodutveckling avseende 
detta framhölls som viktigt att stödja (ibid.). En annan viktigt åtgärd som fördes 
fram i denna proposition innebar ökat fokus på den regionala nivån genom att ge 
länsplanerna en nyckelfunktion. I dessa kunde samtliga trafikslag inordnas i en 
åtgärdsplan och samordningen av de olika planeringssektorerna på regional nivå 
lyftes fram som en framgångsfaktor för att komma till goda åtgärdsbeslut (ibid.). 
Sammantaget kan man säga att utredningen visar på några utmaningar och viktiga 
utgångspunkter och att regeringen uppmärksammar detta men genomför smärre 
förändringar. Föreställningen är att planeringssystemet nu har satt sig, och att 
frågor som rör infrastruktur och trafikutbud kommer att kunna samordnas bättre 
med föreliggande åtgärder med utgångspunkt i inriktningsförutsättningarnas 
analysarbete och de följande inriktningsbesluten. Fokus ligger framför allt på 
möjligheter till att nå hållbarhetsmål genom ett samordnat helhetstänkande för 
hela transportsystemet. 

Effektivitetskraven ökar 
Innan vi förflyttar fokus till omorganiseringen av den offentliga transportsektorn 
så gör vi ett snabbt nedslag i propositionen Moderna transporter (prop. 
2005/06:160). Det bör också noteras att i den föregående infrastruktur-
propositionen Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem (prop. 
2001/02:20), för planperioden 2004-2015, kom regeringen att lansera 
fyrstegsprincipen som krav på bedömningar om insatser i planeringsprocessen, 
något som tidigare funnits med endast som en rekommendation.24 I Moderna 
transporter (prop. 2005/06:160) konstaterar regeringen att flera instanser och 
utredningar den senaste tiden hade framfört ett antal återkommande synpunkter på 
planerings- och beslutsystemet för infrastruktur. Processerna upplevdes som 
alltför komplicerade och med för långa handläggningstider. Önskemål framfördes 
om att förenkla, påskynda, förkorta och öka flexibiliteten i processerna. Ett 
återkommande förslag var bättre samordning mellan systemen, t ex mellan den 
regionala utvecklingsplaneringen och infrastrukturplaneringen samt mellan 
trafikhuvudmännens planering och den fysiska planeringen. Propositionen 
identifierade utmaningar att arbeta vidare med, och bland dessa märktes inte minst 
frågan om samordning mellan den ekonomiska planeringen och den fysiska, samt 
frågan om det trafikslagsövergripande helhetsperspektivet. Man framhöll också 
                                                        
24 Fyrstegsprincipen är ett förhållningssätt inom Trafikverket för att utveckla tillgängligheten i 
samhället på ett mer effektivt och hållbart sätt. Se mer i avsnitt 3.3.1 ovan. 
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vikten av att balansera effektivitets-kraven mot rättsäkerhet och demokratiskt 
inflytande i de förslag som arbetades fram. SIKAs (2005) utvärdering av 
fyrstegsprincipens inverkan på trafikverkens beslut visade dock på stora 
svårigheter i att låta denna princip komma till uttryck och få effekt på 
åtgärdsvalen. Man stod fortfarande långt ifrån möjligheterna till att fatta beslut om 
systemet utifrån en helhetsbild och en samlad transportpolitik.  

Problemet med ineffektiva processer 
Problembildens magnitud om bristande förmåga hos myndigheter och offentliga 
aktörer att genomföra transportpolitiken började vid denna tid att växla upp och 
alltmer handla om ineffektiva processer. Förhandlingar om Stockholms 
infrastruktur drar igång tidigt 2007 med en statlig förhandlingsman, Carl 
Cederschiöld. Konsultbolaget WSP får i uppdrag hösten samma år av 
förhandlingssekretariatet att titta närmare på varför det tar så lång tid från idé till 
färdigt projekt inom den fysiska planeringen (WSP, 2007). Inom ramen för den 
överenskommelse som sedan tecknades i länet med staten lanserades ett 
samverkansprojekt, benämnd SATSA, som handlade om effektivare processer 
inom infrastrukturområdet (Länsstyrelsen, 2011). Tidigare hade landshövding Bo 
Holmberg utrett åt regeringen frågan om hur Ostlänken kunde genomföras 
tidigare än aviserat (Regeringen, 2006). Denna kortutredning visade inte bara på 
möjligheter att korta planeringsprocessen med fyra år, utan förde också in 
begreppet samhällsbygge i anslutning till infrastrukturprojekt. Handelskamrarna 
släppte samtidigt en rapport som förde upp frågan om ett infrastrukturunderskott i 
Sverige, och sökte förklaringar i en omständlig planeringsprocess 
(Handelskamrarna, 2008). Detta tema lyfts också fram i dåvarande Verket för 
näringslivsutvecklings (Nutek) årsbok (Nutek, 2008), där verket menade att 
uteblivna satsningar i infrastruktur sedan 90-talet i de tre storstäderna har kostat 
samhället 70 miljarder kronor. Boverket bidrog med en exempelskrift om hur man 
bättre kunde samordna kommunal planering och infrastrukturplanering (2009), 
och KTH, på uppdrag av flera planeringsmyndigheter, undersökte 
planeringsprocessens förmåga att tillse ett effektivt byggande av infrastruktur 
(Cars et al, 2009). Ett liknande tema utvecklades i en rapport som togs fram på 
uppdrag av Handelskammaren benämnd Konsten att bygga bättre, billigare och 
snabbare (2009:1). Under denna tid uppdrog Banverket och Vägverket inom 
ramen för projektet ”Den goda staden”, åt WSP att titta närmare på några 
planeringsfall, vars resultat beskrevs i rapporten Haffa tidstjuvarna! (Banverket, 
2010).  
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I juni 2008 gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att ” kartlägga och 
analysera vissa verksamheter och funktioner hos myndigheterna inom transport-
sektorn” (SOU 2009:31: 1). 

Det var bara månader innan regeringen lade fram propositionen om framtidens 
hållbara resor (prop. 2008/09:35), utifrån vilken trafikverken fick i uppdrag att 
åtgärdsplaneringsarbetet, för första gången, skulle ske trafikslagsövergripande och 
en nationell plan för transportsystemet kunde presenteras i samband med att 
Trafikverket inrättades som myndighet i april 2010. Med vetskap om en intensiv 
diskurs vänder vi oss nu till utredningen för inrättandet av Trafikverket. 

3.2.2 Organisatoriska förändringar för en fördjupad helhetssyn 
Enligt regeringens proposition om inrättande av Trafikverket är dess 
grundläggande uppdrag ”att ur ett samhällsbyggnadsperspektiv skapa 
förutsättningar för att uppnå funktionalitet, effektivitet och hållbarhet i det 
samlade transportsystemet.”(prop. 2009/10:59: 26)  

Vad man framför allt trycker på i propositionen är det trafikslagsövergripande 
perspektivet, något som på regeringens uppmaning i proposition Framtidens resor 
och transporter – infrastruktur för hållbar tillväxt (prop. 2008/09:35), redan 
praktiserades som ett gemensamt arbete mellan trafikverken i åtgärdsplaneringen 
för investeringsplanen 2010-2021. Det trafikslagsövergripande perspektivet 
skärptes vilket bedömdes stärka fyrstegprincipen som instrument för att finna 
effektiva lösningar på transportproblemen (prop. 2009/10:59). Infrastruktur-
propositionen från 2008 (prop. 2008/09:35) och propositionen om en ny 
myndighetsstruktur (prop. 2009/10:59) betonade att det krävdes en helhetsbild av 
transportsystemet för att få till en effektiv och långsiktigt stabil inriktning på 
utvecklingen. En sådan förefaller till mycket vara en fråga om politisk samsyn: 

”Beslut inom transportsektorn som rör såväl infrastrukturen som andra typer av 
åtgärder är ofta långsiktiga. Besluten är väsentliga för människor och företag… det 
finns därför skäl att skapa breda politiska överenskommelser som medför stabilitet i 
beslutsfattandet och i den förda politiken.” (prop. 2009/10:59: 44) 

Nya villkor 
Problemen som Trafikverksutredningen skulle ta tag i var ett antal återkommande 
utmaningar, helhetssynen inte minst, men också samspelet mellan olika aktörer 
och planeringsförutsättningarna; som målsättningen om ett tillväxtskapande för 
hela landet inom ramen för mål om miljö, hälsa och andra sociala faktorer. En 
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viktig utmaning var de ökade anspråken på infrastrukturinvesteringar. I arbetet 
med en gemensam åtgärdsplan uppmanade regeringen trafikverken att aktivt söka 
medfinansiering för satsningarna (prop. 2008/09:35; Riksrevisionen, 2012b).  
Men utmaningarna var flera och inom utredningen gjorde man en sondering av 
problem och funderingar som kom till uttryck inom branschen. I en intressent-
analys intervjuades ett 30-tal personer från olika offentliga nivåer, och från icke-
offentliga aktörer inom såväl transporttjänstproducerande sektorer som användare 
av systemets tjänster (SOU 2009:31: bilaga 6). Syftet var att identifiera deras 
synpunkter och reflektioner rörande trafikverkens roll och funktion, 
planeringsystemtes funktion och om lösningar som kunde vara aktuella att 
tillämpa för att komma tillrätta med problematiken. Denna intressentanalys fångar 
upp dominerande tankestråk om transportsektorns situation och behov av 
utveckling (ibid.).  

På det hela taget bedömer intressenterna att situationen är långt ifrån dålig 
avseende t ex kunskapsnivån hos myndigheterna, om möjligheten till att få 
kontakt med myndighetspersoner, eller avseende deras insatser och ambitioner i 
utvecklingsfrågor och prioriteringar. De problem som särskilt uppmärksammas är 
bristen på samordning mellan verken och ineffektiviteten i planeringsprocesserna, 
karaktäriserat av krånglig och stel tillämpning över tid, alltför byråkratisk, med 
stora brister i samsynen på samhällsekonomiska bedömningar, brister i 
uppföljningen och inte minst rollfördelningen mellan olika offentliga aktörer 
lokalt, regionalt och i förhållande till trafikverken (ibid.). Avseende lösningar 
framhåller de att processen behöver bli flexibel, dynamisk och ha lämpligare 
tidshorisonter, samt trafikslagsövergripande. Detta, menar flera av de intervjuade 
sektorrepresentanterna, behöver dock inte leda till inrättandet av ett Trafikverk. 
Flera såg stora problem med en sådan konstruktion och varnade för den 
inriktningen. Lämpligare vore, enligt dessa, ett gemensamt planeringsorgan som 
en ny självständig myndighet som styrde över en samlad funktion och process 
(ibid.).   

Utredningens fokus 
”Trafikverksutredningen” (bl a SOU 2009:31) analyserar och utreder frågor som 
klart ansluter till sektorrepresentanternas funderingar och erfarenheter. Dels tittade 
man på myndigheternas arbete med den policyskapande verksamheten, som 
föreslogs avvecklas (SOU 2008:128), och dels tittade man på statens roll som 
beställare med fokus på produktionsfasen där anläggningsbranschen framstod som 
i särskilt behov av ökad produktivitet, och ett närmare samarbete med sektorn och 
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nya entreprenadsformer föreslogs (SOU 2009:24). Det som är mest intressant för 
denna undersökning är emellertid en tredje frågeställning som handlade om 
utveckling och förvaltning av transportsystemet som beskrivs i slutbetänkandet 
(SOU 2009:31). Utgångspunkten var att beskriva de förändrade omständigheter 
och villkor som det statliga ansvaret för transportinfrastrukturen hade genomgått; 
från produktion av infrastruktur till att se transporternas tjänster och infrastruktur 
som en del i samhällsbyggandet. Det föreligger fler aktörer än tidigare med ett 
breddat ansvarstagande och ett decentraliserat beslutsfattande, medan viktiga 
frågor fortfarande var centraliserade. Utredningen menade sig se att obalansen och 
spänningen i planeringsystemet för transportinfrastrukturen kommer sig av denna 
förskjutning i förutsättningar utan att den politiska organiseringen och 
styrsystemet har hängt med. Det trafikpolitiska uppdraget att se till helheten och 
till ett system kunde inte fångas upp i trafikverken som arbetad för att optimera 
sina uppgifter inom respektive trafikslag (jmf ”KomKom”-utredningens likartade 
bedömning i SOU 1997:35). Därtill menande man att planeringssystemet hade 
blivit för byråkratiskt och inflexibelt:  

”Det politiska inflytandet måste få betydligt snabbare genomslag. Nuvarande 
planeringsprocess är så utdragen att det tar två mandatperioder för att en regerings 
prioriterade infrastrukturobjekt överhuvudtaget ska ha påbörjats. … Man kan därför 
på goda grunder hävda att varje regering är fånge i ett planeringssystem.” (SOU 
2009:31:13, 110) 

De långa ledtiderna i planläggningen gjorde, enligt vad som framhölls i 
utredningen, att politikers utrymme att påverka inriktningen på 
infrastruktursatsningar begränsades, vilket ledde till att regeringar lanserade 
kostsamma extrasatsningar vid sidan av planeringssystemets 
bedömningsprocesser. Dessutom pekade man på nödvändigheten av ett större 
regionalt inflytande och ansvarstagande, inte minst med anledning av ett ökat 
behov av infrastruktursatsningar som behöver hanteras i relation till miljömål och 
tillväxtpolitiken, samt de olika förutsättningar som gäller lokalt för utveckling. En 
annan viktig detalj, enligt utredningen, var den bristande uppföljningen av 
transportsystemet, dels med anledning av att det inte fanns en samlad uppfattning 
om systemet och dels att det saknades intresse från styrande och myndigheter att 
följa upp och utvärdera gjorda insatser (jmf också Riksrevisionen 2012b). Vad 
utredningen såg framför sig var: 
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”En mindre omfattande process, som är mer överskådlig och knuten till en effektiv 
kontroll av den rådande och framtida funktionaliteten i transportsystemet, torde enligt 
utredningens mening leda fram till ett bättre resultat.” (SOU 2009:31: 12) 

Sammanfattningsvis kan man säga att ”Trafikverksutredningen” riktade in 
reformförslagen på att möjliggöra en helhetssyn för ökad kunskap och större 
överblick vid beslut om åtgärder, en större samverkan och delaktighet med 
regionala intressen och kraftfullare tillämpning av det samhällsekonomiska 
bedömningsinstrumentet för utvärdering och uppföljning, vilket sammantaget, 
enligt utredningens bedömning, borde resultera i en effektivare styrning och ett 
mer ändamålsenligt transportsystem:  

”Trafikverksutredningens förslag i huvudbetänkandet är att genom ökad renodling av 
uppgifter, starkare politisk styrning, effektivare planerings- och uppföljnings-, analys- 
och utvärderings-system och en förändrad organisering av verksamhet och uppgifter 
uppnå ökad trovärdighet, legitimitet och effektivitet inom den statliga 
transportsektorn.” (ibid.: 28) 

Man valde således att presentera ett nytt styrsystem, d v s en ny planeringsprocess 
för transportsystemets utveckling, och en ny myndighetsstruktur för 
transportsystemets förvaltning. ”Trafikverksutredningens” förslag till att skapa 
Trafikverket fullföljdes och ett år senare i april 2010 var Vägverket och 
Banverket, delar av Sjöfartsverket och Luftfartsverket, liksom delar av SIKA 
inkorporerat i den nya myndigheten, Trafikverket (proposition, 2009). Men frågan 
om ett nytt planeringssystem behövde ytterligare utredas, vilket vi återkommer till 
nedan.     

En ny organisering av sektorn 
”Trafikverksutredningen” presenterar sålunda inom ramen för ett 
systemutvecklingstema en berättelse om en offentlig statlig verksamhet som 
behöver anpassa sig till nya politiska och ekonomiska villkor (SOU 2009:31).25 
Det skedde också vid tiden för denna utredning en rad bolagiseringar av 
myndigheternas verksamheter på området, en överföring av verksamheter från 
statlig regi till privat regi, som en fråga om renodling och att tydliggöra roller 
                                                        
25 Jmf Storbjörk (2001) som lyfter fram miljöpolitiken och det partikuläras signifikans, som en 
fråga om värderingar och en kamp om utvecklingen, med Riksrevisionsverket (2012b) som en 
fråga om att kraven på effektiv användning av offentliga medel har ökat med de större 
anspråken på infrastruktur. 
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(ibid.). Samtidigt var debatten högljudd beträffande krångliga processer och för 
litet verkstad. Historiskt har planeringsprocessen och dess myndigheter haft till 
uppgift att säkerställa en på samhällelig grund efterfrågad transportinfrastruktur, 
man har så att säga fokuserat på att tillhandahålla infrastruktur som bedöms 
behövas enligt prognoser för transportutvecklingen, vilket går igen som ett 
”predict and provide”-paradigm (Owens, 1995). Bland annat ur ett 
miljöperspektiv lanserades i Storbritannien under 90-talet en ny devis inom 
transportsektorn, att man istället skulle förutspå och förhindra (”predict and 
prevent,” (Rayner, 2004)) för att nå en hållbar utveckling.26   

Förändringen, eller de nya villkoren som har tagit vid i Sverige enligt 
”Trafikverksutredningen”, har flera bottnar (SOU 2009:31). Dels är det en fråga 
om att resandeutvecklingen har stigit brant de senaste 40 åren, framför allt på väg 
(Riksrevisonen 2012b), dels en fråga om perspektiv på utvecklingen, som till 
vilken grad den kan förändras, och till vilken grad det handlar om att förändras för 
att anpassa sig till utvecklingen (jmf avseende stadspolitik Mukhtar-Landgren, 
2012). Framför allt tre aspekter sticker ut. För det första handlar det om ett ökat 
miljöhänsynstagande, med fokus på en rad negativa konsekvenser av 
transportsystemet; på människors liv och hälsa, på naturresurser, skador på 
ekologier och intrångseffekter. Denna aspekt är inte framträdande i debatt och 
utredning. För det andra handlar det om infrastrukturens tillväxtskapande 
dimensioner, vilka har fått en allt mer framträdande roll i ett regionalpolitiskt 
sammanhang om tillväxt, konkurrenskraft och attraktivetet. Denna mer 
samhällsekonomiska aspekt inbegriper också en utveckling där staten som en 
aktiv aktör på olika marknader drar sig tillbaka och där privata intressen spelar en 
allt viktigare roll. För det tredje handlar det om att inom ramen för de nya 
villkoren – för att få kunskap om hela systemet och dess utveckling – finna former 
för effektiv politisk och ekonomisk styrning; helhetstänkande, systemsyn, 
decentralisering, renodling och gränsdragning.  

Förslagen i ”Trafikverksutredningen” utgår från att fokus i rådande 
transportpolitik ligger i att åtgärder ska leda till förbättrad tillgänglighet, vilket 

                                                        
26 Något som förutsätter en vilja till att förändra utvecklingen, och inte enbart att styra och 
navigera i en samtid genom att försöka dra fördelar ur den och undvika hinder etc. Klassisk 
motsägelse; att vilja förändra förutsättningar, eller yttre krav på att förändras. Att förhindra eller 
ändra utvecklingen i Storbritannien blev kortvarig och snart började man återgå till att bygga 
stora motorvägsprojekt (Rayner, 2004; Owen et al, 2004; Docherty & Shaw, 2011).  
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oftast inbegriper en strävan till ökad rörlighet, men med hänsyn till ett antal 
faktorer som innebär negativa konsekvenser av den ökade tillgängligheten, med 
olika perspektiv; de lokala konsekvenserna av intrång och buller, eller kanske den 
nationella klimatpolitiken, eller ökade offentliga utgifter. Förslagen innebär att 
spänningar kvarstår i rådande styrningsupplägg. Dels sker en kraftig centralisering 
till ett Trafikverk som ska ha helhetssynen på systemet, dels trycker man ner 
frågan om målkonflikter till en regional nivå, då staten förväntar sig en större 
delaktighet i och ansvarstagande för att lösa transportrelaterade problem. Staten 
skulle anlägga ett samhällsbyggnadsperspektiv på transportfrågorna. På samma 
gång skisserar man en investeringsprocess som man menade möjliggör en större 
stringens avseende den statliga styrningen av satsningarna, där mål och medel 
kommer att bli bättre kopplade, vilket resulterar i mer förutsägbara processer 
avseende utvecklingen av transportsystemet. Den nya processen ska möjliggöra 
att politiken frigör sig från det gamla långsamma planeringssystemet som band 
regeringar vid gamla beslut som sträckte sig både en och två mandat perioder 
bakåt i tiden.  

Samverkan och samordning ska prioriteras samtidigt med ett ökat decentraliserat 
ansvarstagande och en centralisering av systemets funktionalitet med generella 
principer till grund för beslut. Kvar återstod dock att närmare precisera 
sammanhangen för styrningssystemet, dess bedömningstekniker, 
finansieringsförutsättningar och olika former för samverkan. Fler utredningar kom 
att ta vid, närmare bestämt tre stycken, för att bygga vidare på denna ansats och 
förfina dess detaljer och så småningom presentera en proposition för ett nytt 
planeringssystem som kom att träda i kraft i januari 2013, knappt tre år efter att 
Trafikverket var på plats.  

3.2.3 En ny effektivare planeringsprocess för ett robustare 
transportsystem, för en vackrare framtid… 

Ett nytt planeringssystem för effektivare utveckling av transportsystemet sjösattes 
2013 (prop. 2012/13:118). Som grund för den propositionen låg ett antal 
utredningar som kompletterade och utvecklade Trafikverksutredningens (SOU 
2009:31) förslag till nytt planeringssystem. ”Trafikverksutredningens” förslag 
handlade om ett trafikslagsövergripande planeringsystem baserat på 
fyrstegsprincipen och ett upplägg om flexibilitet och samverkan som kopplade 
den ekonomiska strategiska planeringen till den fysiska. Dessa förslag och 
uppfattningen om statens förändrade roll på transportområdet, från producent av 
infrastruktur till policyskapare, systemförvaltarer och beställare, kom så i tre 
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utredningar att analysera och fördjupa och föreslå preciserade utvecklingsförslag 
till en effektivare process. Dessa var 1) Förslag till nytt planeringssystem för 
transportsystemet (Trafikverket 2010a), trafikverkens gemensamma förslag till 
planeringssystem; 2) betänkande Effektivare planering av järnvägar och vägar 
(SOU, 2010) som överlämnades av en parlamentarisk utredning kallad 
transportinfrastruktur-kommittén hösten 2010 samt; 3) betänkande 
Medfinansiering av transportinfrastruktur – ett nytt system för den långsiktiga 
planeringen av transportinfrastruktur samt riktlinjer och processer för 
medfinansiering (SOU, 2011) som överlämnades av en särskild utredare i maj 
2011. Jag kommer i det följande att kortfattat gå igenom samtliga tre förslag och 
avrundar med en sammanfattande kommentar med stöd i propositionens (prop. 
2012/13:118) förslag på förändring för en effektivare process, för 
transportsystemet.  

Ett samförslag från de fyra trafikverken 
I Förslag till nytt planeringssystem för transportsystemet (Trafikverket, 2010a) 
tecknar en trafikverksöverskridande utredningsgrupp ett nytt planeringssystem för 
en samlad och ”rullande” planeringsprocess som byggs upp av flera ömsesidigt 
integrerade och överlappade delprocesser. Arbetsgruppens uppgift var inriktad på 
att utforma förslag till ett nytt styrningssystem för hela planeringsprocessen. Deras 
ambition var att föra samman regionala och nationella planer, att stärka det 
regionala/lokala inflytandet, att tydligare koppla planeringen till beslut om anslag 
för infrastruktur i den årliga budgetprocessen, att förkorta processen tidsmässigt 
från tolv till sex år, att ge planeringen ett tydligare fokus på fyrstegsprincipen, att 
utvärdering och uppföljning får en större betydelse i processerna, samt att 
slutligen ge förutsättningar att samordna den ekonomiska och fysiska planeringen 
effektivare. Till skillnad från ”Trafikverksutredningens” fokus på den strategiska 
och ekonomiska planeringen ägnar denna utredning mer tid åt den fysiska 
planläggningsprocessen, som en del av genomförandeskedet, men också med 
förslag om åtgärdsvalsstudier med tillämpning av fyrstegsprincipen som en 
koppling mellan det strategiska skedet till den genomförandeinriktade (jmf 
sjupunktslista i förslaget till ny planeringsprocess i ”Trafikverksutredningen”, 
SOU 2009:31: 17).  

Några aspekter är intressanta att lyfta fram. Bland annat ska inkommande regering 
efter riksdagsval utforma sin inriktning på den kommande mandatperiodens 
transportpolitik som bygger på underlag om transportsystemets funktionalitetet. 
Med utgångspunkt i detta beslut om en samlad statlig styrning, upprättas så 
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regionala åtgärdsplaner vilka har fått en utökad roll som närmast kan liknas vid ett 
slags regionplaner, mot vilka Trafikverket justerar och bidrar med åtgärder som är 
av nationellt transportintresse. Detta föreslås vara tioåriga planer. En annan aspekt 
är den mer specifikt objekt-baserade planeringen som Trafikverket ansvarar för, 
vilken föreslås bli kortare (sex år), och revideras på årsbasis. Den är uppdelad i 
två delar med en planeringsdel och en genomförandedel. Utredningen utformar 
med hjälp av denna struktur en kvalitetstyrningsprocess, där ett antal 
kontrollstationer inrättas, så kallade ”grindar”. Åtgärdsvalsstudie med 
fyrstegsprincipen föreslås vara grind 0.27 Att kvalificera till den tioåriga 
åtgärdsplanen (nationell investeringsplan) är grind 1, medan beslut att föras in i 
planeringsfasen är grind 2. Genomförandefasen som också ska föregås av en 
”second opinion”-granskning, är så den slutliga grind 3, innan byggnation på 
börjas (det handlar uteslutande om inrättande av infrastruktur). Ett annat skäl till 
uppdelningen är att genomförandet, budgetbeslut och planering för ett 
genomförande kan komma att sammankopplas mer effektivt, politikerna kan 
tydligare följa objekten och den sexåriga, ”rullande” processen skapar en stabilare 
process, med möjligheter till ett breddat inflytande och deltagande från regional 
och lokal nivå med förbättrad samordning av insatser. Sammantaget kommer detta 
leda till att resurserna för att uppnå målsättningarna användas effektivare.  

En ny utredning med fokus på planläggningsprocessen 
Inte långt efter att trafikverken hade lagt fram sin gemensamma utredning (se 
ovan; Trafikverket, 2010a) formulerades ett nytt uppdrag till en kommitté; 
”Transportinfrastrukturkommittén” (SOU 2010:57). Deras fokus låg på 
planläggningsdelen av planeringsprocessen och framför allt på själva 
regeldetaljerna. Arbetet gick ut på att kartlägga processen och föreslå förenklingar 
och effektiviseringar av olika processmoment. I betänkandet Effektivare planering 
för järnvägar och vägar (SOU 2010:57) framgår att det är den fysiska 
planeringsprocessen som främst avses, till skillnad från 
”Trafikverksutredningens” förslag (SOU 2009:31) och trafikverkens 
gemensamma utredning (se direkt ovan), vilka behandlade hela processen. 
”Kommittén” konstaterar att det över tid har utvecklats ett svåröverskådligt 
regelkomplex som styr planläggningen av järnväg och väg. Skillnaderna mellan 
                                                        
27 Grind noll i en lista men otydligt i löptexten (Trafikverket 2010a: jmf sid 6, 10, 26). Det 
förefaller som om de avser att ÅVS-proceduren ingår i en kvalitetsstyrning för att ta fram 
åtgärder (av infrastrukturslag) i transportsystemet.  
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regelverken och de stora möjligheterna till överklaganden skapar utrymme för 
dubbelprövning och onödigt segdragna och kostsamma processer. ”Kommitténs” 
utgångspunkt var att genomföra förenklingar i regelsystemet så att samhällsviktig 
transportinfrastruktur kan planeras med den kvalitet som behövs. Detta förväntas 
göras på så kort tid som möjligt, utan att riskera miljöhänsyn, demokratiskt 
inflytande och rättsäkerheten för enskilda. ”Kommittèn” föreslår en effektivare 
sammanhållen planeringsprocess (SOU 2010:57). Man lyfter helt enkelt bort ett 
antal faser, förstudien, utredningen och plan, vilka alltså orsakade ställtid internt 
när ett objekt gick från en fas till nästa. Men den betonar och inskärper att det inte 
går att påbörja en planläggningsprocess förrän frågan om vad för åtgärd som ska 
genomföras är klarlagd, väl utredd och förankrad. Denna process, som man menar 
är en förberedande studie som innebär en förutsättningslös transportslags-
övergripande analys med tillämpning av fyrstegsprincipen, bör enligt kommitténs 
bedömning ske inom ramen för den ekonomiska strategiska planeringen. Med stöd 
i en sådan analys och val av åtgärd enligt fyrstegsprincipen och efter samråd är det 
möjligt att genomföra en betydligt effektivare planläggning (ibid.).  

Sammantaget innebär de förenklingar som förordas inom en rad områden att 
planeringsprocessen kommer att ta ett till två år kortare att genomföra, vilket i sin 
tur kommer att innebära stora tidsbesparingar, minskade kostnader och 
tidigarelagda nyttor, utan några negativa konsekvenser på demokratin, rättsäkerhet 
och miljön. Förslaget innebär att mycket ska vara klarlagt innan en formell 
utredningsprocess inom planläggningen påbörjas, d v s att mycket redan är 
klarlagt avseende delaktighet, resursengagemang och åtgärdsdetaljer. Givet det 
kan tid sparas i det specifika skede vilket var denna utrednings fokus.    

En utredning för att sy ihop paketet 
”Medfinansieringsutredningen” (SOU 2011:49), som följde direkt efter 
utredningen om Effektivare planering för järnvägar och vägar, genomfördes av 
flera av de nyckelpersoner som var involverad i ”Trafikverksutredningen” två år 
tidigare (SOU 2009:31). I och med Trafikverkets inrättande fanns den 
övergripande organisationen och nu behövde styrningen komma på plats; dels 
avseende tillförandet av resurser och frågan om finansiering av åtgärder och dels 
avseende planeringen som process och styrning. Frågan de ställer sig är hur ett 
effektivare planeringssystem kan utformas som också tillåter en ökad grad av 
medfinansiering från andra aktörer men ändå bibehåller viktiga och centrala delar 
av den statliga styrningen av transportsystemets utveckling. Frågan är komplex 
och svaret är likaledes mångtydig. Först litet om själva utredningens tankegångar. 
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”Processen för den långsiktiga planeringen av transportinfrastrukturen har under de 
senaste 20–25 åren startat och avslutats utan återkommande intervall. Den bristande 
kontinuiteten och förutsägbarheten som därvid kännetecknar dagens planeringssystem 
har konsekvenser för planeringen i termer av resursåtgång, samarbetsklimat och 
flexibilitet.” (SOU 2011:49: 6, 103) 

Utredningen skriver att det finns anledning att skapa en tydlig ordning och 
förutsägbarhet i den långsiktiga planeringen av transportinfrastrukturen (SOU 
2011:49). Den rådande oförutsägbarheten medför att aktörer misstror statens 
ambitioner att lösa lokala och regionala problem, liksom viljan till att utveckla 
transport-infrastrukturen. Krav och önskningar maximeras och situationen leder 
till misstänksamhet och dåliga förutsättningar till samverkan. Tilltron till de 
långsiktiga planerna är låg och det bedöms vara av stor vikt att processen utmärks 
av ett antal återkommande moment, och att varje ny planeringsomgång bör ta vid 
när en ny regering tillträder. Utredningen pekar på att den långsiktiga planeringen 
för transportsystemet i all väsentlighet är en fråga om politiska frågor beträffande 
prioritering och inriktning (ibid.). Föreställningen är att planeringssystemet är ett 
redskap som bidrar till att sortera och avgöra bland frågor av denna karaktär och 
Riksdagen bedöms behöva komma närmare de bedömningar som grundar beslut 
om utveckling av transportsystemet. Utredningen ser den ökade rikspolitiska 
närvaron som ett sätt att öka legitimitet för val av åtgärder (infrastruktur) och 
planerna, inte minst avseende regionala skillnader och behov.  

I frågan om koppling mellan den ekonomiska planeringen och den fysiska lyfter 
man i likhet med övriga utredningar fram åtgärdsval enligt fyrstegprincipen som 
den aktivitet som ska utgöra en koppling mellan planeringsdimensionerna (SOU 
2011:49). Utredningen menar att man i denna process för in det samlade 
perspektivet på transportsystemets funktionalitet och förmåga att hantera 
efterfrågan och dess roll i det lokala, regionala och nationella samhällsbyggandet. 
Uppdraget är att hitta de samhällsekonomiskt mest effektiva åtgärderna för att 
utveckla funktionaliteten, d v s för att tillgodose efterfrågan och förbättra 
tillgängligheten. Att göra samhällsekonomiska bedömningar som ska ligga till 
grund för slutliga val om inriktning och åtgärd, i ett sammanhang skild från den 
fysiska planeringen medför vissa utmaningarn medger utredningen. Inte minsta 
avseende kunskapsunderlaget om nyttor och kostnader rörande övergripande 
kontexter och problembilder. Lösningen menar man är de uppbyggda 
erfarenheterna om systemet, om samband och skeenden, som kan tillämpas av 
Trafikverket, som en balanserande aspekt i den aktiva dialogen med olika lokala 
intressens behov (ibid.). Medfinansiering kan i detta sammanhang uppfattas som 
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ytterligare ett verktyg för att knyta samman den långsiktiga planeringen med den 
fysiska.  

I utredningen lyfts medfinansieringen fram som en variant av samverkans-
skapande planering för tillfällen där intressen griper in i varandra. Utredningen 
menar, med hänvisning till forskningen,28 att integrativa förhandlingar mellan 
jämställda medspelare utmärks av problemlösande, gemensamt kunskapssökande 
och lärande samt kreativitet (SOU 2011:49). Förslagen bygger på förhandlings-
planeringsteorin (se Cars et al, 2011). Sammantaget rörande medfinansiering ska 
det vara ett instrument som bidrar till att öka den totala investeringsvolymen på 
infrastrukturområdet, och att den beslutstruktur som gäller inte ska frångås. 
Således medför medfinansieringen (tillsammans med andra samverkansformer) att 
regional och lokal nivå tillåts att influera och påverka utformningen av åtgärder 
genom medverkan på olika sätt,29 men att statsmakten i form av Riksdagen inte är 
bunden av sådana överenskommelser. Dessa lokala viljeinriktningar ska läggas till 
de samhällsekonomiskt grundade övervägningar som staten i slutändan gör inför 
beslut om finansiering av transportinfrastrukturinvesteringar (ibid.).    

Sammanfattningsvis består utredningens förslag av ett antal nyckelkomponenter. 
Dels en fråga om ett effektivt administrativt system för att koppla kunskaper om 
systemet till den politiska viljan, och koppla det förvaltningspolitiska 
planeringsuppdraget till lokala och regionala frågor om utveckling och problem 
att behandla i samverkan med andra aktörer. Dels lyfta fram samverkan, framför 
allt baserat på medfinansiering, för att lösa transportrelaterade problem på ett både 
kvalitativt som kvantitativt mer tillfredställande sätt. Tanken är således att öka den 
politiska styrningen genom förbättrade kontrollmekanismer och göra styrnings-
systemet mer flexibelt i o m att andra aktörer tillåts uttrycka en vilja att påverka 
vad som behöver göras och när detta ska ske. 

                                                        
28 Utredningen har tagit hjälp av forskare som företräder en effektivitetsinriktad syn på 
planering enligt min kategorisering i avsnitt 3.1 ovan. (Jmf SOU, 2011: bilaga 2, 3 och 4) 
29 Man kan också notera att Centre for Transportstudies på KTH gjorde en sorts 
konsekvensbedömning av medfinansieringens effekt på ett reformerat planeringssystem (SOU, 
2011: bilaga 6). De uppfattade ÅVS framför allt som ett tillfälle att binda upp andra aktörer, t ex 
genom att finna medfinansiering, för att möjliggöra satsningar på transportinfrastruktur.  
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Ett stabilt och flexibelt planeringssystem inrättas 
Utmaningarna som planeringen har att förhålla sig till är framför allt frågor om 
regleringar, samspelet mellan aktörer och finansieringen. Den första utredningen 
hade som fokus att utforma en kvalitativ processtyrning och lämnade förslag på 
hur en beslutsprocess lämpligast utformas. Den andra utredningen fokuserade på 
reglerna, och vad som orsakade att planeringsobjekt ”stod still” i processerna och 
inte kom vidare, till stora samhällsekonomiska kostnader. Den tredje utredningen 
fick i uppdrag att titta på möjligheterna att dels förhålla sig till styrningen av 
transportsystemets utveckling och förvaltning och dels att finna samverkans-
former där mer resurser kunde frigöras på ett optimalt sätt. 

Sammanfattningsvis från de ovan åberopade utredningarna kan man se att kritiken 
mot den gamla planeringsprocessen framför allt rörde sig kring de utdragna, långa 
och, enligt dem, byråkratiska prövnings- och beslutprocesserna. Det ledde, enligt 
utredningarna, till förseningar och uteblivna satsningar i transportsystemet, och 
visade ytterst på ineffektiviteter i styrningen. En annan viktig aspekt rörde 
svårigheterna att inkludera och involvera de lokala och regionala perspektiven. 
Ytterligare en rörde frågan om ökad tydlighet från politiken avseende mål och 
prioriteringar, samt nödvändigheten av en ökad politisk närvaro i beslut om 
satsningar för ett tydligare ansvarstagande på demokratiska meriter, i kontrast till 
myndigheternas funktionsavvägda inriktningar och prioriteringar. En fjärde rörde 
kvaliteten på beslutprocessen och att det i stor grad saknades tydliga 
kontrollinstrument för bedömning av åtgärder. 

Regeringen preciserar förändringsbehovet i propositionen (prop. 2012/13:118) 
som en fråga om att ett skifte i uppgifter och ansvar för staten på transport-
infrastrukturområdet numera föreligger; man upprepar från ”Trafikverks-
utredningen” att de nya villkoren innebär att staten har gått från produktion av 
infrastruktur till att vara en aktör i ett samhällsbyggande. Det innebär att staten 
som förutsättningsskapare och samarbetspartner behöver vara tydligare i sina 
processer, mer stabil, och förtroendeingivande. Således ser man ett behov av att 
ange en mer övergripande transportpolitisk inriktning i framtida 
investeringsplaner, där fyrstegprincipens tillämpning möjliggör ett bredare anslag 
och att fler insatser och åtgärder kan övervägas och bedömas:  

”Arbetet med att utforma en metodik för hur analyser enligt fyrstegsprincipen ska 
göras har inletts av trafikverken (sic) i deras redovisning till regeringen av uppdraget 
om en ny ekonomisk planeringsprocess. Trafikverken (sic) har där lämnat förslag om 
bl.a. en process för ”åtgärdsval”, som avses vara en kvalitetssäkrad process för att 
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analysera tänkbara åtgärder i transportsystemet enligt fyrstegsprincipen.” (prop. 
2012/13:118: 90) 

Likaså ser man att systemets hela tillämpning innebär en bättre kontroll genom 
återkommande omprövning av åtgärdsplanens objekt, med årliga beslut om vilka 
åtgärder som ska genomföras givet planeringsläget. Det förändrade perspektivet – 
och staten som möjliggörare och samhällsutvecklare – återkommer också i frågor 
om ett förbättrat samspel mellan kommunala, regionala och statliga nivåer. 
Samordningen mellan olika politikområden, olika sektorer och nivåer i samhället 
behöver stärkas, för att motverka specialiseringen och sektoriseringen i samhället, 
som en fråga om integrering genom samverkan. Inte minst betonas frågan om 
tillväxtskapande insatser där transportsystemet utgör en viktig pusselbit ute i 
regionerna och i städerna för ökad konkurrenskraft och attraktivitet och så vidare. 
Regeringen betonar att det nya planeringssystemet måste ge regionerna ett ökat 
inflytande (prop. 2012/13:118). Inte minst blir denna fråga aktuell genom 
diskussion om vilken roll medfinansiering, eller alternativ finansiering som man 
väljer att kalla det, kan spela i utveckling av transportsystemet. Frågan menar 
regeringen bör fortsatt hållas öppen och vara tillämpbar över tid, men att gällande 
ansvarsfördelningen mellan stat, kommun och enskilda bör ligga fast (ibid.). 

En av de viktigare utmaningarna med att utforma en ny planeringsprocess var 
kopplingen mellan den ekonomiska långsiktiga planeringen och den fysiska 
planeringen av objekt. Detta var direkt kopplat till frågor om ökad regional och 
lokal delaktighet, om bristerna i beslutsunderlagens kvalitet avseende inte minst 
samhällsekonomisk bedömning (ibid.). Det gamla problemet med avsaknad av 
helhetsyn och systemperspektiv, ansåg man nu vara hanterat genom det 
trafikslags-övergripande helhetsgrepp om trafiksystemet som nu förelåg i o m 
Trafikverkets inrättande. Nu låg utmaningen i att knyta samman den ekonomiska 
planeringen med ett brett fokus på en rad insatser och åtgärder, med den fysiska 
processens utredning om detaljer kring ett objekts placering och dess 
konsekvenser i samråd med allmänheten, direkt berörda och myndigheter. Det är 
också denna koppling som åtgärdsvalsstudierna (ÅVS) syftar till att kunna utgöra. 
Regeringen uppmärksammar också att fyrstegsprincipens tillämpning var tidigt 
ifrågasatt och förhållningssättet föreföll inte i tillräckligt stor grad påverka 
planeringsprocessernas bedömningar och val av åtgärder (ibid.). I linje med 
utredningarna ovan såg också regeringen att dessa stegvisa överväganden om 
åtgärders effekt med ett trafikslagsövergripande synsätt saknade ett format för 
effektiv tillämpning. De föreslår inom ramen för en sammanhållen fysisk 
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planeringsprocess att inrätta en aktivitet som de kallar förberedande studier enligt 
fyrstegsprincipen. Man inleder med att peka ut ärendet: 

”När ett transportbehov har uppkommit kan det oftast tillgodoses på flera sätt.” 
(prop.2011/12:118, 89) 

Att det finns flera sätt att lösa ett problem på är en truism. Därtill att det finns flera 
sätt att se och uppfatta ett problem är sedan länge accepterade insikter med vissa 
praktiska utmaningar i tillämpning. Således ska transportpolitiken och 
Trafikverket tillgodose ett behov eller försöka motverka det genom att påverka 
förutsättningarna. Det ligger i korten att sådant är möjligt. I propositionen skriver 
regeringen under rubriken Utgångspunkter att förhållningssättet kring 
transportpolitiken är ”ett medel för att uppnå andra samhällsmål, t ex 
miljökvalitetsmålen” (prop. 2012/13:118: 49).  

De förberedande studier som en sådan ansats skulle förutsätta bör enligt 
regeringen:  

”göras i en form som i första hand har en principiell karaktär och inte har så stark 
inriktning mot utformning av konkreta fysiska åtgärder. En förberedande studie ska 
behandla vilka typer av åtgärder, oavsett transportslag, som är möjliga att vidta för att 
lösa ett transportproblem. Syftet med en förberedande studie är således att ge underlag 
för att bestämma vad som ska göras för att lösa transportproblemet.” (ibid., 90) 

Sådana studier syftar till att klarlägga om åtgärder behöver vidtas och om den eller 
de lämpligaste åtgärderna är att bygga om eller bygga ny väg eller järnväg. Den 
lagreglerade fysiska planeringsprocessen kan således ta vid när dessa frågor är 
besvarade.  Studierna ska genomföras i samverkan med berörda aktörer och 
intressenter och samråd ska hållas. I dess format ser regeringen ett tillfälle för 
fördjupad samverkan och samordning av kommunernas bebyggelseutveckling och 
regionernas tillväxtarbete, integration av planeringsansträngningar. Frågor om 
hållbarhet, tillväxt och utveckling, menar man kan här komma att lyftas, 
kompletteras och beaktas i ett större sammanhang. 

Regeringen lyfter också fram att samråd är att förvänta av de tidiga förberedande 
studier som man förslår ska inrättas. Man skriver att:  

Åtgärdsvalsprocessen ska enligt förslaget genomföras som en dialogprocess, 
gemensam för berörda aktörer och intressenter, och innehåller bl.a. ett steg som 
omfattar samråd med allmänhet, intresseorganisationer och berörda parter. (prop. 
2011/12:118, 90)  
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Det ovan anförda är regeringens tolkning av vad de uppfattar är Åtgärdsvals-
studiemetodens karaktäristika som vid denna tidpunkt redan fanns framtagen och 
testad (Odhage, 2012). Den utmärks av dialog och samråd enligt regeringen, och 
man betonar också att aktörer och berörda intressen behöver beredas möjlighet att 
delta i dessa förberedande studier. Närvaro och delaktighet lyfts fram, samtidigt 
som man också redogör för behovet att engagera och samverka med andra 
samhällsplanerande myndigheter (prop. 2012/13:118). Samverkan som en fråga 
om delaktighet, samverkan som en fråga om samordning, samverkan som en fråga 
om genomförande.  

3.2.4 Avslutningsvis om det institutionella 
Syftet med denna genomgång var att belysa vilka problem som uppfattades 
dominera förutsättningarna för att bedriva en effektiv och ändamålsenlig 
transportpolitik enligt ett centralt perspektiv, med fokus på omorganiseringen av 
trafikverken och upprättandet av ett nytt styrsystem, d v s nytt planeringssystem 
för transportsystemet, inom vilket ÅVS utgör en väsentlig metod. 

Utifrån det genomgångna materialet framträder huvuddragen i en lång diskurs om 
förutsättningarna att hantera en styrningsproblematik på ett område som omtalas 
som ansvarsmässigt otydligt, sektoriserat, och byråkratiskt. Sammantaget finner 
jag att man för fram två teman; det ena som ger uttryck för kontroll och stabilitet – 
ett systemutvecklingstema, och det andra som ger uttryck för flexibilitet och 
samverkan – ett samhällsutvecklingstema. Det första syftar till att tydliggöra 
gränser, funktioner, syften i relation till utmaningar och artikulerade politiska mål. 
Här finns granskningsfunktioner, data om systemet, bedömningar om framtiden, 
trafikslagsövergripande perspektiv, tydliggjorda gränser för vad som är politik och 
vad som är funktion, vad som mål och vad som är medel. Det handlar om att 
precisera och renodla. Samtidigt träder det andra temat in som handlar om 
flexibiliteten i mötet med de andra aktörerna, kundperspektiv, samhällsutveckling, 
beställare, och om samverkan i det specifika sammanhanget om det materiellt 
nödvändiga, som syftar till att fånga upp möjligheter och ser processen mer som 
ett kreativt möte med syfte att finna och koppla resurser snarare än att klarlägga 
vad som är rätt åtgärder.  

Men det är inte helt tydligt, renodlingsförsöken kan ha såväl systemfrämjande 
som samverkansfrämjande ansats, således är de ett uttryck för en och samma 
strävan. Renodling tar vid för att öka effektiviteten i verksamheter och att 
tydliggöra styrning. Helhetstänkande förs in från systemvärlden och får förnyad 
kraft med miljöfrågorna. Samtidigt kvarstår renodlings- och 
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decentraliseringsprinciper som ideal i förvaltningspolitiken; specialisering tilltar, 
privatisering av offentliga verksamheter, och statliga åtaganden förs närmare 
avnämare, eller kunderna. Behovet av samordning artikuleras och förs fram som 
nödvändig för effektiv samordning av resurser för att uppnå helhetstänkandets 
målsättningar och för att överhuvudtaget kunna agera i frågorna och få något gjort 
på området. Att tydliggöra gränser, för att underlätta ett tydligt och effektivt 
gränsöverskridande måhända. Denna strävan förefaller vara främst intresserad av 
effektivitet i beslut, men det är oklart i vilket avseende. 

Bakom inriktningen på reformer och åtgärder för ökad effektivitet i planerings-
systemet ser jag i de förvaltningsmässiga styrningsprinciper främst tydliga drag av 
en instrumentell rationalitet. Det institutionella som frågor om formella 
organiserings-principer av den offentliga samhällsstrukturen har onekligen en 
instrumentell inramning. Vad som kommer till uttryck är bland annat ett tänkande 
som har det privata företagets strategiska arbete som utgångspunkt med visioner, 
målsättningar och utarbetande av strategier för att kunna styra, utveckla sin 
verksamhet för överlevnad i en föränderlig värld (Mintzberg, 2000; Brunsson, 
2006). Liksom det också har funktionaliteten och rationaliteten i bedömnings-
tekniker och procedurer, för att kunna avgöra effekter och konsekvenser av 
alternativ. Utgångspunkter som går att söka sig tillbaka till gemensamma urkunder 
för det moderna och det teknologiska tänkandet (Friedmann, 1987; Schön, 2003) 
och även i managementsamhällets kunskapsprinciper (Brunsson, 2013). En ansats 
om att förena flexibiliteten hos en marknadsaktör, med de systemuppehållande 
rättsprinciperna i en offentlig verksamhet.  

Frågan om det kommunikativa utbytet förekommer också. Det är kanske främst 
uttryckt som handlingsinriktad, koordinerande samverkan, men samverkan med 
andra avsikter än främst instrumentella föreligger också. Inte minst med tanke på 
att regeringen framhåller behovet av att samråda med allmänheten och av vikten 
av dialog med berörda i dessa förberedande studier. 

När vi nu lämnar denna förvaltningspolitiska institutionella del så kommer vi att 
träda in på planeringsprofessionens område. Vissa aspekter och perspektiv är på 
plats, bredden på kunskaper och insikter om problem och utmaningar för 
transportsektorn och planeringsprofessionen, som kommer från forskarvärlden, 
liksom intentioner och politiska styrningsansatser från de statliga utredningarna 
och regeringens propositioner, vilka till stor delar har stöd av forskarvärldens 
effektiviseringsdiskurs. Men hur kom denna förberedande studie som regeringen 
kallar den att bli ÅVS? Eller snarare hur kom det interna metodutvecklingsarbete 
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som professionen hade bedrivit under de senaste 15-20 åren att formuleras till den 
förberedande studie som regeringen eftersökte? Vi vänder oss således till denna 
förberedande studies utvecklingsbana inom professionen, inom myndighetssfären. 

3.3 Utveckling av planeringsmetoder som en intern process 
Avsikten är här att försöka belysa den utveckling som frågan om långsiktig 
planering, effektivitet och även hållbarhet har behandlats internt inom framför allt 
Vägverket, och vad som skulle kunna myntas som de aktiviteter och tankar som 
utgjort en grund för ÅVS. Ovan har vi tagit del av forskningsbredden, med fokus 
på de olika utmaningar som har framhållits inom en tvådelad effektivitetsdiskurs 
och en heterogen forskning om alternativa uttryck av planering, av transporter, 
och av dess processegenskaper. Inom de institutionella utredningarna och i 
regeringens reformarbete ser vi en liknande bild mejslas fram avseende problem, 
utmaningar och lösningar, med delar som fokuserar på effektivitet i process och 
åtgärd parat med en vilja till samverkan, delaktighet och ansvarstagande. Inom 
planeringsprofessionens arbete med att utveckla metoder och bedömningstekniker 
kommer vi oundvikligen att stöta på liknande eller t o m samma problem-
föreställningar och perspektiv som grundar en förståelse för utvecklings-
möjligheter och framhåller vissa lösningar framför andra. Ett gemensamt drag 
över dessa tre teman är vissa personer från dessa tre områden som utgör den 
intellektuella materian i frågan om planering, transportsystemet och dess 
utveckling, och de möts, diskuterar och byter stolar med varandra. Men att döma 
av forskningsbredden, och dialektiken i styrningsförsöken att fokusera på stabilitet 
och flexibilitet, bör man inte ta för givet att utvecklingsarbetet bedrivs inom 
ramen för gemensamma utgångspunkter, som ett samförstånd inom en kultur, 
kanske en samförståndskultur. Däremot kan vissa tendenser komma fram oftare än 
andra. Spänningar kvarstår emellertid, och dominans av perspektiv är aldrig total. 
Låt oss titta närmare på denna förberedande studie; inom ramen för vilka 
diskussioner och problemföreställningar kom den att utvecklas i 
myndighetssfären, inom planeringsprofessionen?    

3.3.1 Samordnande planering, från nya perspektiv 

Integrativa ansträngningar 
I EUs arbete i slutet av 90-talet med hållbara städer, och i vitboken om Hållbara 
transporter (Europeiska kommissionen, 2001), lanserades ett vitt och brett arbete i 
unionens medlemsländer för att integrera samhällsplaneringsfrågorna under en 
samlad hållbarhetsagenda för stadsutveckling. Vägverket arbetade med en ansats 
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om trafik på stadens villkor (Vägverket, 2000b) och undersökte i ett annat projekt 
olika tekniska metoder för att kartlägga samverkande faktorer mellan 
bebyggelseanvändning och rörelsemönster bland annat med inspiration från 
Nederländerna (Vägverket, 2003). Men innan vi koncentrerar oss på Vägverket så 
vill jag bara kort lyfta fram Boverkets arbete med samordning. De utereder också 
om förändrade förutsättningar för samhällsutmaningarna inom ramen för en 
hållbar utveckling, och pekar på behovet att föra samman sektorer, att möjliggöra 
integrering. I En stad är mer än sina hus (Boverket, 1999) och i Stadsplanera – 
istället för trafikplanera eller bebyggelseplanera (Boverket, 2002), för man fram 
att transportsystemet inte är hållbart och att nya perspektiv bör komma till. Man 
samlar ett stort antal uppslag och idéer under fyra kategorier för hur man ska 
komma tillrätta med ett antal identifierade brister (Boverket, 2002). Dessa fyra 
punkter är välkända; man ska stadsplanera, ta utgångspunkt i den egna staden och 
de människor som bor där, riva barriärerna mellan sektorer och delaktiggöra 
människor, samt, gå i riktning mot den hållbara staden (från normer till 
epokskifte). Den vision som Boverket ger uttryck för i början av 2000-talet 
påminner om dagens; man vill uppnå den blandade och attraktiva staden. Det ska 
uppnås genom:  

”att kontinuerligt följa förutsättningarna för att åstadkomma en gång- och cykelstad 
med effektiv kollektivtrafik”(Boverket, 2002: 27).  

Boverket ger uttryck för att trafiken och transportbehovet bör underordnas andra 
värden och funktioner i samhället, och vara en grund för att utveckla staden och 
samhället i en mer hållbar riktning. Vad man uttrycker är en fråga om förändring 
genom att aktivt ändra policies, snarare än att enbart försöka påverka och influera 
handlingar. De uttrycker i detta en relativt radikal uppfattning om den fortsatta 
utvecklingen genom denna ändrade eller tydliggjorda prioriteringsordning. Att 
stadsplanera blir således en samlande process för att integrera transportsystemet 
och dess tjänster med en framtida markanvändning, utifrån ett platsbundet, och 
platsanknutet perspektiv på mänsklig aktivitet och upplevelse. Men det finns 
andra exempel på integrativa ansatser, utifrån andra perspektiv. Inte minst 
Vägverket har varit framträdande på detta område. 

Vägverket som progressiv planeringsmyndighet 
En medvetenhet om de ändrade villkoren för planering och infrastrukturbyggande, 
kunde tidigt skönjas inom Vägverket. Storbjörk (2001) har förtjänstfullt beskrivit 
en utvecklingslinje av väghållningsplaneringens förändring.  Hon menar att den 
förändring som vägplaneringen har genomgått sedan 60-talet, vilken också till 
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vissa delar återspeglas på det planeringsteoretiska planet, har ägt rum för att möta 
nya villkor och förutsättningar i omvärlden. Det var framför allt miljöfrågorna och 
det demokratiska inflytandet som föranledde förändringar i lagstiftning och i 
rutiner för utredning och beslutfattande. Inte minst anfördes kommunikativa 
utgångspunkter för utredning, för dialog och för en förankring av åtgärder och 
insatser (Storbjörk, 2001: 29ff). Parallellt med detta finns tydliga tecken på en 
fortlöpande effektiviseringsdiskurs internt inom myndighetssektorn, som bygger 
på omvärldsförändringar som beskrivs i ”governanceteorin” om nätverksstyrning, 
men också avseende teknikens utveckling och digitaliseringen, och de 
förvaltningsprinciper som fördes in under 80-talet (Jacobsson & Mujkic, 2016; 
Pierre & Sundström (red.), 2009). Det är en kombination av nya substantiella 
aspekter, miljöhänsyn, öppenhet och delaktighet, att ta hänsyn till i 
transportpolitiken, tillsammans med den processuella styrningsinriktningen som 
nu närmast kommer att följas.  

Utgångspunkten är de första tankarna om en bedömningsmodell som bättre tog 
hänsyn till olika åtgärders relativt effektivare förmåga att komma tillrätta med 
transportproblem, eller; efterfrågan på väginfrastruktur. Spåren leder tillbaka till 
vilken roll instrument och åtgärder inom väginformatiken kunde tillhandahålla för 
hela vägsystemet; dess förvaltning, dess utveckling och dess användning. I en 
bilaga om väginformatik, till Vägverkets interna handledning för hantering av 
åtgärdsplaneringen 1997 uttrycktes ett behov av en bedömningsprocess som 
likställde olika åtgärders förmåga att bidra till goda lösningar (Vägverket, 1997: 
bilaga 8). Här betonades behovet av en förutsättningslös prövning av lämpliga 
lösningar på identifierade problem. Här lyftes det vidgade synsättet på planering 
fram där regeringen efterlyser en helhetssyn på transportsystemet, ett effektivare 
utnyttjande av befintligt vägnät, se till möjligheter att vidta andra åtgärder som 
alternativ eller komplement till infrastrukturåtgärder och inte minst med anledning 
av transportinformatikens nya möjligheter (ibid.). Resonemanget utmynnar i ett 
förslag till en fyrstegsmodell: 

”Överväg och pröva först sådana åtgärder som kan påverka transportbehovet och valet 
av transportsätt. 

I ett andra steg prövas åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt vägnät. 
Det kan vara åtgärder som styrning, reglering, information, väginformatik och 
avgiftssystem. 
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I det tredje steget kan begränsade utbyggnadsåtgärder prövas. Det kan vara breddning, 
ombyggnad av korsningar och andra förbättringsåtgärder i kombination med 
väginformatikåtgärder. 

Först i fjärde och sista hand bör nyinvesteringar övervägas” (Vägverket, 1997: bilaga 
8: 3).  

Dessa formuleringar återfinns också fem år senare i det dokument som fastställer 
fyrstegprincipens mer definitiva drag och funktion, Åtgärdsanalys enligt 
fyrstegsprincipen (Vägverket, 2002). Men innan vi går närmare in på det, ska vi 
titta på en annan rapport som hade en vidare ansats, som syftade till att lägga fast 
förutsättningar för de olika utredningsstegen inom vägplaneringen. Arbetsnamnet 
för denna fas var ”Problemstudie” (Vägverket, 2000a). En översyn av 
förutsättningarna till huvudprocesserna inom myndigheten, såsom den fysiska 
planläggningen, med sin förstudie, utredningsfas och planfas.  

Uppkomsten till denna delprocess, var att man uppmärksammat ett 
planeringsarbete på systemnivå i de strategiska sammanhangen, där problem och 
brister i systemet kartlades och där inriktning för hur dessa bör åtgärdas 
diskuterades. Rapporten lyfter fram nödvändigheten av att den fristående 
planering som bedrivs innan en formell förstudie tar vid också blir ett formellt 
delprocessmoment, i syfte att få rätt kvalitet i resultatet av ett sådant arbete. Som 
en grund till att styra upp dessa förutsättningsskapande planeringsmoment anförs 
en rad granskningar som visar på en avsaknad i bedömning av alternativa åtgärder 
i förstudieskedena. Man menade att den förutsättningslösa analysen av alternativ, i 
förstudien, blev lidande av det faktum att viktiga åtgärdsval redan var gjorda i 
tidigare skeden. Vägverket skriver: 

”Val av typlösning (vägprodukt, annan vägåtgärd, icke vägåtgärd) för att komma till 
rätta med ett identifierat problem är ett så viktigt ställningstagande att det bör lyftas 
fram som resultatet av en [sic] särskilt planeringsskede, inte minst med tanke på 
inblandade externa aktörer. Det är viktigt att beslutsunderlaget har god kvalitet och det 
går att utläsa motiven till valet och att förutsättningarna för arbetet i nästa delprocess, 
som kan vara en förstudie, har formulerats tydligt” (Vägverket, 2000a: 5).   

Ett mer förutsättningslöst skede menade rapportförfattarna ligger i ett tidigare och 
mer strategiskt skede. I rapporten framhålls också att detta arbete på samma gång 
överlappar den strategiska planeringen med den fysiska planläggningen. Deras 
bedömningar är att denna delprocess har en större potential till att klarlägga vilken 
typ av åtgärd som bedöms bäst lösa de problem som behandlas. Hela poängen 
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med den fas som de efterfrågar är att införa ett tydligt problemdefinierande skede i 
problemlösningsprocessen. De betonar att noggrann dokumentation för detta utgör 
utgångspunkten för de fortsatta processerna. På detta följer att det är endast en 
översiktlig analys av olika typer av åtgärder som kan genomföras i detta skede. 
Typlösning är ordet och dess vidare tillämpbarhet utreds sedan vidare i respektive 
huvudprocesser inom myndigheten, t ex om vägproduktion bedöms som det 
relevanta alternativet av typlösning. De betonar också att detta arbete med 
kartläggning och analys av möjliga lösningar genomförs i samspel med andra 
myndigheter, organisationer, intressen och allmänheten, och att det ska 
genomföras i beaktande av miljöbalkens krav.  

Förslaget om en problemstudiefas realiserades aldrig. Skälet anför man i rapporten 
”Planering i tidiga skeden” (Vägverket, 2005) fem år senare som att det fanns 
uppfattningar om att inte ytterligare formalisera och byråkratisera planerings-
verksamheten med fler reglerade steg.    

I anslutning till detta arbete med att utveckla processtyrning av en ny fas är 
Vägverket också i färd med att utveckla ett nytt allmänt förhållningssätt inom 
infrastrukturplaneringen; nämligen fyrstegsprincipen. I detta arbete utgick man 
från den fyrstegsmodell som togs fram några åt tidigare och som redogörs för 
ovan (se sid. 118). I inledningen till rapporten Åtgärdsanalys enligt 
fyrstegprincipen (Vägverket, 2002) skriver Vägverket att åtgärder i 
vägtransportssystemet skall bygga på en helhetssyn och ska säkerställa de 
transportpolitiska målen om kostnadseffektiva och långsiktigt hållbara 
transporter.30 Syftet med rapporter är att ge planeringsarbetet en inriktning som 
borgar för det breda angreppssättet, man talar om det förutsättningslösa, och där 
den bästa åtgärden för att lösa en brist, kopplat till den systemfunktion som man 
definierar, skall hittas. Dess ursprungliga syfte var att hushålla med 
investeringsmedel, men har alltså i denna version utvecklats till att handla om att 
hushålla med resurser (fler typer) och minskning av vägtransportsystemets 
negativa effekter.  

I rapporten (ibid.) framgår det att innan en fyrstegprincipiell prövning av åtgärder 
kan ta vid, d v s en åtgärdsanalys, måste en tillstånd- och bristanalys vara på plats. 

                                                        
30 Motsvarande återfinns inom det nedlagda NAPA och GOMMMS i UK (GOMMMS, 2003), 
och i Skottlands STAG (STAG, 2017). De har dock tre steg. Fyra steg finns också i Norge. 
Principen bygger på en optimeringstanke.  
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Den handlar i korthet om att först analysera tillståndet i avgränsat område och 
transportsystem, på vilket följer en analys av brister med avseende på en rad olika 
trafikanknutna faktorer i relation till de transportpolitiska målen och 
projektspecifika mål i samverkan med andra aktörer. Syftet är att kunna involvera 
fler ansvariga för hantering av brister och utveckla de ”bästa lösningarna”. 
Behoven som framträder, menar Vägverket, måste viktas och avvägas. Men man 
framhåller att åtgärder som löser enbart delar av ett problem också måste prövas. 
Hur dessa processteg går till utvecklas inte vidare i rapporten, men här finner man 
embryot till en hel metod, en hel process för att lösa transportrelaterade problem i 
tidiga skeden. Fokus i denna rapport ligger på åtgärdsbedömningarna, arbetssättet 
sammanfattas som: 

”Vid tillämpning av fyrstegsprincipen i åtgärdsanalyser bör arbetssättet framför 
karaktäriseras av ett förutsättningslöst angreppssätt och en stegvis prövning av 
åtgärder. Allt arbete, även tidiga analyser, ska dokumenteras på ett relevant sätt.” 
(Vägverket, 2002: 7 kursivering i original) 

En åtgärdsvalsanalys ska tillämpas enligt en stegvis prövning av olika typer av 
åtgärders effekt på definierat problem (se figur 2 och 3 nedan). Stegen beskrivs 
med följande ord nedan vilket påminner om den så kalla de fyrstegmodellens som 
refereras till ovan. Att det är främst en vägproblematik som ska uppmärksammas 
framgår av de olika stegens specifikationer. 

 

 

 

 

Figur 3. Fyrstegprincipens upplägg (Vägverket, 2002:5) 

Tillämpningen av principen väljer man att illustrera genom ett exempel som lyfter 
fram ett preciserat problem och som löses genom kompletterande åtgärder, vilket 
frammanar en framtid med ökade kostnader, och inte minst ett ökat 
bilanvändande. Alternativt uteslutande åtgärder på ett mer övergripande problem, 
t ex i ett stråk, manifesteras inte i bild eller text utan omnämns som möjligt. 

Steg 1. Åtgärder som påverkar transportefterfrågan och val av transportsätt 

Steg 2. Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt vägnät 

Steg 3. Vägförbättringsåtgärder 

Steg 4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder  
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Figur 4. Stegvis prövning av åtgärder enligt fyrstegprincipen med exempel för väg E4 
förbi Ljungby (Vägverket, 2002:8) 

Rapportförfattarna skriver att processen för generering av åtgärder och prövning 
av deras effekt på målen/problem sker vid flera tillfällen i planeringsprocessen. 
Dels på ett mer övergripande strategiskt och långsiktigt plan, där föreställningen 
är att processerna kan ”starta om” från övergripande program- och 
inriktningsbeslut, och nå tillstånd av förutsättningslöshet. Dels att vid tillämpning 
under den fysiska planeringsprocessen; i förstudie och vägutredning, att lyfta upp 
och värdera om tidigare åtgärdsanalysers prioriteringar i ljuset av fördjupade 
kunskaper och ställa frågor om prioriteringa och bedömningar relevanta. Man 
betonar att det kan leda till att infrastrukturprojekt skjuts på framtiden då enklare 
insatser kan tillfälligt lösa problemen (Vägverket, 2002).   

Resten är vad man skulle kunna säga historia vad gäller fyrstegprincipens 
utveckling. Ingen ytterligare metodutveckling av dess struktur och funktion utförs 
hos myndigheterna förutom en utformning av vad som processuellt ska omge 
detta förhållningssätt till problem och deras potentiella lösningar. Från och med 
2002 var fyrstegsprincipen en fråga om tillämpning inom staten avseende 
transportpolitiken (prop. 2001/02:20), och har sedan dess kommunicerats inom 
sektorn som principiell grund för rationella val av åtgärder i utveckling av 
transportsystemet. 31   

                                                        
31 Jmf också Fyrstegsprincipen för planering utgiven av SKL (2007) för tillämpning i 
kommunal verksamhet. 
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3.3.2 Behovet av metodutveckling men framför allt reformer 
På uppdrag av regeringen gör SIKA år 2005 en utvärdering av fyrstegprincipens 
effekter på infrastrukturplaneringen avseende inverkan på strategiska projekt och 
påverkan på miljön (SIKA, 2005). Det är med anledningen av den nyligen 
genomförda nationella och regionala åtgärdsplaneringen för perioden 2004-2015. 
Bedömingen om trafikverkens tillämpning av principen i val av åtgärder är hård 
och beskrivs såsom närmast obefintlig, helt enkelt en Potemkinkuliss, d v s ett 
utanpåverk som saknar betydelse för verksinterna processer och överväganden.  

SIKA kritiserar tillämpningen av fyrstegsprincipen men ännu mer kritiserar de 
själva idén med fyrstegsprincipen. Följande skäl anges: en stegvis prövning av 
åtgärder är inte lämplig ur effektivitetssynpunkt, eventuella överväganden kan ske 
i strategiska politiska tillstånd om stora vägval men som i stort ändå torde kunna 
följa de rekommendationer som redan finns i ASEK-arbetet (samhällsekonomiska 
analyser). Man anför att vid fråga om att ta ställning kring fysiska objekt är det 
lämpligare att knyta analyser av alternativ till de olika konsekvens-
beskrivningarna, och slutligen rörande de långsiktiga ekonomiska planerna krävs 
en förankringsprocess i samhället vilket inte är förenligt med fyrstegprincipens 
överväganden, som innebär – genom omtänkandet – en överprövning av fattade 
beslut om inriktning (ibid.). 

SIKA konstaterar att förutsättningarna för en förutsättningslös, stegvis och 
trafikslagsövergripande bedömning av åtgärder saknas, dels med anledning av en, 
enligt dem, missriktad förståelse och en idealisering av planeringsprocessen 
(bristande redskap och tekniker för att kunna göra dessa bedömningar givet 
begränsade resurser i tidiga skeden) och dels med anledning av den instrumentella 
planeringens uddlöshet i en strategisk-politisk beslutsprocess som inte ger 
utrymme för denna sorts överväganden. SIKA ser närmast principen som en 
presentationsmodell. I rapporten framhålles att:  

”Å andra sidan kan förhållningssätt till planering som ska tillämpas någorlunda 
likformigt inom en stor planeringsorganisation inte vara alltför komplicerade och 
fyrstegsprincipen har onekligen fördelen att vara enkel och rättfram i sin uppbyggnad” 
(SIKA, 2005: 10). 

Att den inte är tillämpbar praktisk och inte har fått förutsättningar till att kunna 
komma till användning lämnar den således hängande i luften och rapporten menar 
att det förfaller vara underförstått sett till hela planeringsuppdraget att denna 
princip och förhållningssätt inte är menad att tas på allvar.  
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Det är tuffa bud. Men vad bygger SIKA sina slutsatser på? SIKA sätter in 
fyrstegprincipen i ett teknokratiskt sammanhang, där en spänning mellan det 
politiska och det tekniska återspeglas i prioriteringsprocesserna. De menar att 
transportpolitiken och infrastrukturplaneringen bör kunna förena en teknisk-
rationell bedömning och den komplexa demokratiska förankringen av mål och 
medel. Men för att komma vidare till en sådan tydligare funktion, menar de att en 
bedömning kring de institutionella förutsättningarna för de politiska 
övervägandena och den tekniska processen bör närmare utvärderas och förändras, 
förtydligas och klargöras. I första hand bör inte fokus ligga på utveckling av 
metoder, utan på reformeringen av planeringssystemet avseende roller och ansvar 
för de olika planeringsaktörerna och de politiska uppdragsgivarna, framtagande av 
striktare regler kring vilka uppgifter som ska lösas i planeringen och dess olika 
moment, och stärka den oberoende granskningen (ibid.). De argumenterar förvisso 
om en öppen demokratisk politisk process som kan göra överväganden som ligger 
utanför ett strikt tillämpande av effektivitetsmått och utveckling av 
transportsystemet för att säkerställa andra viktiga mål i samhället, men att det 
samtidigt vore önskvärt med mer svårforcerade barriärer för dessa politisk-
strategiska bedömningar. T ex ska de institutionella ramverken vara så utformade 
att kalkylerade bedömningsunderlag inte kan sättas ur spel utan tydlig och 
närmare motivering av beslutsfattare (ibid.).  

På flera punkter formulerar SIKA viktiga reformeringsfrågor om renodling och 
uttrycker tankar om en rationalitetens tvångströja på de strategiska politikerna 
(jmf Swedenborg et al., 2002). Den viktigaste frågan berörde institutionella 
förutsättningar, avseende organisering och styrning, till förändring och förnyelse 
inom denna sektor. Det står klart att dessa tankar har cirkulerat inom sektorn ett 
tag. Här kommer det till kraftigt uttryck mot ett nytt förhållningssätt, 
fyrstegsprincipen, och där istället en ökad ekonomisk-teknokratisk styrning av 
transportpolitiken förordades, från en central aktör på området med stor integritet 
och kunskapsmässig legitimitet.  

Kritiken återkommer några år senare 2012 i en underlagsrapport från VTI (2012) 
om tillämpningen av fyrstegsprincipen, i Riksrevisionens granskning av 
transportpolitiken (Riksrevisionsverket, 2012b). Återigen utgår analysen från en 
uppdelning mellan det politiskt-strategiska och det teknisk-rationella perspektivet 
om hur transportpolitiken ska genomföras. Det är en dualistiskt instrumentell 
logik som ser till taktiska resonemang bland aktörer i relation till varandra och i 
tolkning av regler och omständigheter, som mekanismer bakom handlingar. I sak 
har inget förändrats vad avser den rationella skolans kritik mot denna princip som 
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man menar bygger på godtyckliga principer och är öppen för särintressen (jmf 
Eliasson, 2014). Trots ett stort reformarbete förefaller, att döma av 
bakgrundsrapporten till Riksrevisionen, genomförda förändringar inte vara i 
enlighet med de synpunkter som SIKA uttryckte 2005, och rekommendationer om 
förändringar i en mer tydlig uppdelning och maktförskjutning mellan det politiska 
och det tekniska verkar inte ha vunnit inflytande (VTI, 2012). Renodlingen är 
enligt vad som anförs i dessa skrifter, inte tillräcklig för att uppbringa nog klarhet.  

3.3.3 Planering i tidiga skeden 
År 2005 publicerades en rapport som hade till syfte att utgöra utgångspunkt för att 
utveckla planeringsverktyg för ökad helhetssyn och effektivitet inom Vägverket 
(Vägverket, 2005). Detta arbete, och den rapport som den utmynnade i, blev 
resultatet av en större om mer omfattande ansats om att kartlägga och beskriva 
hela planeringsprocessen för Vägverket som påbörjades 2002. 32 Föreliggande 
rapport kom att börja forma en metod för en mer stringent tillämpning av 
fyrstegsprincipen vilket bedömdes vara som mest möjligt i ett skede innan val av 
åtgärd hade träffats.  

I samband med detta metodutvecklingsarbete bedrevs också ett annat projekt med 
ett liknande syfte att möjliggöra för en effektiv och ändamålsenlig 
planeringsprocess.33 Det arbetet handlade om att testa Charrette-metoden som 
samverkanslösning i tidiga skeden (Vägverket, 2006). Som en möjlig metod för 
samverkan, eller snarare som ett sätt för att lösa synnerligen komplexa problem 
med uttalade intressekonflikter, presenteras den som i en genomgång av 
samverkan inom ramen för ett utvecklingsuppdrag av samrådsförfarandet inom 
Trafikverket (2011b; 2011c). Charrette lyfts fram som ett sammanhang där såväl 
kommunikativ förståelse för att söka samförstånd kombineras med design-
kunskap och förhandlingsförmåga (Vägverket, 2006). Denna metod, liksom 
frågan om breda samråd, har inget tydligt utrymme i diskussionerna kring den 

                                                        
32 Enligt uppgifter från den dåvarande projektledaren (intervju, f d Vägverksanställd) 
33 Det föreligger också ett stort metodutvecklingsarbete med att sammanföra den fysiska 
planeringen med miljöfrågor mellan Boverket och Naturvårdsverket tillsammans med 
kommuner, i SAMS-projektet (Samhällsplanering med miljömål i Sverige, Boverket och 
Naturvårdsverket 2000) och som delvis fördes vidare till projektet Uthållig kommun hos 
Energimyndigheten med en rad testpiloter i kommuner mellan åren 2003 och 2014 (SAMS, 
2000). Jmf också Ranhagen (2008; LTU, 2006). 
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samverkansform som berörs i arbetet med att utveckla planering i tidiga skeden, 
till vilken vi nu riktar blicken (Vägverket, 2005).  

Genom fallstudier av fyra förstudieprojekt inom vägsektorn och en övergripande 
transportstrategisk studie för en region, dras en rad lärdomar kopplade till en 
ansats om att finna och kunna åskådliggöra delar som utgör den tidiga planeringen 
och undersöka hur fyrstegprincipen kommer till användning (ibid.). Slutsatserna, 
eller lärdomarna, sammanfattas som för det första; ett behov att sätta problem i ett 
större perspektiv som ett vägstråk i ett sammanhang, som t ex dess betydelse i 
samhällsutvecklingen. Likaså kan ett tydligt syfte klargöra perspektivet och inte 
minst är frågan om de transportpolitiska målens uppfyllnad liksom att agera 
samhällsbyggare, av perspektivskapande vikt och inverkan. En annan variant är 
samverkan som ett sätt att perspektivgöra problemet. Samverkan leder till 
sektorsövergripande arbete, till att fler lösningar kan övervägas, till en gemensam 
uppfattning om problem och till att strategier för handling kan formuleras. Detta 
pekar på hur förtroende och tillit byggs upp mellan aktörerna. En fjärde 
perspektivintroducerande detalj rör tidsaspekten, där det tidiga skedet i 
planeringsprocessen möjliggör för ett mer övergripande och brett synsätt på 
problematiken. 

För det andra bör problemet frigöras från en ”historia som kan belasta” (ibid., 31). 
Perspektivskapandet i sig, förefaller vara en del i frigörandet, inte minst med 
tanke på att flera gemensamma aspekter anförs; det är genom samverkan, 
formulering av syfte, gemensam bild av de formella målen, med en uppfattning 
om behov vilka jämkas mot de allmänna målen, som en konsekvent och 
systematisk analys av tillstånd och förutsättningar kan göras. Ingångsvärden i en 
analys av lösningar enligt fyrstegprincipen. En viktig slutsats som de anför med 
anledning av denna frigörelse av problemet är betydelsen av starten, då det är i 
detta skede problemet formuleras, och man anför att det är här en möjlighet finns 
för de perspektivskapande detaljerna att tillämpas.        

För det tredje framhålles vikten av flexibilitet i lösningarna, vilket rapporten 
främst knyter till samverkan och det sektorsövergripande anslaget på att lösa 
problem i en kombination av olika åtgärder (ibid.). Återigen lyfts den 
gemensamma problembilden fram men också att det är det tidiga skedet som 
möjliggör flexibla lösningar. Man anför också att fyrstegprincipens tillämpning 
leder till flexibla lösningar, på samma gång som samarbete leder till fler flexibla 
lösningar och en god tillämpning av principen. Ytterst förefaller det handla om 
samverkan.  
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Att skapa en kontinuitet i processerna och en spridning av kunskap rör en fjärde 
lärdom från fallen. Samverkan står för en del, vilket kommer till uttryck i 
rapporten som att samarbete leder till mer samarbete, och där den ökade tilliten 
underlättar för ett genomförande av strategier. En annan aspekt beträffande denna 
lärdom rör dokumentation (Vägverket, 2005). Dokumentation är grunden för 
fortsatt planering och för ett institutionellt lärande menar rapporten. Underlag ska 
vara så tydliga att de t ex kan användas som beslutsunderlag till kommunala 
översiktsplaner.  

Baserat på dessa lärdomar och slutsatser från fallen, presenteras i denna rapport en 
ram för planering i tidiga skeden. Ansatsen är att kunna finna den optimala 
lösningen på ett trafikproblem (ibid.). Redogörelsen för arbetssättet följer här i en 
kondenserad form. Den ska närmast beaktas som en översiktlig struktur, men 
syftar till att kunna innebära ett samlat angreppssätt på olika planeringssituationer. 
De presentarer en struktur med fyra huvudskeden. 

 
 
Figur 5. Illustration av metodens steg (ibid., 32) 

Initiering är starten av utredningen. I detta steg definieras problemet, vilket 
bygger på en sammanvägning av kundbehov, nationella mål och lokala mål. 
Utifrån en sådan avvägning formuleras vilka aktörer som berörs och som bör 
involveras. Sedan följer en avgränsning av problemet, är det ett preciserat, isolerat 
fall, eller ett som kräver ett vidare angreppssätt. Av vikt är, enligt vad som anförs, 
att hålla isär problemdefinitioner och målsättningar, och där ett vidare angreppsätt 
berör frågor på systemnivå som kopplas till övergripande målsättningar. 
Preciserade fall berör således mer handfasta problem. I initieringen bör en 
gemensam målbild vara ensad mellan samverkande aktörer. Man behöver också 
slutligen ha definierat själva uppdraget i form av en geografisk avgränsning och 
en tidplan (ibid.).  

Nu föreligger förutsättningarna för att kunna analysera problemets omfattning i 
fasen Förstå situationen. Bristanalysen visar på föreliggande situation ställt mot 
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de mål eller standard för transportsystemet som är formulerade. För att fördjupa 
kunskaperna om problemet föreslår man en aktörsorienterad sondering av 
problemet liksom en historisk tillbakablick. Detta för att analyser alternativa sätt 
som behandlar problemets grunder snarare symtom. För att denna bredd ska 
kunna uppnås, tecknar rapporten scener där planerare får tillfälle att föra samtal 
om rimlig utvecklingspotential för orter och samhällen och där alternativa 
omvärldsscenarios bör inkluderas i analysförutsättningarna. Likaså bör de fysiska 
förhållandena inte minst uttryckt i omsorg och hänsyn till skog, mark, vatten och 
andra resurser tydliggöras och ställas i relation till utvecklingsmål och 
förväntningar beträffande aktuella utredningsområden. För att få till en 
systematisk utvärdering av problemets alternativa lösningars potentiella effekt tas 
framtidsscenarios fram. För tillämpbarhet ska ett referensalternativt 
framtidsscenario tas fram, mot vilken olika insatser, d v s åtgärder, jämförs. Men 
för att veta att åtgärderna är önskvärda och inte enbart effektiva ska deras förmåga 
att möta de olika målsättningar som finns i samhället också värderas. Målens 
indikatorer uttrycker kvalitetsnivå som ska uppnås snarare än vilka medel som är 
önskvärda (ibid.).  

Nu är scenen riggad för den tredje fasen, Pröva tänkbara lösningar. Det går ut på 
att man först ska identifierar olika lösningar genom fyrstegprincipens olika steg. 
Olika aktörer med kompetens om färdmedel, om beteenden och om styrmedel 
med mera, bör vara närvarande i en studie för att kunna ta fram olika tänkbara 
lösningar och möjliggöra för en fullständig analys enligt fyrstegsprincipen. Själva 
värderingen av de olika åtgärderna utgår från bedömning/beräkning om potentiella 
effekter för varje åtgärd i relation till ett referensalternativ. Med hjälp av en 
checklista med frågor kopplade till fyrstegsprincipens olika steg ska en 
systematisk genomgång göras av alternativa sätt att hantera problemet, från 
behovspåverkan, till ny infrastruktur. Rapporten framhåller att syftet med 
fyrstegprincipen är att sätta in problemet i ett större sammanhang och att få ett 
bredare perspektiv på valet av åtgärder. Principen framhålles som nödvändig för 
mer förutsättningslöst analysera val av åtgärder. Analysen bör visa på till vilken 
grad utvecklingen med olika åtgärder går i linje med målsättningar. Till sin hjälp 
bör indikatorer om effektsamband användas och inte minst måste 
genomförandekostnader bedömas för respektive åtgärdsförslag eller åtgärdspaket, 
liksom också en ekonomisk bedömning som väger nyttor mot kostnader. 
Sammantaget bör en bred samhällsekonomisk bedömning föreligga så att 
skillnader mellan alternativ framgår (ibid.).     
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Det slutliga skedet är Val av åtgärdstyp. I detta skede formeras en samlad lösning 
eller åtgärdsstrategi för att lösa problemet på ett sätt som uppfyller målen 
kostnadseffektivt. Sammansättningen av åtgärder måste vara realistiska sett till 
kostnader och tillgängliga medel. Avvikelser från tidigare genomförda 
bedömningar måste motiveras tydligt. Sedan följer en lista som punktar vad som 
bör framgår i dokumentationen av processens förlopp och resultat. Man skriver 
att: ”För fortsatt arbete är det viktigt att förstå och kunna hänvisa till det som 
ligger bakom.” (Vägverket, 2005: 42). Syftet är att kunna föra dessa kunskaper 
vidare, över tid och mellan personer, till den fysiska planläggningen och till andra 
processer som hanterar andra typer av åtgärder, andra problem på närliggande 
platser, med andra perspektiv.  

Nästa gång denna metodkonstruktion plockas upp är i de statliga utrednings-
sammanhangen som har presentats i avsnitt 3.2 ovan. Och även här skulle man 
kunna säga att resten är historia; ÅVS-metoden utformas, testas, implementeras 
och utgör nu en substantiell procedurdel i planeringssystemet. Den ska lösa en rad 
processutmaningar, skapa stabila samverkanslösningar, som i samverkan 
möjliggör en flexibilitet. Ovan ser vi spår av metodutveckling, innan har vi följt 
problematiseringar och föreskrifter, liksom institutionella reformer. Har vi således 
nått tillräckligt långt för att kunna samla oss i en uppfattning om vad som är 
meningen med dess tillblivelse? Inte fullt ut. Jag skulle vilja avsluta denna exposé 
av ÅVS med en intressant text, som återfinns i boken Vägen till Trafikverket 
(Trafikverket, 2015c), som definierar och värderar genomförda reformer på 
transportområdet från ett Trafikverksperspektiv. Den kan tjäna som en avslutande 
menings-positionerande knorr på denna långa exposé, denna kontextualisering av 
fenomenet ÅVS.    

3.3.4 Samhällsutvecklare 
Avslutningsvis i Vägen till Trafikverket (Trafikverket, 2015c), i kapitlet 
”Samhällsutvecklare i nytt planeringssystem” återfinns en uttömmande 
redogörelse för den förändring som transportplaneringen har genomgått de senaste 
åren och en berättelse om det förändringsarbete till samhällsutvecklare som 
myndigheten arbetar med att implementera. Detta förändringsarbete avser 
samtliga verksamhetsprocesser inom verket. Det är den nya myndighetens svar på 
utmaningarna om att arbeta gränsöverskridande, processuellt, flexibelt, smart, 
samverkande och effektivt som här skrivs fram. Jag tolkar den som en 
programförklaring för hur samhälls-utvecklingsrollen ska genomsyra hela 
myndighetens verksamhet i alla led, genom alla processer och uppdrag.  
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Två aspekter är av intresse här; definitionen av den nya rollen och beskrivningen 
av en specifik samhällsutvecklande process, nämligen ÅVS. Vi börjar med den 
nya rollen som samhällsutvecklare, då den ger en inramning för vad man fyller 
”de tidiga skedenas trafikslagsövergripande planering” (ibid.: 82) med. Att agera 
samhällsutvecklare är ett skifte i synen på den uppgift som föreligger 
myndigheten i relation till andra aktörer i samhället och en förändring i hur 
myndigheten bör närma sig denna uppgift. Nu är uppdraget inte längre en fråga 
om ett singulärt statligt ansvar för utveckling och förvaltning av infrastruktur, 
vilket förknippas med byggande av infrastruktur. Nu handlar det om ett delat 
ansvar med andra samhällsutvecklande aktörer för en smartare och effektivare 
utveckling av samhället genom att öka tillgänglighet, där transporter är bara ett av 
många medel. Samverkan blir en viktig grund i en samhällsutvecklande ansats.  

För att samverka om mål och om medel, behöver man en öppenhet, en förmåga 
till vidgad förståelse, ett gränsöverskridande angreppssätt, nya kompetenser som 
färdigheter i att kommunicera effektivt såväl idéer, målsättningar som att 
reflektera över olika kunskaper, om utmaningar och föreställda möjliga framtider, 
samt därtill att leda och aktivt ta del och medverka i komplexa processer för 
lärande och utveckling. Det är inte en person som avses, utan en dynamisk 
konstellation av olika personer med ett uppdrag, en utmaning.  

Samverka förefaller bäst sammanfatta karaktären på de åtgärder som kan möta 
förändringarna och ge dem en skjuts så att Trafikverket ska kunna agera som 
samhällsutvecklare. Det rör ett förändringsarbete hos såväl individen i rollen som 
professionell företrädare som i de organiserade aktörernas styrning och 
relationsskapande. Två forskare (Tornberg & Cars, 2014) bidrog i ett internt 
utvecklingsarbete med att analysera förändringens påverkan på Trafikverkets 
organisering och arbetssätt. Deras iakttagelser sammanfattas i sju punkter för vad 
som krävs för att Trafikverket ska kunna agera som samhällsutvecklare: 
långsiktighet i relationer, förhandlingskompetens, omdömesgilla överväganden i 
processer, en breddad kunskapssyn, kommunikativ förmåga hos individer, en 
lärande organisation, samt, en delad förståelse över gränser och uppdrag. Här 
uttrycks en förväntan om att överträda och överskrida gränserna. Man lyfter fram 
personers förmåga att bedöma avvägt och klokt, nya kunskapsperspektiv ska 
användas, vikten av kommunikativ förmåga hos de personer som ingår i 
processerna och så vidare. Detta är ett samhällsutvecklingstema som faller tillbaka 
på förhandlingsplaneringsteori och dess idé om värdeskapande 
förhandlingssamverkan där det föreligger stor tillit, förhandlingsvana och 
förhandlingsmandat, för integrering, effektivitet och ändamålsenlighet.  
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Men man talar också om styrningsförutsättning i texten. ÅVS beskrivs här mindre 
som en kommunikativ process, eller som en gränsöverskridande 
förhandlingsprocess, och mer som en fråga om att göra rätt, och följa en procedur 
(Trafikverket, 2015c). Den ÅVS som presenteras i denna skrift tolkar jag i första 
hand ska fungera som ett styrningsinstrument och först i andra hand som en 
planerings- och kunskapsprocess (ibid.). Rapportförfattarna skriver att 
inspirationen till denna metod kommer sig av det norska arbetssättet 
”konceptvalg”, som är ett ekonomiskt kvalitetstyrningsinstrument och inget 
planeringsverktyg. 34 ÅVS ska uppfattas som ett motsvarande systematiskt 
arbetssätt och dokumentationsprocedur för att i dialog med partners ”definiera det 
egentliga problem som utlöst behovet av en åtgärd” (ibid.: 73) och sedan 
undersöka tänkbara alternativa lösningar. Men som vi kan minnas av 
metodutvecklingen inom Vägverket så är dess form och idé redan utvecklad, 
därtill med inspiration från planeringsreformer inom den brittiska 
transportpolitiken på 90-talet (intervju, f d Vägverksanställd, bakgrund). Vad vi 
också kan återkalla är den utredning som trafikverken genomförde för att utveckla 
en planeringsprocess och som föreslog ett antal grindar i en 
kvalitetssäkringskedja, med ÅVS som grind 0 (noll) (Trafikverket, 2010a). I det 
sammanhanget nämns också det norska systemet. Vad ÅVS är för en 
Trafikverksorganisation som agerar samhällsutvecklare genom värdeskapande 
förhandlingssamverkan med andra är om inte oklart, så tvetydigt. Vad som 
kommer till uttryck i förändringen till de nya villkoren är en föreställning om 
samtidig gränsdragning och dess överskridande, en förväntan om struktur och 
regelföljande och ett pragmatiskt överseende av dem på samma gång, vilket görs 
av personer med funktioner och kompetenser i dialog med andra. Systemet och 
samhället i en intressant dialektisk spänning. Men vad får företräde när det 
kommer till utredningsprocesser i vardagen?  

3.3.5 Avrundning och sammanfattning det interna 
utvecklingsarbetet inom professionen 

Vad vi ser, i dessa olika exempel på ett metodutvecklingsarbete, är försök till att 
integrera perspektiv, sektorer, mål och medel i planeringsprocessen genom 

                                                        
34 Denna form av kvalitetskontroll infördes av norska staten (finansdepartementet var drivande) 
med anledning av att det saknades tydliga och systematiskt jämförbara svar på motiven till 
valda investeringsförslag och vilka alternativa lösningar som övervägts i processerna (Concept,  
2017) 
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metodutveckling. Utgångspunkterna ligger i en kombination om helhetssyn, om 
ett rationellt övervägande av alternativ, om en möjliggörande och 
perspektivskapande samverkan, och om styrningsföresatser och kvalitetskriterier. 
En på samma gång lovvärd och mångtydig ambition, där frågan om vad som 
gäller balanserar de generella reglerna med det specifika sammanhanget.   

Förändringar tog vid under 90-talet och frågan om hållbar utveckling satte fokus 
på samordning över sektorer, som ett helhetstänkande, utifrån en gemensam 
process, gemensam förståelse, och gemensam inriktning. Samtidigt pågick sedan 
80-talet förvaltningspolitiska omdaningar av den offentliga sektorn avseende 
styrning och utförande, med fokus på renodling och decentralisering. Vad som 
utmärker arbetet hos aktörerna med att utveckla metoder är ett implicit 
samförstånd om att det finns ett samförstånd om vad hållbar utveckling är, men att 
det i praktiken förefaller vara beroende på vilket perspektiv som anläggs på 
utvecklingen och vilken del som man finner vara mest angelägen att uppnå. Det är 
oundvikligen så att olika föreställningar om en samordnad samhällsplanering 
föreligger hos de olika aktörerna.  

Beakta hur Boverket talar om stadsplanering där platsen är överordnad, vilket står 
i skarp kontrast till hur forskare vid VTI finner att vissa åtgärder underpresterar 
och är felsatsningar utifrån modeller som värderar mobiliteten i samhället, och där 
Trafikverket uttrycker tankar om vidare perspektiv, dialog och förståelse, 
systemförståelse om funktioner som transportsystemet ska fylla, vilket ligger till 
grund för att handla och inte minst förhandla. Denna spänning kommer till 
uttryck, inte som en fråga om perspektiv utan som att förändringar krävs åt ena 
eller andra hållet och därtill är möjligt att genomföra samordnat, en gång för alla. 
Antingen med anledning av tvingande krafter, eller genom att agera som en 
påverkande kraft på utvecklingen. Men det är svårt att avläsa vilken roll som 
samhällsutvecklaren Trafikverket föreställer sig vilja uppfylla, att förändra 
utvecklingen genom effektiva åtgärder, eller att de behöver förändras med 
anledning av utvecklingen genom effektiva åtgärder.   

3.4 ÅVS som en lösning, men på vilket problem?  
Ovan föreligger ett antal olika omständigheter i den samtida transportpolitiken 
och transportplaneringen som formar en kontext för ÅVS. Jag förstår ÅVS som ett 
tillfälligt uttryck, en process under utveckling och förändring, samtidigt som den 
bär med sig delar som förefaller beständiga och oföränderliga. Just nu kallar vi det 
för ÅVS, imorgon något annat, innan dess hette den något tredje; en förstudie, en 
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idéstudie, en konsekvensbedömning, en funktionsutredning, en systemanalys. 
Samtidigt finns dessa fenomen parallellt. Men detta över tid föränderliga fenomen 
är inte en rad väsensskilda uttryck, de har vissa strukturella likheter med varandra, 
som trots olika accenter och precisionerna, fortfarande är något instrumentellt 
rationellt. Förvisso att förändring och skillnader kan uppvisas, jag vill inte låta 
påskina att det är ett gyckelspel, illusioner, som bara förställer intrycken; att vi 
uppfattar det som förändringar kan till mycket tillskrivas att olika delar av något 
komplext framhålles av olika personer, vid vissa tidpunkter, och accentuerar vissa 
delar framför andra, också i en och samma process, från olika perspektiv, och där 
olika avsikter och föreställningar föreligger hos de deltagande personer i 
kommunikationen om vad som sker, vart vi är på väg, och vad vi vill uppnå. 
Samtidigt som vi benämner detta mångfaldiga som något gemensamt, som ÅVS, 
för att finna något gemensamt. Ett mångsidigt uttryck som motsvarar de olika 
delar som framhålles som transport-politikverkligheter i de olika rapporterna och 
diskurserna som vi har följt. 

En kort rekapitulering av de olika avsnittens svar på frågorna är på sin plats. Hur 
kommer transportplaneringen till uttryck i dessa tre sammanhang? Forsknings-
diskussionen visade på tre framträdande teman om planeringsprocessen 
tillkortakommanden inom transportinfrastruktursammanhang. Dessa var 1) att fel 
satsningar genomförs, 2) för få satsningar genomförs, och 3) för liten hänsyn visas 
alternativ, och sammanhangsgivande omständigheter i relation till transport-
systemet. Denna grova uppdelning av forskningens fokus på beslutsprocesser för 
infrastrukturfrågor, kunde vi också skönja konturerna av i de samtida statliga 
utredningarna och i regeringens propositioner beträffande de institutionella 
förutsättningarna att bedriva transportinfrastrukturplanering. Från att initialt 
behandla frågan om ett helhetstänkande inom sektorn kom framför allt två 
aspekter att framträda som viktiga med tiden; ökad effektivitet avseende 
processerna och en ökad takt i genomförandet av infrastruktursatsningar. Detta 
utmärktes av att på samma gång tillse en strukturell stabilitet och tydliga 
styrningsförutsättningar som också medgav flexibilitet i en rad avseenden. Arbetet 
med att ta fram metoden berördes i den tredje delen, och har var fokus på 
professionens utvecklingsarbete, men också professionens sektorsövergripande 
diskussion och kritik, liksom en avslutande beskrivning av den funktion och plats 
som metoden är ämnad att fylla inom ett samhällsutvecklingstema. Ett tema som 
också var en framträdande förändringsbeskrivning i utredningarna som ledde fram 
till att reformera sektorn institutionellt. För professionen var metoden ett uttryck 
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för framför allt ett helhetstänkande och ett förutsättningslöst utredande. Det kom 
också att anta alltmer tydliga drag av ett kvalitetstyrningsinstrument.      

Fanns det ett problem, finns det ett svar? 
Beträffande vad man skulle kunna kalla ”efterfrågan på infrastruktur” är detta en 
fråga som framför allt återfinns inom effektivitetsstudierna. Men inom denna 
grupp är uppfattningen delad om efterfrågan överstiger utbudet, d v s om det 
föreligger för litet infrastruktur. Bland rapporter som har ett tydligt 
samhällsekonomiskt välfärds-perspektiv finns en skeptisk inställning till just 
särintressens förmåga att uttrycka, lobba och arbeta för ett transportbehov vilket 
påverkar uppfattningar.35 Andra forskare ser att för litet infrastruktur förverkligas, 
eller historiskt har haft svårt att förverkligas. Flera studier med den 
problematiserande ansatsen anlägger inga tydliga bedömningar beträffande själva 
behovet, förutom Petterssons avhandling (2014) som följer frågan om 
infrastrukturbehovet i ljuset av den hållbara politiken. Jag vill mena att han 
framhåller ett oroväckande drag i dagens transportpolitik, en ovilja till att 
prioritera bland åtgärderna. Istället gör man i debatten och i budgetäskanden, 
anspråk på mycket stora resurser för att tillgodose ett som man menar sedan länge 
eftersatt behov av infrastruktur, på alla fronter, alla trafikslag. Det verkliga 
tillståndet är omtvistad och det är inte självklart så att det föreligger ett underskott 
(se t ex ESO, 2013). Denna problematik kan överföras till förväntade effekter av 
ÅVS processen, att i själva samverkan mellan det lokala och det statliga, kommer 
det att uppstå en dämpande effekt på de stora anspråken, genom att moderera de 
lokala anspråken och önskemålen om satsningar på infrastruktur (Trafikverket 
2015a). Förhoppningen är således att i en informell process mellan samverkande 
myndigheter och andra aktörer och intressenter, förväntas aktörerna kunna hantera 
en underskottsdiskurs, förhålla sig kritisk till bedömningstekniker som försvårar 
för alternativ att framstå som effektiva, och möjliggöra att lokala politiska 
prioriteringar sker bland mål och medel. Regeringens förväntan är att 
reformeringen ska göra möjligt att samordning underlättas och att stabilitet kan 
upprättas avseende satsningar, och att effektiva och innovativa åtgärder kan 
förverkligas för att nå ändamålen (prop. 2012/13:118).  

                                                        
35 Liksom också det faktum att man inom denna disciplin bedömer att kostnaden för resor och 
framför allt transporter på väg är underprissatta, vilket har till konsekvens att driva upp 
efterfrågan på felaktiga grunder.  
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Kan vi så tala om ett problem som ÅVS är en lösning på när frågan kanske 
snarare är huruvida det går att urskilja ett svar, finns det en ÅVS? Sammantaget 
kan vi tala om att ÅVS är en del av ett reformpaket som har stöpt om 
processförutsättningarna för att kunna mer effektivt och ändamålsenligt 
genomföra den politik som uppfattas vara beställd. Eller kanske att det mer precist 
är en fråga om att de som formulerar politiken ska kunna mer effektivt styra, så att 
de som genomför politiken kan komma att mer effektivt och ändamålsenligt 
genomföra det som de styrande önskar få genomfört också verkligen blir 
genomfört. Vad det är man vill uppnå är inte ointressant. Men det är sällan det 
substantiella som diskuteras bortom att man vill så fort, snart och rättsäkert 
demokratiskt som möjligt ha bästa möjliga åtgärd på plats. Om det ska till att 
preciseras avses allt som oftast infrastrukturens inrättande och transportsystemets 
funktion, som ett särskilt medel för att uppnå tillgänglighet, eller tillmötesgå 
efterfrågan, eller uppnå ett samhällsbehov. Så problemet förefaller vara 
synnerligen processbetonat, och likaledes blir svaren processorienterade. Men det 
är inte sällan man också lyfter fram att det kanske är fel på målen. Inte i vad de 
eftersträvar, utan snarare att de är för oprecisa och att det inte sker någon politiskt 
prioritering om vad som ska gälla vid bedömning av åtgärder. Två viktiga 
aspekter för att målstyrning ska vara effektivt. Det är dock mindre sällan man drar 
slutsatsen att vi får det som målen mångfaldigt uttrycker och vars tvetydiga 
rangordning de styrande förbigår med tystnad, d v s en uppsjö processer av 
mångtydigt och flerfaldigt uttryck vad avser såväl inriktningar som val av 
åtgärder. För att småningom landa i infrastrukturåtgärder för att uppnå en hållbar 
utveckling. Men frågan var om det finns ett problem att koppla till ÅVS 
inrättande?  

3.4.1 Fyra perspektiv på problematiken som till olika grad 
influerat ÅVS 

Det förefaller alltså vara tal om att processen behövde förändras, men av flera 
skäl. Att döma av diskurserna så förelåg ett antal olika perspektiv på denna 
problematik. Huvudproblemet är ineffektiva processer, men detta faller i sin tur 
tillbaka på hur man uppfattar politikens genomförande, om de ineffektiva 
åtgärdernas karaktär och beståndsdelar, och hur detta kan komma att läggas 
tillrätta. Hur du ser på och uppfattar utfallet återspeglas också i den uppfattning 
som du läser in i processen, dess funktionalitet, dess förändringsbehov och slutlig 
tolkning av den förändringspotential som återfinns i dess nya format. Åtminstone 
fyra aspekter är möjliga att frambringa från kontextualiseringen. Processen är 
ineffektiv med anledning av 1) för få åtgärder i infrastrukturhänseende realiseras; 
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2) för litet hållbara åtgärder blir genomförda; 3) för många felaktiga åtgärder 
genomförs; samt slutligen 4) för få alternativa åtgärder blir uppmärksammade.  

De kan uppfattas likartade. Men de skiljer sig åt genom den kritiska teorins blick. 
Vad som föreligger är fyra olika sätt att uppfatta planering. De är inte renodlade, 
och kategoriskt avskilda från varandra, men de berättar något olika perspektiv om 
avsikterna med ÅVS och vad som bör ligga i dess fokus. Den första aspekten, 
som är en starkt dominerande röst i den reformering som föreligger kan kopplas 
till den instrumentella strategiska rationaliteten. Det är en ekonomins och 
handlingens perspektiv på effektiva och ändamålsenliga processer. Att 
nödvändiga och samhällsviktiga investeringar uteblir eller försenas, ligger till 
grund för reformer som talar om renodling, snabbare processer, färre instanser, 
samordning, ansvarsspridning. Samtidigt som man inom ramen för detta 
perspektiv uttrycker samverkan med andra aktörer som en grund för 
resurssamordning, är det också möjligt att föreställa sig samverkan som en grund 
till gemensam förståelse, ett gemensamt lärande och konfliktlösning. 
Delaktigheten är dock kopplad till resurser för att kunna nå handling och är 
således inriktad på sammanhang där en gemensam uppfattning föreligger 
beträffande medel. Legitimetet är kopplad till offentliga representanters 
företrädarskap, och deras förmåga att lösa problem, och inte i sig till ett sorts 
allmänintresse. Vanligt förekommande inom akademien och de statliga 
utredningarna. 

Den andra aspekten som finner processerna ineffektiva ser att det är för litet 
hållbart effektiva åtgärder som kommer till ett genomförande. Denna uppfattning 
är vanlig inom myndigheternas metodutvecklingsarbete och framhåller framför 
allt integrering och helhetssyn för att kunna genomföra en rationellt övervägd 
analys och finna de lämpligaste – optimala – valen. Detta är den instrumentella 
holistiska funktionalismen, som förvisso uppmärksammar olika roller i 
planeringssamhället, och att dessa behöver ensas, men att dessa är kopplade till en 
grundläggande funktion. I dess process kommer problemet att kunna definieras 
och analyseras ur ett helhetsperspektiv och med systemsyn. Inom ramen för detta 
uppfattas således interaktionen mellan personer i professionella roller som något 
funktionellt snarare än socialt. Hållbara åtgärder liksom mål, och funktioner 
uppfattas som möjliga att definiera precist och exakt. Tydlighet är en 
återkommande kvalitet. Avvägningar är en fråga om att hantera osäkerheter. 
Konsensus om verkligheten och dess tillstånd är en fråga om information, och att 
ett allmänintresse föreligger, snarare än den första variantens föreställning om 
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aktörers strategiska förhållanden till varandras avsikter och medel, eller den fjärde 
om att det finns olika verkligheter som man bör förhålla sig till.    

Den tredje aspekten, som ser ineffektiva och godtyckliga processer leda till att fel 
åtgärder prioriteras, erkänner sällan giltigheten i bedömningar om insatser som 
inte uppfyller kraven om samhällsekonomisk effektivitet. Denna inriktning är 
kanske mest spridd, och återfinns starkt inom samtliga tre temaområden som jag 
har beskrivit ovan. Det är den instrumentella atomistiska funktionaliteten som 
alltså skiljer sig från den andra varianten ovan med att tydligt utgå från en 
metodologisk individualism (Eriksson, 2011) och den politiska ekonomins 
epistemologi (se t ex Swedenborg et al., 2002; Hasselgren, 2014). 
Utgångspunkten inom ramen för denna funktionalism är att det finns en 
utvecklingslinje och vårt handlande har olika effekter, vilket modellens mekaniska 
objektivitet kan mäta, och således utgör det en bedömning om relativ effektivitet 
gentemot andra åtgärder. Målsättningen är att hushålla med offentliga medel så att 
åtgärder med hög nytta och låg kostnad prioriteras. Förutsättningarna föreligger 
att inom avgränsat system finna på de optimala åtgärdera, men där anspråken om 
bedömningsförmåga är vidare och har samhälleliga konsekvenser. Modellerad 
bedömning är dock beroende av tydliga gränssnitt mellan kategorier och klara 
politiska prioriteringar för att kunna göra mer precisa utfästelser om effekter, givet 
den framtid som är extrapolerad och givet de mått och värderingar som ligger 
antagna i modellen. Delaktighet är att uppfatta som närmast sekundär till olika 
mått, ingångsvärden och indikatorer. Å andra sidan är den först och främst inte en 
planeringsprocess utan snarare ett bedömningsmedel. Men modellens förespråkare 
gör anspråk på att den kan utgöra ett planeringsverktyg. Genom att anföra den 
mekaniska objektivitet i förhållande till subjektiva intressen, och i den strategiska 
relationen mellan beställare och utförare, föreställs den kunna spela rollen som 
oberoende styrningsmekanism i val av åtgärder.   

Slutligen har vi så den fjärde aspekten, som uppfattar att för få alternativa 
åtgärder genomförs, eller åtminstone inte i tillräcklig utsträckning blir hanterade i 
processerna. Men det är missvisande att denna variant också finner processerna 
ineffektiva, och yrkar och föreslår reformering, då ett kommunikativt handlande 
ligger bakom detta, snarare än ett instrumentellt, och såldes inte kan bestämmas i 
termer av effektivitet och måluppfyllelse, utan som en fråga om avsikter och 
meningsfullhet i ett handlande. Vad som kanske framför allt kommer till uttryck i 
denna genomgång, är att denna fjärde variant inte kommer till något vidare 
inflytelserikt och direkt avgörande uttryck, mer än i alternativa problematiserande 
forskningsstudier. Vad som skulle utmärka denna variant är en initial distansering 
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av handling och genomförande till förmån för gemensam förståelse om en plats 
och ett sammanhang. Således ett delaktiggörande beroende av påverkan, och ett 
möjliggörande för gemensam kunskapsutveckling, ett samförstånd i ett 
sammanhang, för att kunna handla såväl strategiskt och funktionellt i en legitim 
aktörsgemensam inramning.  

Delar av ett delaktiggörande och ett möjliggörande till inflytande återfinns i såväl 
den första som den andra varianten, men av annan sort och betoning. Ett 
gemensamt lärande, men som ett förhandlande om förutbestämda värden och ting, 
i kontrast till den språkliga uppfattningen om kommunikationen som möjliggör 
genom processen en gemensam kunskap och förståelse. Samverkan lyfts också 
fram, men som en fråga om att kunna handla och uppnå mål, och inte för att förstå 
varandras menings-skapande. Kunskaper är likaså en fråga om strategiska resurser 
i förhandling, eller funktionella komponenter som fogas samman logiskt för 
minskad osäkerhet. Det lokala och kontextuella uppfattas genomgående i relation 
till systemrationalitetens effektivitetssträvanden, och inte som livsvärldens 
långsamma och högst osäkra intersubjektiva samförståndssökande. En diskurs om 
transportpolitiken med större inflytande av det kommunikativa skulle framhålla 
fördelar med att inte uteslutande alltid handla, agera, lösa problem, oavsett om 
dessa kan bedömas som rätt eller fel såväl funktionellt som pragmatiskt. För få 
alternativa åtgärders genomförande skulle kunna vara att vi tillåter oss att avvakta, 
som ett alternativ att begrunda. Men å andra sidan så är det väl precis det som sker 
enligt vissa perspektiv på processerna.  

ÅVS är inte ett svar på ett problem. Det är en samhällsprocess för interaktion 
mellan personer i olika roller och med olika avsikter och förväntningar om 
styrning, om effektivitet, om ändamålsenlighet avseende transportrelaterade 
problem, i ett sammanhang, på en plats, för en samtid och en nära framtid. Ett i 
allra högsta grad samhällsviktigt område som behöver hanteras effektivt, 
demokratiskt, rättsäkert och sammanhangsspecifikt. Om den är något entydigt, så 
är den kanske framför allt ett uttryck för en vilja till styrning för ökad flexibilitet.  

Men låt oss nu titta närmare på hur Trafikverket själva uttrycker sig om ÅVS 
uppgift och syfte, innan vi går vidare till nästa empiriska del för undersökning av 
detta planeringsfenomen. Det kan vara så att det finns en procedur med ett 
uppdrag. Måhända att den också hänvisar till en problematisk bakgrund? 
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3.5 Metoden enligt handledningen 

3.5.1 Syftet med ÅVS 
Regeringen skriver i propositionen om ett nytt planeringssystem att:  

”Den formella fysiska planeringen bör föregås av en förberedande studie som innebär 
en förutsättningslös transportslagsövergripande analys med tillämpning av 
fyrstegsprincipen” (Prop. 2012/13:118, 89). 

Syftet med en sådan förberedande studie är enligt regeringen; ”att ge underlag för 
att bestämma vad som ska göras för att lösa transportrelaterade problem” (ibid., 
90). I Trafikverkets metod för ÅVS (Trafikverket, 2015a) återfinns detta 
förberedande arbete inför val av åtgärd som regeringen önskar se inrättad. I 
handledningen för denna metod (ibid.) står det att läsa om bakgrunden med den 
reformerade planeringprocessen och i synnerhet avseende denna nya förberedande 
studie. Syftet förefaller vara att:  

”… analysera brister och problem och söka förutsättningslöst efter alternativa 
lösningar för att finna lämpliga åtgärder har före 2012/2013 inte haft en tydlig plats i 
planeringssystemet för utveckling av transportsystemet. Bildandet av Trafikverket 
(2010) tillsammans med ett förbättrat planeringssystem och särskilt metodiken för 
åtgärdsvalsstudier förväntas säkra kostnadseffektiva lösningar som beaktar alla 
trafikslag och färdmedel liksom alla typer av åtgärder. Det handlar både om 
resurshushållning och om bidrag till hållbar samhällsutveckling” (2015a: 9). 

Syftet är att säkra kostnadseffektiva och hållbara åtgärder i transportsystemet för 
utveckling av samhället. I Handledningen preciseras syftet genom att peka på ett 
antal effekter som förväntas av ÅVS tillämpning (2015a). Arbetssättet och det 
nära samspelet med andra intressenter kommer att bidra till ett vidare synsätt på 
problem. Här återfinns tanken om helhetsperspektiv som tillkommer genom det 
systematiska synsättet och delaktiggörandet. Synsättet och delaktigheten bidrar 
också till en grund för att fler tar ansvar för lösningar. ÅVS ger underlag för en 
prioritering av effektiva lösningar inom ramen för tillgängliga resurser och är ett 
förberedande steg för val av åtgärder. Som ett sådant underlag kan ÅVS 
rekommendationer ligga till grund för anslutande samhällsutvecklingsprocesser, 
som i kommuners planering. Avgränsade processer och projekt möjliggörs genom 
ÅVS, som blir en grund för fortsatt planering. Att genomföra en ÅVS innebär att 
man sållar bland problemen.   



140 

”Genom ÅVS kommer frågor som hör hemma i ett tidigt planeringsskede att bli 
diskuterade och hanterade i rätt skede och inte belasta senare planeringsskeden” (ibid., 
11). 

Det leder till en effektiv planering med rätt frågor i rätt skede. I arbetet med ÅVS 
tydliggörs också olika roller och ansvarsområden inom ramen för problemet; 
ansvarsområden klargörs. Det kan ligga till grund för att närmare kunna precisera 
medfinansiering av såväl studie som åtgärder. I arbetet med att finna lösningar och 
analysera dem tillämpas fyrstegsprincipen. Det blir effektivt och hållbart med 
fyrstegsprincipen som förhållningssätt i att tillsammans lösa transportrelaterade 
problem. Vad ÅVS gör så slutligen är att knyta an till flera aktörers planering, 
som kommuners markanvändning, vilket skapar förutsättningar för samordnad 
planering. Man avslutar med en högst intressant deklaration: 

”Åtgärdsvalsstudier kan fungera som en brygga mellan olika former av planer och 
planering enligt olika lagstiftningar ” (ibid.) 

Kan man uppfatta det som att ÅVS av Trafikverket själva är något som är 
frikopplat från Trafikverkets planeringsuppdrag om förvaltning och utveckling av 
transportsystemet. Måhända i rollen som samhällsutvecklare?  

Om vi skulle bara snabbt gå igenom de åtta preciserade syften som följer med 
ÅVS tillämpning och hänvisa dessa till de diskurser som föregick, kan vi för det 
första konstatera att det är en fråga om integreringsinsatser, ett helhetstänkande, 
en vilja till optimering, decentralisering och renodling, samt uttryck för en 
funktionalism. Jag tar dem huller om buller. Ett vidare synsätt, kan kopplas till 
helhetstänkandet, systemsynen och att vara trafikslagsövergripande liksom också 
transportpolitiken uppfattas vara (SOU 1997:35). Det handlar också om intressens 
delaktiggörande, då de kan bidra till ett vidare synsätt med sina respektive 
perspektiv på problem, utveckling och behov, något som metodutvecklingen inom 
Vägverket tog fast på. Delaktigheten handlar om ett slags decentralisering, för det 
är en grund för att fler ska ta ansvar. Det leder också till att ansvarsområden 
klargörs, en fråga om renodling och tydliggörande. Förtydliganden förenklar i sin 
tur samordning och integrationen med andra sektorer och aktörers projekt. 
Samtidigt är ÅVS en samordningsprocess som drar nytta av förtydliganden. Men 
samordning handlar också om att optimera förutsättningarna för den fortsatta 
planering, att hitta rätt skede och rätt fråga, och är förberedelser för fortsättningen. 
Det vittnar om att det finns en grundläggande ordning, en funktion och dess 
ordning kommer slutligen att blotläggas genom fyrstegsprincipens 
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effektivitetsfrämjande hållbarhetinriktade analyser. Så här sammanfattar 
Trafikverket vad ÅVS kommer att leda till: 

”Införande av en särskild metodik för åtgärdsval innebär tydligare beskrivning av vad 
som bör ligga till grund för de förslag till åtgärder som läggs fram. Liknande studier 
har gjorts tidigare med olika benämningar. I och med åtgärdsvalsstudier har det 
trafikslagsövergripande perspektivet integrerats och fyrstegsprincipen fått en tydligare 
plats i riktigt tidiga skeden. Trafikslagsövergripande perspektiv främjar 
systemtänkande som har att göra med ett vidare synsätt, men som inte behöver leda 
till att åtgärdsvalsstudier omfattar stora delar av transportsystemet. Fyrstegsprincipen 
är i sig effektivitetsfrämjande. Genom att åtgärdsvalsstudier involverar sammantaget 
många olika aktörer och andra intressenter sprids en ökad förståelse för att behov, 
brister, problem och transportfunktioner behöver beskrivas och begrundas liksom 
orsaker, innan några lösningar diskuteras.” (Trafikverket, 2015a: 21) 

ÅVS är samverkansplanering i tidiga skeden för ökad tydlighet, som skänker en 
helhetssyn på en problematik och ett system, tillser att man kan finna ”den 
egentliga anledningen till att något behöver göras” (Trafikverket, 2010a) och som 
med ett vidgat delaktiggörande möjliggör en förståelse om ett processförfarande, 
och effektiva och hållbara åtgärdsval. ÅVS är möjligheternas mångrationella 
metod, låt oss i korthet bekanta oss med dess struktur. 

3.5.2 Arbetsprocessens övergripande struktur och beskrivning 
Åtgärdsvalsstudieprocessen består av fyra faser. Den handlar om att reducera 
osäkerheter beträffande ett problem på ett stegvis, systematiskt och dokumenterat 
vis för kvalitetssäkring. Att gå från vad det handlar om, till att sätta fast 
förutsättningar, testa olika sätt att lösa problemet på, och slutligen formera en 
lösning på problematiken.  

 
 
Figur 6. Principiell metodik (2015a: 24) 

Att initiera en studie är först och främst en fråga om att organisera en process och 
initial bedöma problem och förekomsten av rimliga lösningar. Det är i denna fas 
som resurser bestäms, kompetenser och medaktörer engageras och ett syfte med 
studien läggs fast. Avgränsningsarbetet kan framför allt härledas till frågan om 
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resurser och de intressen som de initierande aktörerna finner som mest relevant 
och rimligt att undersöka (ibid., 32-34).  

I nästa fas, Förstå situationen, fördjupas avgränsningsarbetet. En rad olika 
aktiviteter syftar till att samla in och arrangera aktuell information om problemets 
karaktär utifrån information om systemtillstånd för det avgränsade området och de 
relevanta transportfunktionerna, samt också utifrån de andra aktörernas och 
intressenternas kunskaper och perspektiv på såväl problem som anslutande och 
närliggande utvecklingsplaner. Det är detta skede som problemet slutligen 
definieras, målen för utredningen problemlösning fastställs och indikatorer för att 
bedöma åtgärdernas effekter preciseras (ibid., 35-41).  

I den tredje fasen sker tillämpningen av fyrstegprincipen. Att pröva tänkbara 
lösningar innebär i korthet att man samlar flera olika personer med skilda 
kompetenser och inriktningar beträffande problemområdet för en kreativ process. 
I ett första skedes ska man generera olika alternativa åtgärder vilka sorteras i de 
fyra stegen, sedan bedömes åtgärderna översiktligt avseende effekter på problemet 
och i relation till målsättningarna och de som bedömes lämpligast och mest 
effektiva arrangeras för ytterligare analys. Det kan vara tal om att jämföra 
ytterligare alternativa åtgärder, eller så preciserar man ett paket med 
kompletterande åtgärder eller så är det en fråga om mer avancerade jämförelse av 
flera alternativa åtgärdspaket (ibid., 42-46).  

I det avslutande steget, Forma inriktning och rekommendera åtgärder, går 
aktörerna vidare med den eller de åtgärder som bedöms som mest framgångsrika. 
Ytterligare precision av åtgärden eller åtgärdspaketet genom att koppla den till 
andra transportfunktioner och till transportsystemet. Utarbeta förslag till 
rekommendation och redogör för den samlade effektbedömningen. Stäm av 
studiens resultat med omgivningen och andra aktörer. Överlämna för beslut om 
fortsatt hantering till uppdragsgivaren (ibid., 47-50).   

Låt oss nu titta litet närmare på denna planeringspraktik. 
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4 ÅVS och vilja till samverkan  

I föregående kapitel gavs en bakgrundsbeskrivning genom fokus på 
sammanhanget runt ÅVS-metodikens utveckling. ÅVS utgör del av ett större 
styrsystem, som önskar effektivisera transportpolitikens genomförande mot högre 
kvalitet och ändamålsenlighet. ÅVS-metoden är också influerad av idéer om att 
processen i sig behöver ha vissa egenskaper eller kvaliteter om det ska kunna bli 
ett bra resultat. Samverkan är ett nyckelord i dessa sammanhang. Utan samverkan 
med andra aktörer faller en rad av dess syften; bland annat att få till en 
helhetsbild, att vidga perspektiven, att sprida ansvaret, och att agera som 
samhällsutvecklare där Trafikverket tillsammans med andra aktörer och 
intressenter löser problem för en hållbar utveckling (se ovan kap 3.5). Samverkan 
eller samarbete, bland annat som dialogaktiviteter lyfts fram i Handledningen som 
ett sätt att få fram mer och ny kunskap (Trafikverket 2015a: 24), och ÅVS som 
metod kan tillse ett närmare samspel mellan aktörer för problemlösning (ibid.: 
11), och sprida ansvaret och frigöra mer resurser (bidi.). Att arbeta tillsammans i 
studierna med aktörer och intressenter ska också möjliggöra gemensam synsätt på 
mål och problem (ibid.: 42) och utvecklar en förståelse för olika funktioner och 
tillsammans tar fram en problembeskrivning (ibid.: 35).  

”Metodiken för åtgärdsvalsstudier innebär att det skapas en arena för dialog i tidigt 
skede vilket är en viktig framgångsfaktor. (…) En tillämpning av metodiken kan 
underlätta samverkan och koordinering med andra former av planering på regional 
och lokal nivå.” (Trafikverket 2015a: 3, min kursivering) 

Att samverkan framhålls som en viktig dimension i ÅVS är inte förvånande, 
eftersom det avspeglar en norm som har varit starkt framskriven i planeringsteori 
och praktik mer generellt under de senaste decennierna(se avsnitt 1 och avsnitt 
2.3.1).36 Samtidigt är det väl känt att idealet om samverkan ofta också innebär 
svårigheter, inte minst i transportplanering (men också i övrig samhällsplanering), 
när det rör vilka aktörer och perspektiv som ska involveras i planeringen, på vilka 

                                                        
36 Men denna dimension är knappast ny. I teknikoptimistisk anda uttryckte Tage Erlander att: 
”Vårt problem blir att i en demokrati skapa det samverkans och samarbetets samhälle som 
teknik och modern stordrift kräver” (Anshelm 1990, 30f). Jag tolkar det som att samverkan 
förutsätts för de teknologiska systemens effektivitet. Samverkan är det som sker mellan boxarna 
i en process, mellan sektorerna, mellan systemets slutna apparater av separerad effektiv 
omsättning.  
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premisser, samt hur avvägningar mellan olika perspektiv och målsättningar ska 
ske (se avsnitt 2.3.1). Därför blir det också intressant att undersöka hur 
föreställningar om samverkan är tänkt att operationaliseras, mer konkret, i ÅVS-
sammanhanget. Hur skrivs samverkan fram i handledningsdokument och 
instruktioner om hur det är tänkt att fungera i konkreta planeringspraktiska 
sammanhang? Vilka förutsättningar etableras för att få fram en helhetsbild, vidga 
perspektiven, sprida ansvaret, och så vidare genom att nå samförstånd och 
samverka tillsammans? 

I detta kapitel undersöker jag dessa frågor med särskilt fokus på: 

• Vilka är tänkta att involveras och bli delaktiggjorda i en ÅVS-process? 
Vad är syftet med involveringen och hur ska den gå till? 

• Vad utmärker samverkansförutsättningar i konkreta 
planeringssammanhang? 

• Hur kan vi förstå förutsättningarna till samverkan och samförstånd i 
ÅVS? 

Upplägget är att först studera hur samverkansaktiviteter skrivs fram i 
handledningen. Denna berättelse och de frågor som den ger upphov till om 
involvering och dess syfte kommer också att belysas i två konkreta nedslag från 
reella planeringssituationer (ÅVSer). Kapitlet är upplagt på följande sätt. Första 
delen handlar om att besvara den första frågan om vilka som involveras och till 
vilket syfte. Den andra delen berättar om två olika planeringsexempel där ÅVS-
metodiken är tillämpad med avseende på samverkans och samförståndsdetaljer. 
Kapitlet avslutas med att sy ihop frågeställningen genom att fokusera på frågan 
om förutsättningar till samverkan och samförstånd inom ramen för ÅVS. 

4.1 Involverandets konst 

4.1.1 Intressentanalysens vad och när 
Vi börjar undersökningen i vad som i handledningen kallas intressentanalys, men 
först behöver vi en närmare bild av vad för slags aktivitet detta är. En 
intressentanalys tar vid inom ramen för en rad aktiviteter som syftar till att 
definiera och precisera det problemkomplex som en ÅVS-studie ska behandla. 
Det sker enligt Handledningens upplagda arbetssätt i den andra fasen, eller skedet, 
som kallas Förstå situationen (se ringmarkerad fas i figur 7 nedan).  
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Samverkans syfte 
I handledningen framhålls samverkan genom dialog som en möjlig aktivitet i 
denna fas, som handlar om att få en gemensam överblick över behov, brister och 
problem: 

”Kärnan i denna fas är att närmare studera behov, brister och problem i ljuset av de 
övergripande målen och de utpekade funktioner och kvaliteter som eftersträvas för 
transportsystemet. Se bland annat regionala systemanalyser. Här kan också dialog med 
flera eller alla intressenter inledas, d.v.s. inte bara de aktörer som är med i 
initieringsfasen. Ett eller flera dialogtillfällen kan behövas beroende på komplexiteten 
i fallet. Förhållanden och förutsättningar studeras översiktligt. En tydlig problembild 
och en målsättning som anger en rimlig ambition behövs innan tänkbara åtgärder kan 
genereras i samspel med olika aktörer och andra intressenter” (Trafikverket 2015a: 
35). 

Handledningen föreslår att i detta skede kan en dialog inledas med ”flera eller alla 
intressenter”, och inte enbart de aktörer som är med i initieringsfasen och som 
alltså bidrar aktivt till studiens organisering, finansiering och problemdefinition. 
Handledningen menar att frågan om att förstå situationen och problemet kan 
utgöra ett tema för diskussion vid ett av flera så kallade dialogtillfällen.37 
Omfattningen på dessa dialogtillfällen är beroende på omständigheternas 
komplexitet och där förutsättningar och förhållanden studeras översiktligt. 
Avsikten med denna fas är dock, oavsett om dialogtillfällen upprättats eller inte 
och vad de kan bestå av, att få en ”tydlig problembild och en målsättning som 
anger en rimlig ambition” (ibid.), vilket behövs för att genererar tänkbara åtgärder 
i nästa fas, i Pröva tänkbara lösningar, som är ett ”samspel med olika aktörer” 
(ibid.). 

 

Figur 7. Fas i ÅVS som inbegriper intressentanalysen 

                                                        
37 I den äldre handledningen (Trafikverket, 2012a) definieras dialogtillfälle som workshop, men 
i den nya föreligger fler typer av dialogtillfällen där workshop är en sådan (se Trafikverket, 
2015a: 27 ff). 
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Intressentanalys för flera syften 
För att finna deltagare till dialogtillfällena och möjliggöra en breddad dialog 
föreslås i handledningen att en intressentanalys genomförs. Intressentanalysen har 
det uttalade syftet att involvera de som behöver involveras. Av handledningen 
framgår att:  

”Det är ett stort ansvar att se till att de intressenter som behöver involveras också blir 
involverade. Därför behöver man kartlägga intressenterna och på vilket sätt de har 
intresse samt fråga sig på vilka sätt olika grupper av intressenter kan nås eller 
involveras” (Trafikverket 2015a: 36). 

Den äldre versionen av handledningen förhöll sig mycket kortfattad till denna 
aktivitet och analysen utgick från en lista som exemplifierade och rangordnade 
olika intressenter som antingen ”primära, sekundära eller övriga” (jmf 
Trafikverket, 2012a). I den nya versionen av handledningen föreligger en mer 
handfast beskrivning av ett analysförfarande till vilken vi återkommer till nedan. 
Därtill finns ett utökat syfte med intressentanalysen. Det nya utökade syftet med 
analysen framgår dock inte i handledningens processbeskrivning av 
intressentanalysen, d v s i fasen Förstå situationen, utan i ett tidigare avsnitt under 
rubriken Kommunikation (Trafikverket 2015a: 30). I det avsnittet framförs att 
kommunikationsaktiviter är ett internt stöd för organisatörerna av en process så att 
insatser beträffande information, budskap, aktiviteter och metoder utformas rätt 
och väl avvägt för att kunna bidra till en bra studie. De skriver: 

”Behovet av särskilda kommunikationsaktiviteter bedöms i förhållande till vilken grad 
olika intressenter berörs av studien och hur det bidrar till en bra åtgärdsvalsstudie. 
Intressentanalysen är en viktig del i sökandet av interna och externa målgrupper” 
(ibid.). 

Jag tolkar begreppet målgrupp som att fokus ligger på att dessa ska nås av ett 
budskap. Således, att identifiera mottagare av budskap vill jag mena kompletterar 
intressentanalysen med ett nytt syfte, och att informationen om olika intressenter 
och aktörer kan användas för att möjliggöra taktiska och strategiska 
kommunikationsinsatser i processen. I detta avsnitt av handledningen läggs också 
en betoning på vikten av att anpassa förväntningarna på en studie, så att de 
hamnar rätt (ibid.). Sammantaget en fråga om att formera, ensa och förmedla 
budskap, inte att involvera grupper och aktörer för kunskapsutveckling. 
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I huvudsak för en ÅVS-process ska intressentanalysen38 dels lägga grund för 
information om aktörer som kan bidra till planeringsprocessen genom 
engagemang, kunskaper och resurser, och dels bidra till att identifiera olika 
aktörers roller och funktioner så som viktiga informations- och budskaps-
mottagare. En ny dimension som har med utformning av information och budskap 
till olika grupper har alltså lagts till det gamla syftet. D v s att å ena sidan ska 
gemensam problembild formuleras genom dialog med andra aktörer, å andra sidan 
föreligger här en strategisk dimension för hur organisatören ska nå ut med 
information och budskap. I fokus för denna undersökning ligger det gamla syftet, 
involvering avseende behovet av engagemang och kunskapssökande mellan olika 
aktörer och intressen i ÅVS- processen.  

4.1.2 Vem ska involveras?  
En intressentanalys sker i två steg enligt handledningen; först listas tänkbara 
intressenter, sedan med stöd i ett antal frågor diskuteras de listade aktörernas 
intresseprofil. Med hjälp av en tabell (se nedan figur 8) listas intressenter/aktörer i 
tre olika kolumner; aktör, intressenter och grupper av intressenter. 

Figur 8 nedan visar en vidareutveckling av en tabell som fanns i den första 
versionen av handledningen (Trafikverket, 2012a), vilken delade upp 
intressenterna i tre grupper; primär, sekundär och övriga. I den nya versionen 
definieras de istället som; i) exempel på aktörer att involvera, ii) exempel på andra 
intressenter och intresseorganisationer att involvera samt, iii) exempel på grupper 
av intressen att involvera. Med hjälp av denna tabell föreslås en bruttolista 
produceras med vad som huvudaktörerna uppfattar vara alla relevanta 
aktörer/intressenter som kan behöva involveras i en specifik åtgärdsvalsstudie.   

Utgångsläget är att samtliga dessa exempel på aktör/intresse ”kan vara 
involverade i en ÅVS” (Trafikverket 2015a: 37). Men det föreligger också en 
explicit distinktion i uppdelningen mellan den första och de två övriga i att de 
förra definieras som aktörer, och inte intressen eller intressenter. 

                                                        
38 Den nya versionen av en intressentanalys är utarbetad av kommunikatörer på Trafikverket 
enligt uppgifter i Handledningen (2015a: 36). Uppgiften gör det troligt att det inte är samma 
personer bakom beskrivningen av denna aktivitet och övriga delar i Handledningen. (Se 
metoddiskussion för Dokument avsnitt 2.4.3 )  
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Figur 8. Aktörer och intressenter i handledning (Trafikverket 2015a:37) 

Låt oss titta närmare på dessa begrepp och hur de behandlas i Handledningen. I 
inledningen till handledningen återfinns en begreppslista. Enligt den definieras 
aktör som:  

”Ansvarig för att agera, för någon del av transportsystemet, för dess planering eller 
trafikering eller i övrigt för något trafikrelaterat problem” (ibid.: 6). 

Enligt tabellen ovan, som är framtagen för att ge ett konkret exempel på vad för 
aktörer och intressenter det kan röra sig om i praktiken, kan följande 
organisationer ses som aktörer: kommun, landsting/regionalt planeringsorgan, 
upprättare av länsplaner, kollektivtrafikmyndighet, näringsliv t ex en industri, 
transportörer, kollektivtrafikoperatör/tågoperatör, Trafikverket, Sjöfartsverket, 
Swedavia. Det är alltså nästan uteslutande offentliga aktörer inom 
planeringssfären och med ett tydligt fokus på transporter och resande. Därutöver 
nämns två exempel på privata aktörer, nämligen ”Näringsliv” i obestämd form, 
vilket preciseras som ”t ex en industri” (se tabell i figur 8 ovan) samt dessutom 
Transportörer. Det är inte självklart på vilket sätt företrädare för näringslivet i 
stort, och inte heller specifika företag inom en berörd bransch (t ex Transportörer) 
är att uppfattas som ”ansvarig att agera” avseende trafikrelaterade problem. 
Uppenbarligen bedöms de dock spela en central roll i denna del av ÅVS-
processen, med dess fokus på att förstå situationen och det ”problem” som 
behöver hanteras.  
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Nästa kategori i tabellen ovan, består av intressenter och intresseorganisationer. 
Men vad består dessa kategorier av? Intresse definieras i begreppslistan 
(Trafikverket, 2015a: 6) men i två skepnader; i form av intressen och intressenter. 
Intressen förklaras i handledningen enligt en gängse uppdelning av allmänna och 
enskilda intressen. Det framgår i handledningen att i planeringens tidiga skeden, 
som t ex en ÅVS-process, ligger fokus på de allmänna intressena. Det är först vid 
upprättande av detaljerade planer som enskilda intressen också blir viktiga att 
förhålla sig till:  

”I transport och markanvändningsplaneringens tidiga skeden ska fokus ligga på de 
allmänna intressena. I detaljskeden för planering av väg och järnväg, vid upprättande 
av vägplan/arbetsplan och järnvägsplan är också de enskilda intressena viktiga” 
(ibid.). 

Handledningen ger inga explicita exempel på vad allmänintresset innebär i dessa 
strategiska sammanhang som ÅVS utgör, det får uppfattas som något 
underförstått. I begreppslistan finns också riksintresse för kommunikation 
preciserad, men berörs inte vidare i handledningen då det avser framför allt 
planläggningslagstiftningen. 39 Frågan om det allmänna och det enskilda uppfattar 
jag som en fråga om rättsäkerhet beträffande den rättsverkande 
myndighetsutövning som offentliga organisationer utför vid ianspråktagande av 
mark och vatten vid exploatering, gentemot enskilda privata intressen. Det är dock 
osäkert om detta verkligen är att betrakta som en fråga om ett allmänintresse som 
föreligger alla offentliga aktörer. Allmänintresse definieras i PBL och är kopplade 
till miljöbalken avseende en rad olika aktiviteter och bevarandevärden, som 
kommunen har att förhålla sig till och ta hänsyn till i sin planläggning (se 
Boverket, 2014). Det finns också en idé inom den ”politiska ekonomin” som avser 
att kunna bestämma ett allmänintresse genom att aggregera individers preferenser 
(Naess, 2006; Thoresson, 2011 ). Idén om att planerare kan tolka ett 
allmänintresse är dock central inom den traditionella planeringsmodellen 
(Mukhtar-Landgren, 2012; Friedmann, 1987), vilket motsvara systemplanering i 
de tre planeringsmodeller som jag presenterar ovan (se avsnitt 2.3.3). Allmän-
intresse återfinns också som en etisk princip i massmediasammanhang. Det sker 

                                                        
39 ”Mark som enligt 3 kap 8§ Miljöbalken ska skyddas mot andra åtgärder som påtagligt kan 
försvåra utnyttjandet eller tillkomsten av anläggning för kommunikationer” (Trafikverket 
2015a: 6). 
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dock en närmare precision av vilka som företräder detta allmänna intresse i 
definitionen av Intressenter. Begreppet intressenter i sin tur syftar på:  

”De som har intresse i saken, intresse av att det blir någon åtgärd eller att det inte blir 
något, t ex boende i berörd tätort. En kommun kan företräda medborgare i samband 
med åtgärdsvalsstudier, gärna med stöd av översiktsplan, program för hållbart resande 
mm. En aktör kan vara intressent, men offentliga aktörer har endast allmänintresse 
enligt sin instruktion” (Trafikverket, 2015a: 6).  

Enligt tabellen (se ovan figur 8) i handledningen för denna kategori, är 
intressenter och intresseorganisationer sådana som; cykelfrämjandet, 
resenärsforum, naturskyddsföreningen, handikappförbunden, Lika unika, 
Malmbanans vänner, Tåssåsens sameby, LRF, idrottsföreningar, opinionsbildare 
(för kommunikationsinsats) [sic], samt myndigheter såsom Länsstyrelser, 
Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet. (ibid.: 37). Det är offentliga aktörer som 
företräder ett allmänintresse, och övriga är alltså att uppfatta som intressenter, 
med en betoning på delaktighet i en fråga. Kommunen föreslås kunna företräda 
medborgarna, och offentliga aktörer har som enda intresse ett allmänintresse.  

Den tredje och sista kategorin benämns som ”grupper av intressenter”. Denna 
kategori exemplifieras med hjälp av en handfull klart lokalt förankrade/ 
hemmahörande organisationer – exempelvis skolelever, äldre eller lokala företag 
(ibid.).   

Den första kategorin, aktörerna faller inom ramen för det officiella Sverige; den 
politiska makten och det ekonomiska intresset samlas i en planeringsprocess, som 
ett uttryck för Habermas materiellt producerande systemvärld (1996; Carleheden, 
1996). Dessa aktörer har ett ansvar att agera enligt handledningen, men därtill har 
vissa av dessa aktörer snarare än något specifikt utpekat ansvar, ett enskilt intresse 
för att vissa handlingar görs. De två övriga kategorierna, intressenter och 
intresseorganisationer, samt grupper av intressenter, kan i sin tur utgöra en väl 
samlad bild av en mångfald uttryck, erfarenheter och värdering på en ort, i ett 
samhälle, vilka kan berätta om olika framtidsutsikter för ett specifikt sammanhang 
och en plats. Dessa utgör ett breddat deltagande och en möjlighet till att vidga 
perspektiven på problem och lösningar. Samtidigt är dessa intressen i 
handledningen också representerade av kommunen i strategiska frågor, och 
samtliga offentliga aktörer, inklusive kommunen, företräder ett allmänintresse. 
Det är oklart vad detta har för betydelse.   
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Att kommunens uppfattning i en fråga rörande exploatering och förändring skulle 
vara att likställa med ett allmänt intresse är inte orimlig, men det gör knappast 
frågorna okontroversiella, och sådana avgränsningar oproblematiska. Flera 
grupper och individer i samhället kan uttryck en välgrundad och relevant 
avvikande uppfattning i utvecklingsfrågor, vars beståndsdelar utgör viktiga 
element i en dialog om utveckling av samhället, liksom också viktig information i 
en analys av förutsättningar och lösningar. I linje med den kommunikativa 
planeringsteorin uppfattar jag ett brett delaktiggörande som ett sätt att uppfylla 
såväl demokratiska principer som att en bred närvaro bidrar med nödvändiga 
detaljer i en process för ömsesidigt lärande. En uppfattning om delaktighet som 
uttrycks tvetydigt i handledningen. För vad som också kommer till uttryck är att 
intressenter formeras och definieras runt materiella värden. I citatet ovan 
preciseras en intressent som någon som har ”ett intresse i att en åtgärd blir av eller 
inte”. Denna uppfattning om intressenter som parter i en konfliktsituation visar på; 
för det första att konflikter mellan intressen uppfattas handla om medel och inte 
om mening, värden och målsättningar. För det andra att det är runt frågan om 
vilka insatser och lösningar som ska komma att implementeras som intressenter 
uttrycker önskningar och farhågor, inte beträffande vad för slags framtid som är 
önskvärd. Således för det tredje att intressenter inte främst bidrar med kunskaper, 
utan kommer med positioner att förhandla om utifrån olika åtgärdspreferenser. Att 
involvera intressenter skulle kunna uppfattas komma med tids- och 
kvalitetskostnader för den effektiva och kreativa problemlösande processen, och 
att det kan finnas goda skäl till att låta dem istället bli representerade.   

Jag uppfattar att handledningen uttrycker en vilja till att ta med och inkludera alla, 
för att bidra till en bra process, men samtidigt sker också en sortering. I 
handledningen ges olika intressen olika valör och status, utifrån sina formella 
funktioner och roller. Vissa är aktörer, andra är intressenter. Det som framträder är 
en handlingsinriktad förståelse av samhälls- och kunskapsprocesser, och inte 
främst en förståelseorienterad vilja till samförstånd om ett sammanhang.  

Vi lämnar nu diskussionen om vilka som kan komma att involveras i en studie för 
att närmare undersöka hur analysen för att komma fram till vilka som behöver 
involveras närmare framställs i handledningen.   

4.1.3 Sju frågor för intressentanalysens genomförande 
Nu har vi kommit till den andra delen i intressentanalysen, där bruttolistan med 
intressenter som vi diskuterade ovan omvandlas till en lista med deltagande 
intressenter. Hur detta går till står här i fokus.  
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För att kunna göra en intressentanalys och visa på vilka som behöver involveras i 
en ÅVS-process, utgår man i handledningen från ett antal frågor. Närmare bestämt 
sju ”frågekluster” föreligger och dessa berör: hur de olika intressena är berörda av 
situationen och studien; hur dessa kan bidra och deras ansvarsområden; vilka som 
bedöms viktiga för studien och för genomförande av åtgärder; vilka kan företräda 
andra; samt två frågor av rent kommunikativa aspekter avseende olika media och 
taktik om information att förmedla (Trafikverket 2015a: 36, se figur 9 nedan ). 
Nedan återfinns de sju frågorna som de framkommer i handledningen. 

 

 
 
Figur 9. Frågelista 

Intressentanalysen syftar till att involvera ”de som behöver involveras” (ibid.) och 
frågorna ska således bistå i att vaska fram dessa från den för varje studie specifikt 
framtagna bruttolista med potentiella aktörer och intressenter att involvera.  
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Frågorna närmare belysta 
Om vi bortser från de frågor som har ett annat syfte40 än att finna de som behöver 
involveras i en studie kan vi finna att den första frågan verkar handla om att få en 
bild av vilka som berörs av en situation mer konkret;  

”Hur är de berörda? Gör en brainstorming kring vilka krav, förväntningar eller 
önskemål som de prioriterade intressenterna kan ha för att bli nöjda med 
åtgärdsvalsstudien och dess resultat” (Trafikverket, 2015a: 36). 

Denna fråga kan beröra olika intressenters relation till ett problemområdes 
situation, och att man närmare kartlägger och beskriver på vilket sätt de är 
påverkade av problemkomplexet. Men av citatet att döma förefaller det också, 
eller t o m, framför allt, handla om att tillskansa sig en bild av vilka förväntningar 
som föreligger bland intressenterna, som om det förelåg olika kundkategorier som 
ska tillfredsställas, och inte en fråga om att tillse att kunskap, information och 
erfarenhet beträffande en problematik ska klarläggas.   

Den andra frågan berör ”hur en aktör kan bidra?”. Detta berör resurser, och enligt 
handledningens exempel ska dessa också uppfattas vara av kunskapsbetydelse, där 
intressentens erfarenheter med mera kan utgöra väsentligt kunskapsperspektiv för 
hur en situation ska förstås.  

”Hur kan de bidra? Olika sätt att bidra? När en skola berörs kan skolelever ges 
möjlighet att redovisa exempelvis sina färdvägar och skymd sikt eller andra problem 
och hur det kan angripas” (ibid.). 

Jag tolkar det som en vilja tillse en delaktighet som medger olika perspektiv och 
kunskaper, vilket alltså bör ligga till grund för bedömning av vilka intressenter 
som behöver involveras i en studie. Här blir frågan om intressenter kan bidra till 
att bättre förstå en situation tydligare, än vad som framkom i den föregående 
frågan. Bidra kan ju också vara kopplat till resurser avseende problemlösning, och 
genomförande av åtgärder, men det preciseras inte i texten. 

Så utifrån först en fråga om intressenter är påverkande till hur de kan bidra till 
processen kommer vi till den tredje frågan eller frågeklustret. Nu rör analysen 

                                                        
40 Frågor som alltså berör frågor av mer interna överväganden om kommunikationsinsatser i 
processen. Jag uppfattar inte att dessa frågor bidrar till att skapa ömsesidig förståelse. 
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möjligheterna att prioritera bland intressenter, uttryckt som en aspekt av vilken 
”betydelse de har för studien”, d v s i relation till vad processen syftar till.  

”Prioritera mellan intressenterna. Vilka är viktiga för åtgärdsvalsstudien och vilka är 
mindre viktiga? … De intressenter som ska göra något bör kunna betraktas som en 
aktör eller primär intressent” (Trafikverket, 2015a: 36). 

Frågan är vilka är som är viktiga och mindre viktiga för studien. Här är det dock 
en viss ambivalens mellan process och resultat som kommer till uttryck; dels ska 
de som genomför intresseanalysen ta hänsyn till vad som är viktigt för ÅVS- 
processen, vilket berör kunskaper, information, erfarenheter o s v, men dels också 
att hänsyn, kvalificera och lyfta fram vissa intressenter som aktörer vilka ”behöver 
göra något”, vilket alltså avser aktiviteter efter en studie, och med hänvisning till 
studiens resultat. Det ena behöver inte utesluta den andra. Men vad instruktionens 
urskiljningsmekanism säger angående aktör eller primär intressent, om 
intressenter vilka ”ska göra något” (och har ett ansvar),41 är att lyfta fram 
offentliga aktörer med fastlagda roller, eller närmare bestämt aktörer som har 
kapacitet att handla. Det kan underordna, i värsta fall sorterar bort intressen som 
är organiserade utifrån andra förutsättningar och inte uppfattas äga ansvar för att 
agera. Det kan vara rimligt att offentliga aktörers ansvar återspeglas i en närvaro 
och en delaktighet, men det bör inte ske på bekostnad av en minskad 
kommunikativ rationalitet, som riskeras vid en alltför handlingsinriktad 
prioritering av deltagande aktörer. Meningen med sammanhanget kan gå förlorat, 
liksom legitimiteten bakom insatserna.  

Men det återstår trots allt frågor i intressentanalysen, de två som slutligen 
fastställer den väl sammansatta samlingen av aktörer/intressenter som behöver 
involveras. Efter prioriteringsfrågan i en sortering i primära och sekundära 
intressen, föreslås en annan prioriteringsprincip; representation.  

”Klustra intressenterna om det går! Hitta grupperingar och kopplingar för att 
sammanföra intressenter. Kan någon primär intressent företräda sekundära eller övriga 
intressenter. En kommun (via tjänsteman eller politiker) bör kunna företräda på ett 
övergripande plan sina medborgare och förutsättningarna för näringsliv” (ibid.). 

                                                        
41 Som en anmärkning kan man se att kategorierna ”primärt” och ”sekundärt” intresse kvarstår i 
bruk från den gamla versionen av intressentanalys (Trafikverket, 2012a). 
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Kan intressenterna sammanföras gruppvis, eller som de uppmanar till att ”klustra 
intressenterna om det går?” (Trafikverket, 2015a: 36). Vad som återfinns är en 
sorts optimeringstanke för processens organisering; d v s kan vi anpassa antalet 
intressenter utan att tappa i kunskap, i legitimet och i effektivitet? En inkludering 
trots exkludering. Frågan de ställer sig är om primära intressenter kan representera 
sekundära intressenter, samt konstaterar att kommunen bör kunna företräda på ett 
övergripande plan såväl medborgare som näringslivet.  

I den sista frågan är enbart aktörerna och deras ansvarområden i fokus för att 
kunna avgöra involvering. Handledning framför: 

”Hur ser ansvarsområden ut för olika aktörer?” (ibid.). 

Denna frågas funktion finner jag svår att förstå ur såväl ett delaktighetsperspektiv 
som ett kunskapsperspektiv beträffande en problematik. Frågan kan ju förvisso 
syfta till att försäkrar sig om att viktiga och nödvändiga ansvarsområden för 
samhällsfrågor är närvarande och inte har glömts bort i processen. Men det kan 
inte uteslutas som en fråga om att kartlägga ansvar i relation till ett problem av 
rent taktiska skäl, i ett strategiskt utbyte mellan aktörer med resurser och 
kapacitet. Det är dags att konkludera intressentanalysens förfarande. 

En fråga om ansvar och företrädarskap 
Jag tolkar det som att frågorna syftar till att vaska fram aktörer och intressen 
utifrån följande tre egenskaper; 1) intressen som behöver involveras ska vara 
ansvarstagande i relation till problemet, 2) de ska ha tillgång till resurser samt, 3) 
kunna representera andra intressen. De fem frågepunkterna (av sju) ger 
sammantaget att intressentanalysen till övervägande del handlar om att sortera 
aktörer/intressenter i två grupper, samt att det föreligger en hierarkisk ordning 
dem emellan. Ytterligare en principiellt viktig aspekt är att kommunerna antas 
kunna ta en stor roll att representera flera olika typer av lokala perspektiv – 
alltifrån bevarande av biotoper, säkra arbetstillfällen, möjliggöra etableringar, 
minska störningar i boendemiljöer och öka tillgängligheten till orten. Flera frågor 
som kan vara aktiverade i en och samma process. Vad som alltså framgår är att 
formella funktioner och även företrädare av ekonomiska värden, sorteras in för att 
definiera en gemensam problembild, vilket således ramar in lösningarna, medan 
andra, lokala intressen sorteras ut. Den lokala erfarenheten för en plats eller ett 
område riskerar att komma involveras först i ett senare planeringsskede, inte minst 
genom lagstiftningen, men alltså först när viktiga inriktningsval redan är gjorda, 
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som om vad för exploaterande lösningar som den följande fysiska planläggningen 
ska undersöka närmare avseende var och hur. 

Jag uppfattar denna intressentanalys kontroversiell. Framför allt för att strategiska 
utvecklingsfrågor med exploaterande inramning, om den fysiska miljöns 
förändring på specifika platser med unika värden, behandlas i denna instruktion 
som om att ett allmänintresse förefaller bli resultatet av en ÅVS- process, utan att 
människor med erfarenheter och kunskaper om dessa specifika platser behöver 
vara involverade och delaktiggjorda. Det kan uppfattas harmlöst att kommunen 
företräder medborgare beträffande utvecklingen, men frågan är ur vilka, eller 
snarare vilket utvecklingsperspektiv som ett kommunalt allmänintresse om ett 
område kommer att formuleras och således låter definierar de kvaliteter som 
betingar ett värde i kommande förhandlingar med exploaterande intressen. 

Föreställning om representativitet kan vittna om ett rationaliseringsarbete; för vad 
som föreligger är att representativitet inte bedöms av de som blir representerad, 
det är inte ett resultat av en överenskommelse mellan de representerade och den 
som är satt att representera, utan representativitet avgöras av den eller de som har 
till uppgift att genomföra studien, som involverar de som behöver involveras. Och 
lämnar utanför de som inte behöver engageras, för de bedöms trots allt vara 
företrädda och närvarande, men på vilka grunder är oklart. Jag uppfattar detta som 
en variant av ”systemets kolonisering av livsvärlden” som Habermas skriver om i 
sin kulturkritik (Habermas, 1996; Carleheden, 1996). Genom manipulation 
rationaliseras lokal betydelse och mening till funktioner, mått och data för ett 
systems framdrift och utveckling, och till förtingligade värden i en transaktion för 
ökad nytta. Men meningen och legitimiteten för satsningarna riskerar därmed att 
gå förlorade, och risktagandet så mycket större. Foresters engagerade, 
kapacitetsgivande och bemyndigande, planerare förefaller långt borta (jmf avsnitt 
2.3.1 ovan). Inte heller kan jag tyda att denna instruktion bär inspiration av 
Healeys (1996; 2006) delaktiggörande institutioner. Det är närmast en strategisk 
instrumentalism som avtecknas, i kombination med systemplaneringens 
uppfattning om ett allmänintresse, om expertens förmåga att avläsa vad som är till 
allmänhetens bästa. Fast nu i ett sammanhang som samordnar, jämkar, experterna 
i en interinstrumentell rationalitet. Integrering på systemvillkor.  

Avrundning 
Men det föreligger olika uppgifter, funktioner och därmed olika perspektiv inom 
den systematiskt ordnade, formella samhällsapparaten. Ansatsen i ÅVS 
handledningen är att ett gemensamt perspektiv på problematiken kan uppbringas, 
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och det sker genom dialog och samverkan mellan aktörer och intressenter. Tanken 
är ju att involveringen ska bidra till att de behov som ligger bakom 
problemuppfattningen ska komma att läggas till rätta i o m involveringen. 
Samverkan och bred dialog framhålles som en framgångsfaktor (Trafikverket 
2015a: 3) för att uppnå målsättningarna; effektivare process, större 
måluppfyllelse, fler åtgärder för satsade medel och en ökad samverkan. Det 
föreligger goda skäl till att närmare studera vilka grunder för samverkan som 
formuleras innan inkluderingsöverväganden tar vid för en studie. Vi måste titta 
litet närmare på problemformuleringen som en fråga om olika perspektivs blick på 
hur ett sammanhang kan begripliggöras och utvecklas. För vems eller vilkas 
behov är det som kommer till uttryck i en intressentanalys? 

4.1.4 Vad grundlägger samverkan   
Frågan har kommit till vad det är för perspektiv som ligger till grund för en 
involvering. Utifrån vems perspektiv sker denna sortering? Framgår det i 
handledningen vems behov som ska tillmötesgås? Vad säger det om 
förutsättningarna för samförstånd och samverkan? Frågorna kanske uppfattas som 
irrelevant, att det beror på kontexten. Men denna handledning av en metod, syftar 
till att fungera generellt. Den har ett samlande syfte om att standardisera ett 
förfarande över hela landet. Som framgår i texten ovan är instruktionerna tydliga 
med detaljerade exempel för den riktningsvilla läsaren som söker stöd och förslag. 
Man önskar helt enkelt vara behjälplig i de lokala kontexterna, för en bra – 
effektiv – ÅVS-process. Handledningen pekar ut, rangordnar och namnger aktörer 
och intressenter i en transportkontext. Involvering menar jag kvalificeras i och 
med ordet behöver.  

Från att ovan ha behandlat frågan om involvering som en teknisk praktik, där 
aktörer och intressenter kartläggs, definieras och väljs ut för baserad på ett 
föreliggande behov, behöver vi nu stanna upp närmare bekanta oss med detta 
behov. Det är en sak att en studie kan uppfattas ha behov, men detta behov är i sin 
tur kopplat till vad studien syftar till att göra. Låt oss följa litet närmare vad det är 
för detaljer som utmärker en ÅVS-process, avseende behov, utifrån samverkan 
och samförstånd om problem, syfte och mål.  

Gemensam uppfattning för samverkan 
ÅVS är, enligt handledningen, en metod som möjliggör för ”ett vidare synsätt och 
närmare samspel mellan intressenter vid problemlösning” (2015a:11). Syftet på ett 
samlat plan med ÅVS är att lösa trafikrelaterade samhällsproblem tillsammans 
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med andra intressen.42 Den grundläggande tanken, såsom den skrivs fram i 
metodhandledningen från både 2012 och 2015 är – vilket även har framkommit i 
avsnitt 3.5.1 ovan – att i ett tidigt skede av planeringen klarlägga de 
omständigheter och förutsättningar som präglar en problematik, vilket i sin tur 
möjliggör att gå till botten med problematiken och öppna upp för mer innovativa 
och kostnadseffektiva åtgärder att omedelbart implementera, i jämförelse med de 
traditionella lösningarna (Trafikverket, 2015a). Det vittnar om ett förnyat anslag 
jämfört med tidigare sätt att bedriva transportplanering, och en förhoppning om att 
med hjälp av ett nytt arbetssätt också kunna komma fram till nya lösningar. En 
central aspekt av arbetssättet är att fördjupa förståelsen av behov, brister och 
problem innan lösningar identifieras: 

”Genom att åtgärdsvalsstudier involverar sammantaget många olika aktörer och andra 
intressenter sprids en ökad förståelse för att behov, brister, problem och 
transportfunktioner behöver beskrivas och begrundas liksom orsaker, innan några 
lösningar diskuteras” (2015a: 21).  

Delaktighet för olika typer av aktörer och intressen, och tanken om gemensamma 
studier, målsättningar och lösningar är en central del av det förnyade anslaget. 
Citatet ovan vittnar om ett synsätt enligt vilket olika perspektiv på ett problem-
komplex förs samman för att få en mer sammansatt – komplex – bild av 
problemet, men också möjliggöra för nya lösningar. Det är kärnan. Sammantaget 
tycks ansatsen i hög grad ligga nära den planeringsteoretiska inriktning som 
lägger stor vikt vid att delaktiggöra de som är berörda av en situation och ett 
sammanhang för ökad kunskap och förståelse av ett problems omfattning och 
mångtydighet. En grundläggande utgångspunkt är att delaktighet och närvaro i en 
studie är oskiljaktig från, och influerad av, den situation och det sammanhang som 
ÅVS metoden tillämpas på.   

Men bilden är ju långtifrån entydig. Samtidigt som övergripande skrivningar 
uppvisar förvisso tydliga drag av en idéinriktning som ligger nära den 
kommunikativa planeringen, finns det andra skrivningar som uttrycker andra 
perspektiv på samverkan och involvering. Som framgått av avsnitten 4.1.2 och 
4.1.3 ovan, genomsyras handledningens mer konkreta instruktioner om 
involvering av formuleringar som innebär rent instrumentella överväganden. De 

                                                        
42 En kondensering av den omfattande syftes- och nyttoprofil som jag utläser av handledningen. 
Jmf avsnitt 3.5.1 ovan.  
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som involveras är, enligt dessa instruktioner, de som kan ”bidra”, d v s de vars 
närvaro och engagemang tydligt för ÅVS-processen framåt. Som framgått ovan 
föreslår handledningen vilka olika typer av intressen som bör övervägas att 
involveras, och gör också en rangordning av dessa. Därigenom sker en klar 
påverkan av hur planeringspraktiker väljer att se på olika intressens medverkan 
och engagemang och där förfarandet också skänker legitimitet till en intressents 
frånvaro. 

Att väva samman olika perspektiv 
Det är dock ytterst aktörer i enskilda situationer och deras sammanhang som 
formar en samverkansprocess, men de olika perspektivens inverkan, hur bör dessa 
hanteras enligt handledningen?  

”Kärnan i denna fas [Förstå situationen] är att närmare studera behov, brister och 
problem i ljuset av de övergripande målen och de utpekade funktioner och kvaliteter 
som eftersträvas för transportsystemet” (2015a: 35). 

I en ÅVS-process möts olika perspektiv. Det är hela tanken. Men, som framgått 
av min analys av involvering av intressen ovan, står det också klart att vissa 
perspektiv anses mer specifika och mindre allmängiltiga än andra. Ett exempel är 
att vissa intressenter är aktörer som ”behöver göra något”, medan andra är 
sekundära, som helt enkelt kan representeras. Citatet ovan klargör även att 
konkreta behov, brister och problem behöver studeras ”i ljuset av de övergripande 
målen och de utpekade funktioner och kvaliteter som eftersträvas för 
transportsystemet” (ibid.). Jag uppfattar formuleringen som viktig eftersom den 
antyder att det är transportsystemperspektivet som utgör grunden och 
centralperspektivet för samverkan i ÅVS. 

Handledningen är dock inte helt entydig i frågan om ifall det finns någon självklar 
utgångspunkt i ÅVS. Andra skrivningar, som finns på samma sida i 
handledningen som den formulering som återfinns i citatet ovan, ger ånyo ett 
intryck av att det är en kommunikativ inriktning som kommuniceras. Exempelvis 
står det att:  

”Det är angeläget att aktörerna utvecklar en förståelse för eftersträvade funktioner, 
brister och olika behov och tillsammans utvecklar en problembeskrivning” (ibid.: 35). 

Och i en annan passage, tidigare i handledningen, som behandlar metoden mer 
övergripande, och beskriver det nödvändiga med att öppna upp processen och 
vidga perspektiven framgår det att: 
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”En stor del av åtgärdsvalsstudierna görs genom flera aktörer tillsammans, med en 
process som ibland kan ta relativt lång tid. Men det ligger ofta ett stort värde i att på så 
sätt skapa samsyn kring problem, mål och lösningar” (Trafikverket, 2015a: 21). 

Frågan är om detta ska uppfattas som en ”vilja till att samarbeta” (Habermas 
1996: 118), som möjliggör en kommunikativ rationalitet för gemensamt vetande 
om meningen med sammanhanget och ett samförstånd, eller om det i stället 
handlar om en vilja att så smidigt som möjligt driva arbetet framåt i en situation 
som är styrd mot handling och framgång utifrån ett givet transportsystem-
perspektiv? Samförståndstanken är tydligt närvarande, med en utgångspunkt i att 
det finns förutsättningar till att aktörer med olika perspektiv tillsammans kan 
utveckla en problembeskrivning. Oenighet framhålls t o m som hinder för en 
gynnsam process, och bör enligt handledningen leda till att processen avbryts:  

”Fasen ’förstå situationen’ kan ibland klargöra orsaker eller ge en annan bild av vem 
eller vilka som äger problemet vilket kan leda till att arbetet stoppas eller avslutas. En 
annan orsak till att man ser att det inte är fruktbart att gå vidare kan vara oenighet om 
mål för problemlösningen” (Trafikverket 2015a: 26). 

Men det finns olika former av samförstånd, ett som bygger på gemensam 
förståelse om meningsskapande, och ett annat som bygger på extern påverkan för 
samordning av resurser. I det problemstrukturerings- och lösningsorienterade 
utredningssammanhang som ÅVS motsvara ligger det instrumentella anslaget 
nära till hands. Vi kan dock inte utesluta att det finns samtidigt, i handledningens 
föreställning om en process, en vilja till samarbete och en önskan om samordning 
av resurser för framgångsinriktad handling. Men genomgående finns också en 
ekonomisk diskurs, en optimeringstanke. Ingen tid ska förspillas på studier där 
utsikterna för samförstånd om handling förefaller små, och således försämrar 
möjligheterna till effektiva val av åtgärder.  

Behov som en fråga om samförstånd om perspektiv 
Låt oss titta litet närmare på hur de olika perspektiven kommer till uttryck i 
formerande av en gemensam problembeskrivning. Det kan hjälpa oss att närmare 
förstå vad för slags samförstånd som handledningen ger uttryck för i processerna. 
Från ovan förstår vi att problemets beskrivning är viktig. Det ska också vara en 
samsyn mellan ingående aktörer. Samtidigt uttrycks i handledningen en 
medvetenhet om att det föreligger olika perspektiv på en situation som behöver 
klarläggas innan den kan analyseras och förslag på lösningar kan presenteras. Om 
vi tittar närmare på vad problembeskrivningen ska svara på så föreslår 
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handledningen i en precisering och närmare exemplifiering, hur begreppet behov 
kan tolkas.  

”Behov kan handla om önskemål. Dessa bör tolkas utifrån transportsystemets 
funktioner och kvalitet samt även sammanhängande funktionsbrister när det gäller 
lokalisering av utbud av målpunkter” (2015a: 35). 

Utifrån denna beskrivning är det oklart om behov kan emanera från Trafikverket 
själva, eller om det uteslutande är anspråk som väcks av annan part i samhället. 
Men det förefaller troligt att detta berör andra intressens perspektiv. Jag tolkar 
meningen som att lokalt uttryckta behov ska bedömas utifrån transportsystemets 
funktionskrav i förhållande till dess kvaliteter (och belagda brister) och till olika 
målpunkters lokalisering i en avgränsad geografi. Ur det perspektivet blir 
förståelsen i ett aktörgemensamt perspektiv något insnävad och handlar främst om 
att lokala perspektiv ska förstå och anpassa sig till ett förgivettaget transport-
systemperspektiv. Frågan om att nå fram till kunskaper gemensamt genom 
processen blir i och med detta också kringgärdad av frågor. Problem-
beskrivningens gemensamma uppfattning framstår i ljuset av detta som en 
instrumentell bedömning av förändringar lokalt (regionalt) gentemot en given 
funktionalitet för ”transportsystemet”.  

Jag uppfattar det som att ”problembeskrivning tillsammans” inte är en process 
som utgår från att också Trafikverket försöker förstå den andres perspektiv. 
Snarare tycks det handla om att lokala perspektiv och utgångspunkter ska förstå 
och anpassa sig till det centrala perspektivet; ett övergripande transportsystem-
perspektiv. Det är också då processen blir effektivare att genomföra, åtgärderna 
blir mer innovativa, och icke-traditionella. Detta eftersom de lokala kravställarna 
har förstått problemen som ogenomtänkta önskningar medför, insett vad som 
behöver göras (stävja efterfrågan, bygga smartare, uppmuntra förändring) och tar 
således också ansvar för detta genom nya kostnadseffektiva åtgärder som löser 
problem fortare än de traditionella. 

Sammanfattningsvis, ett perspektiv för samverkan 
Sammantaget förefaller den tydligt framskrivna ambitionen/målsättningen, om att 
genom interaktion fördjupa förståelsen av varandras perspektiv, begränsas av att 
det finns ett perspektiv som framstår som överordnat. Viljan till samarbete bygger 
inte på en genuin vilja till gemensamt meningsskapande utan utgår från att det 
redan finns ett givet perspektiv som är det viktiga, nämligen transportsystem-
perspektivet, vilket i praktiken begränsar graden av öppenhet i processen. Detta 
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får konsekvenser för hur samverkan och delaktighet genomförs i praktiken. 
Därmed är det inte Trafikverket som behöver tillägna sig andra, nya, perspektiv t 
ex från lokala aktörer, miljöorganisationer eller andra, utan det faller på ”de 
andra” att anpassa sig till transportsystemperspektivet. I Trafikverkets 
föreställning om samverkan och samförstånd, som den kommer till uttryck i 
handledningen, är transportsystemet en förgivettagen och ”självklar” 
utgångspunkt och inget intresse i sig. Detta är något som ligger i linje med vad 
Juan Velasquez påvisar i sin avhandling ”Dialog eller förankring” (2005), om 
ambitiösa interaktionsavsikter beträffande utvecklingsfrågor i ett bostadsområde 
mellan boende och kommunala tjänstemän, och där dialogen i det närmaste 
uteblev, trots en lång process och en växande tjänstemannaorganisation.  

4.1.5 Instrumentella förutsättningar för samverkan 
Vi har rört oss en bit ifrån den inledande intressentanalysen till en fråga om 
perspektiv och samförstånd om vad som definierar en studies inramning. Därmed 
har vi också återvänt till frågan om att involvera de som ”behöver involveras”. 
Frågorna som jag för denna del sökte svar på var: Vilka är tänkta att involveras 
och bli delaktiggjorda i en ÅVS-process? Vad är syftet med involveringen och hur 
ska den gå till? 

Flera frågor och spänningar uppenbarade sig i tolkningen men kan sammanfattas i 
vad som följer. Av vikt för en ÅVS-studies framgång är samverkan. En viktig 
aspekt kring detta rör delaktighet, och för att möjliggöra detta föreslår 
handledningen en intressentanalys. Den föresätter sig att involvera de som 
behöver involveras i en studie, och är behjälpliga på den här punkten, dels genom 
att föreslå intressenter, och dels genom att instruera ett förfarande som vaskar 
fram de som behöver involveras. I en lista föreslår de och sorterar olika intressen 
genom att markera vissa som aktörer, vilka är ansvariga ”att agera för någon del 
av transportsystemet” (Trafikverket, 2015a: 6), och andra som intressenter utan 
ansvar. Uppdelningen är dock inte konsekvent och privata ekonomiska intressen 
sorteras som aktörer med ansvar. För att närmare klargöra vilka av olika intressen 
som behöver involveras föreligger ett antal frågor som ska bidra till att klarlägga 
de specifika behov som föreligger en involvering. Den sortering som sker är 
främst inriktad på en ansvar/handlings- och representations-logik, snarare än att 
finna berörda intressen som kan berätta om en föreliggande problematik på en 
plats, för ett stråk, i ett sammanhang. Sorteringen som sker genom frågorna 
framhåller aktörer att involvera och andra intressen att exkludera. Frågan jag 
ställer mig är för vilket syfte som en involvering, som en vilja till samverkan, 
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kommer till uttryck i ÅVS. Det visar sig att handledningen är tvetydig på denna 
punkt. Skälen till involvering är såväl en vilja till gemensam förståelse om olika 
behov och problem, som att dessa ska bedömas i ljuset av ett centralt perspektiv 
vilket är utgångspunkten för ett sorts samförstånd. Det gemensamma underordnas 
det förgivettagna trafiksystemets perspektiv.     

Vad har det för betydelse i ett vidare teoretiskt sammanhang? Det samförstånd om 
en problematik som kommer till uttryck i handledningen är framför allt 
koncentrerad på de funktioner som definierar transportsystemet, och således 
föreligger en begränsad vilja till samarbete som förutsätter ett genuint intresse för 
andras perspektiv (jmf avsnitt 2.2 om kritisk teori). På vilket följer att det inte 
heller är möjligt att upprätta en störningsfri – d v s icke-manipulerad 
kommunikativ diskurs. Samförståndet som uppnås blir således handlingsinriktat 
och samordningen sker genom påverkan, dels hierarkiskt och regelmässigt som ett 
uttryck för systemvärldens politiska maktbefogenheter, dels kompensatoriskt 
genom strategiskt övervägande av olika värden och en betalningsförmåga. Vad 
som alltså främst föreligger i handledningen är en vilja till samordning, en vilja 
till handling för att uppnå mål, vilket kan ha en rationaliserande, exkluderande 
inverkan på ett brett deltagande i processer. Ett gemensamt samförstånd 
beträffande problematiken på en plats, eller ett stråk i ljuset av olika utvecklings-
viljor, såväl exploaterande som andra intressen, förefaller således vara till de 
systemmässiga, framför allt ekonomiska, intressenas fördel. Det trots att 
Trafikverket uttrycker i handledningen en avsikt om, och till vissa delar försöker 
att upprätta en involverande och delaktiggörande planeringsprocess. En process 
som skulle kunna bidra till förändring avseende satsningar och åtgärder. Men det 
instrumentella tar överhand, och förefaller oundvikligt. I ett än vidare perspektiv, 
vilket vi återkommer till senare i en avslutande kommentar, rör också idén om ett 
perspektiv och således att det föreligger ett mest optimalt sätt, vilket också kan ha 
en påverkan på involvering/exkludering.   

Men nu när vi stänger denna del i att undersöka involverandets konst och fann 
spår av en exkluderandets teknologi, går vi så vidare för att ganska sökande och 
öppet beskrivande, undersöka involveringsimplikationer, valsituationer och 
tillvägagångssätt, i konkreta samverkanssituationer – i två planeringsexempel – 
avseende klarläggande och utredande av planeringsproblem inom ramen för ÅVS.  
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4.2 Samverkansförutsättningar i involverandets praktiska 
omständigheter 

För att få en djupare bild av vilka förutsättningar för samverkan som kännetecknar 
konkreta planeringssammanhang riktas fokus mot två planeringssituationer där 
ÅVS har genomförts. Min fråga är vad som utmärker samverkansförutsättningar i 
dessa två omständigheter och hur vissa aspekter kring problem och uppfattningar 
om problem möjliggör för samförstånd, organisering och delaktighet. Det är en 
sorts explorativ beskrivning av hur aktörer i processerna tar sig an och genomför 
samverkan i konkreta planeringssituationer.  

Planeringsexemplen är åtgärdsvalsstudie Västra stambanan genom Västra 
Götaland (VSB), och åtgärdsvalsstudie Åredalen. Jag inleder med VSB, fortsätter 
med Åre, för att avsluta undersökningen av dessa i en gemensam sammanfattande 
del.  

4.2.1 Samverkan runt en lösning – samförstånd om ett tekniskt 
problem 

Bakgrund 
Denna ÅVS-studie behandlar järnvägsbana Västra stambanan genom Västra 
Götaland, under förändrade förutsättningar om ökad efterfrågan på tågresor.43 
Bland annat har Västra Götalands Regionens ”beställt” fler tåglägen på stambana, 
för att kunna bedriva en utökad pendeltågstrafik, enligt en strategi som sträcker 
sig 20 år framåt (Västra götalandsregionen, 2013). Denna bandel är redan hårt 
belastad, framför allt på sträckan Alingsås-Göteborg, och frågan om utbyggnad 
och kapacitetsökning har en historia som går tillbaka i tiden. Bland annat bedrev 
Banverket 2004 järnvägsutredning om fyrspårsutbyggnad mellan Floda och Aspen 
(en sjö i Lerums kommun) strax utanför Göteborg (Banverket, 2004). Men det 
arbetet blev kontroversiellt. Problem med lokala intrångseffekter och mycket stora 
kostnaderna för att komma till rätta med dessa ledde till att projektet lades ner 
2006. Medel avsattes dock i den följande nationella åtgärdsplanen 2010-2012 till 
så kallade trimningsåtgärder utmed de mest belastade delarna på sträckan Skövde-
Göteborg, vilka bekräftades åter i nationell plan 2014-2025. Dessa 1,7 md kronor 
som alltså finns avsatta utgjorde en avgörande och viktig komponent i att forma 
denna ÅVS-process men att frågan om mer långsiktiga planer, inte minst sådant 
                                                        
43 För ytterligare information om denna studie hänvisas till metodavsnittet, avsnitt 2.4.2.  
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som kan uppfattas som att man tar upp fyrspårsfrågan igen gjorde att behovet av 
samverkan blev viktig för Trafikverket. Men också med anledning av att 
kapacitetsstudierna visade på att det finns behov att precisera trafikeringsstukturen 
på banan, se till olika priorteringsscenarios avseende såväl spårutrymme som 
antalet stationsstopp. Behovet av samverkan och delaktighet var påtaglig, men 
konsensus fanns kring trafikslaget, järnvägen. Det medförde att konfliktfrågan 
också kom att beröras inom ramen för detta trafikslag på ett internt och närmast 
specialistmässigt vis; att det var en fråga om konflikt om utrymme på spåret, och 
inte att konflikt förelåg beträffande intrång, buller, ekonomin och så vidare, eller 
att andra åtgärder kan och bör övervägas för att uppnå transportpolitiska och 
regionalpolitiska målsättningar.    

Organisering av studien utifrån en klar problembild 
Frågan om samverkan om dess inramning var ett viktigt tema som diskuterades 
vid samtalen som jag förde med olika personer som varit engagerade i denna 
ÅVS.  Processledaren för ÅVS VSB uttryckte att frågan om aktörer och 
intressenter var relativt självklar och att deras medverkan var en konsekvens av 
deras kompetens och medansvar, då problemets karaktär i processledarens mening 
krävde en sådan sammansättning. Utredningen kom att drivas av Trafikverket i 
samverkan med några aktörer. Men huvudansvaret för studien, liksom rollen av 
initiativtagare, föll i detta fall på Trafikverket, och utifrån processledarens 
resonemang hade de närmast kunnat driva processen själva. Samtidigt såg de 
regionen som en nyckelmedverkande för att få till en relevant studie, vilket ledde 
fram till att en styrgrupp inrättades och inte minsta att regionen knöts nära arbetet 
i studien: 

”Ja… Trafikverket initierade studien… Det är Trafikverket som har betalt för 
studien… så … vi hade kunnat göra det helt på egen hand (…) Trots det är inte 
känslan av att vi driver något eget… utan då vi bjöd in till en styrgrupp var ju 
frågan… vilka… ska vi bjuda in eftersom det inte finns några pengar inblandade så 
finns det ju inget formellt som styrgruppen kan styra över… de har inget att sätta 
bakom annat än att vi vill att de ska vara med…(…) Samtidigt är vi beroende av dem 
när vi kommer till åtgärderna… och då är de ju med… och styr och bidrar… för när 
man talar om tågtrafikstrukturen så är det solklart… Västtrafik och Regionen som äger 
trafikeringsfrågan måste vi ju ha med oss för att få en relevant studie… (tjänsteperson, 
Trafikverket, ÅVS VSB). 

Problemet som skulle studeras i denna ÅVS framstod så pass tydlig att 
medaktörer involveras med hänsyn till deras åtgärdsansvar inte utifrån en 
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uppfattning om deras del i och verkan på en problematik eller en situation. Något 
som förefaller hämmande på hur ett problem uppfattas och definieras, men som 
samtidigt överensstämmer med den instrumentella ansatsen som också kommer 
till uttryck i handledning, om ett ansvarstagande och aktörer som ska ”göra 
något”. Problemet rör tågtrafikstruktur enligt processledaren, och regionen äger 
trafikeringsfrågan; därmed vad fråga och delansvar klarlagt. Vad som kan 
uppfattas besynnerligt ur ett ÅVS-perspektiv som syftar till att vara en 
trafikslagsövergripande ansats, är att frågan om trafikslag således också var 
avklarad.  

Skälet till detta beror till mycket av de medel som vara avsatta i den nationella 
planen för kapacitetshöjande åtgärder, och som väntade på att bli investerade. 
Men en sådan investering kunde enbart genomföras om det fanns en klar 
uppfattning om framtida tågtrafikstruktur, och själva trafikeringsfrågan 
beträffande pendeltrafiken, och det var en problematik som bearbetades i en 
process under åren 2011-2013, och som drevs av Västra Götalandsregionens 
(VGR) kollektivtrafikförvaltning, som presenterades som ”Målbild Tåg 2035” 
(Västra götalandsregionen, 2013). Det var ett målbildsarbete för pendeltågs- och 
regiontågstrafiken, där VGR i en omfattande samrådsprocess runt om i regionen 
arbetade fram en strategi som visade på grunderna till och principerna för en 
kraftigt utvecklad pendeltågstrafik för att knyta regionen samman och uppnå 
regionala mål om en hållbar utveckling. I det arbetet ingick Trafikverket som 
bidrog med kompetens och handfasta trafikeringsanalyser.  

Frågan om initiering, och vem som ägde denna studie uppfattades av 
tjänstepersonen från regionens kollektivtrafikförvaltning således snarast som ett 
gemensamt projekt, som tog sin början några år tidigare i ”Målbildsarbetet”, med 
Trafikverket som djupt delaktig i arbetet, och som nu hade nått en ny fas, med 
fokus på de tekniska detaljerna, och som organisatoriskt drivs av Trafikverket. 
Hen berättar om sin syn på rollen mellan regionen och Trafikverket i denna fråga:  

”Jag uppfattar på så sätt trafikverket litet mer än bara en intressent… när det gäller 
medverkan i det här [regionalt målbildsarbete].  De har ju lagt en 700 timmar på 
kapacitetsstudier… och liksom jobbat med alla de idéer som framgår här och gjort 
kapacitetsstudier… på många banor… bl a denna banan [Västra stambanan, aktuell 
ÅVS]. Nu är det det omvända förhållandet Trafikverket som leder en ÅVS… och vi 
som sitter med. Jag tycker det är ett utomordentligt bra upplägg… där Trafikverket har 
varit med och tagit fram målbilden och vi sitter med i ÅVSen som är nästa fördjupade 
steg … jag tycker att det är ett bra exempel på hur man kan samverka… mellan 
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Regionen och Trafikverket… och jag är väldigt nöjd med hur målbilden används som 
input i ÅVSen…” (tjänsteperson, Västra Götalandsregionen, ÅVS VSB). 

Reflektionerna från Trafikverkets processledare och tjänstepersonen på VGR 
avspeglar båda två, var och en på sitt sätt, hur åtaganden och samarbeten i en 
planeringsprocess av detta slag tenderar att haka i varandra, och ingå i flera olika 
sammanhang samtidigt. De frågeställningar som lyftes fram av Trafikverkets 
processledare grundades i detta fall alltså i ett sedan länge pågående samtal mellan 
dessa två centrala aktörer (och många fler), om framtiden och om problemen och 
utmaningarna, här och nu. På så vis blir det tydligt att denna ÅVS, denna 
utredning i Trafikverkets regi, alltså inte utgör ett tidigt skede av processen. 
Tvärtom är den i sig ett resultat av en process som har varit igång under lång tid.  

Goda förutsättningar till samverkan om ett politisk prioriterat trafikslag 
Frågan om förutsättningar till samverkan föreföll således mycket goda i denna 
process. Centrala aktörer hade sedan en tid tillbaka diskuterat ämnet. Det var en 
bred samrådsprocess med kommunal inblandning som tog fram målbilden. Det 
fanns därtill medel avsatta för insatser i infrastukturen. Den för ÅVS centrala 
uppgiften om att utveckla en gemensam förståelse av mål och problem bland 
intressen, var således ingen problematik i föreliggande fall. Tvärtom Målbilden 
hade stort inflytande i regionen enligt samma regiontjänsteperson: 

”… men nu har Trafikverkets [region-]ledning i princip… satt ner foten och sagt att 
ska man göra en ÅVS så ska målbilden [regionalt målprogram för järnvägstrafik] vara 
input… den ska inte ifrågasättas på det sättet att man börjar om… och att varje 
kommun ska säga vad de tycker… för kommunerna har ju varit involverade… i att ta 
fram målbilden… och vi har haft två år att ta fram den här… så vi har haft 
avstämningar i arbetet med kommunerna… så det har fått lämna remissvar på 
målbilden [Målbild Tåg 2035...] när den började bli klar…” (tjänsteperson, Västra 
Götalandsregionen, ÅVS VSB). 

Problemet var väl förankrat, målet var klarlagt, nu var det en fråga om att lösa 
problem, inte att ifrågasätta utgångspunkterna.44 Innan studie påbörjades var man 
alltså på det klara med vad som var problemet, vad studien syftade till och vad 
som borde vara inriktningen. Frågan som behandlas är således avgränsad tekniskt 

                                                        
44 I en tidigare ÅVS-studie för Kinnekullebanan upplevdes det av inblandade personer som att 
Trafikverket i processen ifrågasatte regionens mål (se Qvist, 2016).  
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och är framåtsyftande för ytterligare resurser och satsningar inom ramen för detta 
färdmedel och dess infrastruktur. Några alternativa trafikslag förelåg inte i 
diskussion om trafikstrukturer eller rörande efterfrågan på resor och ökad 
tillgänglighet. Dessa frågor var avgränsade till att behandlas – tekniskt – inom 
ramen för ett politiskt samförstånd om att öka resandet med järnväg.  

Involvering i arbetet 
I linje med att denna studie var en del i en redan pågående process organiserades 
arbetet i en arbetsgrupp som påbörjade sitt arbete ett halvår innan det fanns någon 
styrgrupp på plats och ett år innan det första referensgruppsmötet.  

”Hur valde ni ut arbetsgruppen?” 

”Ja… då satte vi oss och hade ett eller två interna möten… först för att få en 
fungerande arbetsgrupp… kände vi att vi inte kan ha en arbetsgrupp med 30 
personer... det var en ingångsparameter… vi behöver en fungerande grupp och hur 
kan vi göra detta på ett någorlunda acceptabelt sätt för att få med de viktigaste… 
aktörerna... och då bollade vi litet fram och tillbaka och kom fram till att vi måste ha 
med kommunerna Partille, Lerum, Alingsås… det var ingen tvekan… men sen kan vi 
inte ha med alla andra kommuner så då fanns den där Västrastambanegruppen som 
redan var en kommunförening… med alla berörda kommuner utmed banan genom 
regionen… så då valde vi dem… och sen var det Västra Götalandsregionen och 
Västtrafik som självskrivna… och nödvändiga…” (tjänsteperson, Trafikverket, ÅVS 
VSB). 

Till denna grupp anslöt efterhand också flera konsulter. Det var alltså inom ramen 
för denna grupp som utredningsarbetet bedrevs, som olika förslag till 
problemlösningar kom att behandlas. Fokus kunde omedelbart koncentreras på 
närliggande insatser inom den befintliga åtgärdsplanen (2014-2025), där de 1,7 
md kronorna fanns tillgängliga att avsätta, men stor del av arbetet berörde också 
förslag till åtgärder för nästa planperiod (2018-2029), och samtidigt gjordes 
utblickar mot långsiktiga strategier för samhällsutvecklingen i orterna utmed 
stråket, och man diskutera stambanan i ett ännu längre tidsperspektiv fram till 
2040. 

Problemet som det uppfattades med fokus på åtgärder i den tekniska järnvägs-
anläggningen givet olika trafikeringsscenarios, kom således i allra högsta grad att 
definierar förutsättningar om vilka som behövde involveras i arbetet liksom också 
hur arbetet skulle läggas upp. Det var en fråga om de viktigaste aktörerna och att 
antalet skulle vara hanterbart. Ett problem var om, och i så fall hur, samtliga 12 
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kommuner inom regionen som stråket berörde skulle kunna involveras. Samtidigt 
var det också en balansgång beträffande utvecklingsfrågor utmed den inre delen, 
den mot Göteborg och den infekterade frågan om hur eventuell fyrspårsutbyggnad 
skulle kunna hanteras, så sakligt, preciserat och legitimt som möjligt i 
arbetsgruppen, utan att oroa opinionen framför allt i Lerum (tjänsteperson, 
Trafikverket, ÅVS VSB; företrädare Järnvägsföreningen Lerum, ÅVS VSB).45  
Bland annat lyckades man diversifiera och få en mer utsträckt rumslig delaktighet 
i regionen genom att det kommunala samarbetsorganet Västrastambanegruppen 
kunde delta och således representera kommunerna för den del av banan som rörde 
frågor i ett litet längre tidsperspektiv, fram till 2040. De representerar kommuner 
utmed sträckan i regionen46 och vars ärende och uppgift är att lyfta fram de 
samhälleliga fördelarna av en utvecklad Västra stambana, avseende såväl 
persontrafik som godstransporter (tjänsteperson, kommunalt samarbetsorgan, 
ÅVS VSB).  

Sammansättningen av aktörer/intressenter i arbetsgruppen blev således: 
Trafikverket, ansvarig för infrastrukturen och dess utveckling; VGR och dess 
helägda bolag Västtrafik, som var ansvariga för trafikeringsstrategier i den lokala 
och regionala järnvägstrafiken, respektive utförare av trafiken; det var tre 
kommuner representerade vilka utgjorde de tyngsta pendlingskommunerna i 
stråket och där huvuddelen av nödvändiga insatser kunde komma att 
implementeras; samt slutligen så också Västrastambanegruppen som kunde fylla 
frågan om en utökad kommunal representation, och bidra med ett godsperspektiv, 
i arbetet.  

Arbetsgruppen påbörjade sitt arbete i september 2012 och med en mötesfrekvens 
cirka en gång i månaden (Trafikverket, 2015b). Arbetet påbörjades alltså innan 
ÅVS var formell utredningsordning i planeringsprocessen, vilket skedde först i 
januari 2013. Sammansättningen av gruppen skulle således kunna uppfattas inte 
vara till någon större utsträckning influerad av ÅVS och dess handledning. Inom 

                                                        
45 Det finns ett sedan 2005 organiserat motstånd till att bygga fyra spår genom Lerum. En 
förening förespråkar en tunnellösning (Lerum, 2005). Misstankarna är kopplade till att dessa 
kapacitetsökningar på banan som behandlas i ÅVSen är smygförberedelser till att bygga fyra 
spår i framtiden (företrädare, ideell förening, ÅVS VSB).    
46 Åtta kommuner; Töreboda, Skövde, Tibro, Falköping, Herrljunga, Vårgårda, Alingsås, 
Lerum (http://vastrastambanan.se/, 2017-03-24) 

http://vastrastambanan.se/
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Trafikverket var man dock uppmärksammad på metoden av flera skäl. Inte minst i 
och med den nationella testverksamheten av metoden som bedrevs under 2011, 
där regionkontoret hade ett uppmärksammat projekt rörande Västkuststråket 
tillsammans med Trafikverkets södra regionkontor (Odhage, 2012). Propositionen 
(prop. 2012/13:118) om ett nytt planeringssystem som beskrev dess roll och 
funktion redovisades redan i mars 2012. Internt inom Trafikverket förberedde man 
sig också på den nya planeringsordningen. Inom Trafikverket upprättades redan 
under 2012 utredningar som gick under benämningen ÅVS. T ex i april 2012 
redogjorde Trafikverket för arbetet med ÅVS E20 genom Västra Götaland.47 
Därtill finns det skäl till att åberopa processledarens överväganden till att kalla 
detta arbete för en ÅVS, då frågorna också kom att röra utvecklingsinsatser längre 
fram i tiden och inte minst inbegrep insatser och görandet som förutsatte andra 
aktörers handlingar (tjänsteperson, Trafikverket, ÅVS VSB). Samverkans-
nödvändigheten och långsiktigheten i frågorna kan uppfattas som relevanta skäl 
till att bedriva utredningen i form av en ÅVS. 

Till gruppen kopplades också som framgår ovan en styrgrupp, som innebar en 
utökad regional närvaro jämfört med arbetsgruppens sammansättning och därtill 
med representant för godsfrågor i och med att hamnbolaget i Göteborg närvarade 
med en representant. Ett engagemang som aktiverades först cirka ett år in i arbetet 
(tjänsteperson, godsföretag, ÅVS VSB). Enligt uppgifter i ÅVS-rapporten möttes 
denna grupp vid sju tillfällen under perioden 2013 till oktober 2015, då processen 
och studien avslutades officiellt.   

En process med begränsad involvering 
Därtill skapades, eller snarare, Trafikverket bjöd också in representanter till en 
referensgrupp. Om arbetsgruppen bestod av en aktiv grupp bestående av direkt 
berörda offentliga aktörer, kom den här stora gruppen att bestå av kommunerna 
för hela bansträckan från Göteborg upp till och med Hallsberg, vilket 
sammantaget innebar 13 stycken. Man bjöd också in Västra Götalandsregionen 
och Regionförbundet Örebro, och tre av fem kommunala sammanslutningar inom 
                                                        
47 En rapport (Trafikverket, 2012b) som spelade en viss roll för att ytterligare understryka 
behovet av att titta närmare på Västra stambanan genom regionen. Här kanske man kan finna en 
första förklaring till att ett trafikslagsövergripande anslag aldrig kunde genomföras avseende 
frågan om transporter och resande i ett stråk, det stråk som inbegriper västra stambanan och 
E20, utan istället kom att utredas ”trafikslagsövergripande” i två olika sammanhang och 
utredningsuppdrag, som alltså saknade den trafikslagsövergripande ansatsen. 



171 

Västra Götaland: Skaraborgs kommunalförbund, Sjuhärads kommunalförbund 
och Göteborgsregionens kommunalförbund (de som var direkt berörda av 
sträckan). Dessutom bjöd man in Västtrafik, Branschföreningen Tågoperatörerna, 
Göteborgs hamn och Västsvenska handelskammaren. Tanken enligt 
processledaren var att här skulle de få med ”alla aktörer” (tjänsteperson, 
Trafikverket; ÅVS VSB), men inte intresseföreningar. Tankegångarna gick så här 
hos Trafikverket: 

”Sammansättningen av referensgruppen har vi inte resonerat om, hur tänkte ni där?” 

”Vi tänkte ganska brett… alla aktörer… som kan tänkas vara intresserade men som 
inte är intresseföreningar(…) Vi tänkte kommuner och näringslivs… offentlighet och 
näringsliv…” 

”Hur kommer det sig?” 

”Det är svårt att dra gränsen när det kommer till organiserade [intressen]… Ja då 
skulle vi ha bjudit in föreningar som har olika intressen… det hade väl varit bra kan 
man personligen tycka men ... det var nog på chefsnivå… man inte ville bjuda in… 
sådana som man såg som särintressen…” (tjänsteperson, Trafikverket, ÅVS VSB).  

Intervjupersonen ger ett klart besked om en sortering som låter bekant, den om att 
offentliga aktörer och näringsliv ska vara prioriterade, samtidigt som hen också 
uttrycker en personligt reflekterande position som står i dess motsättning. Här ser 
vi en tankestruktur formuleras i genomförandet av en ÅVS, som inte faller långt 
ifrån det som handledningens instruktioner ger uttryck för avseende ”involvering 
av de som behöver involveras”. Måhända att det kan uppfattas som en norm inom 
Trafikverket. Det kan riskera att försvåra för intressen som inte uppfyller villkoren 
om att vara offentliga företrädare och eller vara ett näringslivsintresse, att erbjudas 
utrymme i dessa processer som anger en ansats om vidgade synsätt och olika 
perspektiv till en problematik. Av undersökningen ovan i avsnitt 4.1 framgår det 
att handledningen inte fullt ut stödjer en breddning av perspektiven i en ÅVS-
process, inte heller förefaller det i konkreta praktiska planeringssituationer finnas 
utrymme för en breddning av perspektiven vid involvering.     

Systemets referensgrupp av liten betydelse för processens innehåll 
Referensgruppen var avsedd att fylla en större funktion i arbetet än vad som blev 
fallet. Inom ramen för en referensgrupp skulle workshops hållas vid som det var 
planerat åtminstone tre tillfällen, för att behandla problembild, åtgärder och 
prioriteringar. Utgångspunkten var att hela studien skulle bedrivas i tre olika 
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forum; i arbetsgruppen som möttes ofta och löste problemen, tog fram 
åtgärdsförslag; i referensgruppen mer sällan och som syftade till att förankra och 
komma med inspel; samt i styrgruppen som möttes litet oftare än referensgruppen 
och som visade riktning för arbetet (tjänsteperson, Trafikverket, ÅVS VSB). Av 
olika skäl kom referensgruppen igång sent och möttes vid endast två, tre-
timmarstillfällen; ungefär mitt i arbetsprocessen och i sluttampen inför 
remissomgång av arbetet våren 2014. Referensgruppsmötena kunde således inte 
fylla den aktiva roll i utredningen som först eftersöktes, och fick snarare 
karaktären av avstämning och information enligt flera intervjupersoner 
(tjänsteperson, Västra götalandsregionen, ÅVS VSB; tjänsteperson kommunalt 
samarbetsorgan, ÅVS VSB; tjänsteperson, konsult, ÅVS VSB).   

I fråga om en begränsad delaktighet och involvering framför allt avseende en 
bredare krets inflytande på processen och arbetsinnehållet kunde trots allt 
Trafikverket i detta arbete, i denna studie, luta sig mot att frågeställningen var 
brett förankrad i regionen och dessutom politiskt prioriterad (tjänsteperspn, 
Trafikverket, ÅVS VSB; tjänsteperson Västra götalandsregionen, ÅVS VSB; 
tjänsteperson, kommun, ÅVS VSB). Denna ÅVS kunde således utgå från att den 
vilade på en solid samrådsgrund och ett samförstånd om inriktning, och därmed 
att det nu var en fråga om att låta den tekniska expertisen visa på rimliga lösningar 
i närtid och relevanta inriktningar för framtiden.  

Samförstånd för samverkan 
Sammanfattningsvis visar erfarenheterna från ÅVS VSB att frågor om tekniska 
överväganden var tidigt i fokus och påverkade utformning av studien, och dess 
samverkansupplägg. Att studien trots detta ordnades som en ÅVS kunde förklaras 
med att utvecklingsfrågor beträffande banan genom en av kommunerna var sedan 
länge kontroversiell och att det därtill fanns behov av en samverkan med 
kommunerna avseende utvecklingsåtgärder på stationsorterna i anslutning till 
stambanans utveckling och dess långsikta inriktning. Att döma av processledaren 
gjordes noga överväganden om vilka aktörer som var viktiga att få med 
arbetsgruppen för att denna effektivt skulle kunna behandla de kapacitetshöjande 
åtgärder som behövdes. Bevekelsegrunderna var ju inte ökad förståelse och 
kunskap om en problematik, utan att skapa en effektiv och förankringsmässigt 
legitim grupp av aktörer, som kunde konstruktivt arbeta med åtgärdsförslag och 
utformningsdetaljer beträffande ett känt och väl avgränsat problem. Någon annan 
ansats t ex om ”ett vidare synsätt” och att kunna anlägga ”olika perspektiv”, 
förefaller inte fullt lika relevant givet omständigheterna.  
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Den delen av studien som var mer framåtblickande, om det framtida resandet på 
banan och nödvändiga insatser, var avsikten att närmare knyta till den stora 
referensgruppen, vars sammansättningskriterium var att få med ”alla”. Denna 
fråga och referensgruppens sammansättning och roll, framstår emellertid som 
något mindre angelägen med tanke på gruppens sena formering i ÅVS-processen 
som helhet, och dess närmast obetydliga insatser i studien. Att denna grupp kom 
att spela en perifer roll torde således förklaras i ljuset av att frågan i sig var något 
perifer, åtminstone i relation till det tekniska uppdraget som fokuserade på 
järnvägstekniska åtgärder och låg närmare i tiden och på så sätt kan uppfattas som 
mer angelägen att behandla. Men det gjorde inte att man kom att uppfatta frågan 
om framtida åtgärder som oviktiga, bara att de inte kom att äga lika stor prioritet 
och brådska, för det fanns ett samförstånd kring behovet att adressera mer i närtid 
påträngande frågor.  

Avslutningsvis så förefaller denna samverkan bygga på att nyckelaktörer är 
överens om ett antal grundläggande detaljer, såsom att en satsning på järnväg är 
en satsning på järnväg, vilket bland annat kommer sig av en politisk vilja om 
regionförstoring inom vad som uppfattas vara ramen för hållbar utveckling, och 
inget annat, såsom satsningar på bussar eller båtar, ja allt möjligt annat som man 
kan föreställa sig skulle kunna bidra till utveckling, eller hantering av 
”transportrelaterade problem” i samhället, till vilket ÅVS syftar ansluta sina 
utredningsresurser. Men om nyckelaktörer inte var överens ”om vad som ska 
göras”, uppfattar jag ÅVS som en lämplig process att genomföra, så att 
gemensamma uppfattningar om lämpliga satsningar för en utveckling kan komma 
att formas, då olika intressen ställer sig frågan om det verkligen är ytterligare en 
grop vi behöver, och om så är fallet; är en spade verkligen det lämpligaste medlet, 
finns det inte andra sätt? Så är alltså inte fallet i denna studie, Västra stambanan 
genom Västra Götaland (Trafikverket, 2015b). Här har man redan klart för sig 
vad som ska göras i betydelse om vad utredning och planeringsinsatser närmare 
och mer i detalj bör behandla, så som t ex vilket trafikslag som avses, inom vilken 
tidsram och till vilka resurser. En utredning som har dessa ingångsvärden blir en 
fråga om att hantera tekniska osäkerheter och optimera funktioner, och inte om att 
hantera politisk otydliga signaler och olika intressens prioriteringar. Här var den 
politiska diskussionen i det närmaste avklarad, och fokus låg på att lösa denna 
problematik. Det fanns ett samförstånd att samverka, en vilja till att samordna 
resurser.    

Avslutningsvis så uppfattar jag ingångsvärden till denna studie vara sådana 
ställningstaganden som skulle kunna kallas åtgärdsval, som är resultatet av en 
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bred strategisk samverkansprocess. D v s att en ÅVS föregick och således bidrog 
till ingångsvärden till denna studie. Kanske att regionens Målbilds-arbetet (Västra 
götalandsregionen, 2013) kunde ha varit en ÅVS? Det är som om frågornas 
detaljeringsgrad i denna ÅVS VSB, vittnar om att dessa tillhör en annan fas i 
planeringen, kanske i planläggningen, eller kanske i en annan process, med någon 
sorts övergångsfunktion. Men hur man avgör det och bestämmer sig för detta, det 
är inte fullt så enkelt. 

4.2.2 Samverkansproblem – brist på samförstånd 

Inledning 
I Åre genomfördes under 2013 en åtgärdsvalsstudie som syftade till att behandla 
utmaningar som fanns i och omkring Åre by i trafikhänseende med anledning av 
stora mängder av besökande under vissa delar av året (Trafikverket 2014a). 
Utgångspunkten, som den formuleras i ÅVS-rapporten (ibid.), är att antalet 
besökare har ökat kraftigt på senare år utan att några säkerhets-, kapacitetshöjande 
eller andra åtgärder har genomförts i infrastrukturen. Denna situation med en 
lokalgata och en Europaväg i samma infrastruktur, har lett till ett antal 
komplikationer i form av bland annat stor köbildning och ökade trafik-
säkerhetsrisker, vilket utmanar utsikterna för såväl tillväxt som en omställning till 
ett mer hållbart resande (bl a tjänsteperson 1, kommun, ÅVS Åre; tjänsteperson 1, 
Trafikverket, ÅVS Åre; tjänsteperson, lokalt näringsliv, ÅVS Åre). Här ska jag nu 
beskriva litet närmare en process som försöker hantera frågan om bristande 
samförstånd om situationen och problematiken. Vad som först kännetecknade 
processen på en initial och övergripande nivå var att det förelåg en enighet om att 
situationen var problematisk. Men ganska så snart visade det sig att de olika 
aktörerna hade litet olika syn, tankar och idéer om grundproblemet och därmed 
också vad som behövde göras. Studien är en god illustration över hur komplicerad 
samverkan och samförstånd om såväl problem som lösningar kan vara i praktiken. 
Denna redogörelse av en ÅVS ger ytterligare perspektiv på hur samverkan i ÅVS 
kan komma till konkreta uttryck i planeringssituationer med tydliga konflikter. 
Syfte med studien var att få fram en ”gemensam målbild av utvecklingen i 
Åredalen för att ta fram lämplig inriktning för åtgärder på kort och lång sikt” 
(Trafikverket 2014a: 5). Processen genomfördes gemensamt av Åre kommun och 
Trafikverket, och rollen som processledare fylldes av två personer från 
Trafikverket. ÅVS Åredalen är alltså exempel på en situation med uttalat olika 
uppfattningar om vad som är ”problemet” och därmed också behoven. Hur 
hanterades ambitionen om samverkan och inkludering i detta fall? Hur förhöll sig 
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Trafikverket i sin uppgift som processledare till att involvera aktörer och få olika 
perspektiv att mötas till en gemensam problembild? Hur såg förutsättningarna till 
samförstånd och samverkan ut i denna situation? 

Problematiken 
I studien fanns två huvudaktörer och de företrädde två olika perspektiv på 
problematiken. Jag inleder med att låta dem båda få formulera sin syn och börjar 
med en tjänsteperson från Trafikverket som deltog i arbetet: 

”Vad drog igång det hela?” 

”Det var ju min… eller vi [Trafikverket] upplever byn som problematisk.  Det finns 
problematik i trafikflödena och mellan samhällsbyggandet… och gentemot 
infrastrukturen. Vi kände att det inte fanns någon som tänker lite långsiktigt… om vi 
ska prata rent ut… och det innebär… för kommunen äger väldigt lite mark men det 
gör exploatörerna… att de [privata exploatörer] med ganska kort varsel kan komma 
och vill bygga något och så säger kommunen ’Ja det blir bra. Det skapar 
arbetstillfällen’… och så har man inte tänkt hur trafikflödena blir och det skapar 
väldiga problem i infrastrukturen… att den [Åre by] har vuxit på det här sättet… på ett 
o-organiserat sätt…” (tjänsteperson 2, Trafikverket, ÅVS Åre). 

Utifrån Trafikverkets perspektiv förelåg problem på orten. Enligt Trafikverks-
företrädarens resonemang grundas problemen bland annat i att kommunen växte 
utan kontroll men också att kommunen i sitt tillståndgivande till exploatörer tog 
liten eller till och med ingen hänsyn till vägen och dess funktion. Nu gällde det att 
börja komma tillrätta med denna problematik, och en ÅVS-process initierades 
med syfte att komma fram till en gemensam målbild och förståelse och 
gemensamma lösningar. Samtal med företrädare för kommunen bekräftade bilden 
av dessa problem på orten. Men de gör en annan analys av problemets kärna. Vid 
frågor om vad som utgör ”problemet” framkom att Trafikverkets förståelse för 
situationen på orten är missvisande: 

”Vad är din uppfattning om problemet?” 

”Det är ju ett ständigt påpekande från politik och andra att besök och 
upplevelsenäringen genererar stora [trafik-]flöden… men planeringssystemet 
[Trafikverkets] säger att det bor 10418 personer här… och vi är ju en medelstor 
svensk stad när det är som mest tryck… 30 -40 000 personer i dalgången, där det 
normalt bor 3500 personer… och vi älskar dessa kontraster… så att problemet är ju 
egentligen och ska vi koka ner det till små detaljer… så är det att Europaväg 14 är en 
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bygata… och det involverar ju en massa detaljer… men det är det enkla…” 
(tjänsteperson 2, kommun, ÅVS Åre) 

Utifrån kommunens perspektiv är Europavägen också en bygata och problemet 
består snarare i att den trafiksituation som uppstår i byn, på vägen, inte 
uppmärksammas av Trafikverket avseende vare sig underhåll, investeringar eller 
andra åtgärder i infrastrukturen.48 Kommuntjänstepersonen menar att Trafikverket 
underskattar problematiken. Detta, menar jag, är en annan betoning på problemet 
som skiljer sig från den som Trafikverksrepresentanten uttryckte i det inledande 
citatet, att problemet snarare bestod i att det inte var någon ordning på 
kommunens utbyggnad. Att det resulterade i en avsaknad av ansvarstagande för 
de komplikationer som uppstår på vägen i och med ökad lokal trafik, vilket är en 
följd av den expanderande turistindustrin. Ett lokalt ekonomiskt sammanhang av 
”jobbskapande”, som de facto har konsekvenser på trafiksituationen på vägen, då 
en rad olika faktorer gör bilanvändningen till det dominerande transportslaget på 
orten, med stor trängsel, köer, och minskad trafiksäkerhet som konsekvens under 
vissa veckor på året. Det är ingen orimlig uppfattning, som tjänstepersonen från 
Trafikverket ger uttryck för, att den rådande inställningen i kommunen om 
utveckling av ortens näring, inte på allvar förmår hantera och tämja det lokala 
resande med bil, utan riskerar tvärtom att accentuera och accelerera problemen 
genom en fortsatt ogenomtänkt exploatering.  

Det föreligger således två perspektiv. Trafikverket betonar en utveckling som är 
ogenomtänkt, och således får konsekvenser på infrastrukturen. Kommunen ser en 
utveckling av orten och dess lokala ekonomi begränsas med anledning av svåra 
trafiksituationer, som inte tillåts att bli hanterade av Trafikverket. Men 
problembilden är mer komplex än så, vilket ska i det närmaste fördjupas, med 
fokus på vilka föreställningar och förutsättningar som ligger bakom respektive 
perspektiv, särskilt med fokus på Trafikverkets. Ett perspektiv som jag menar inte 
problematiseras i denna ÅVS, och således inte heller är föremål för diskussion och 
åtgärdsförslag, vilket i förlängningen omöjliggör för att en gemensam förståelse 
för problematiken ska kunna formuleras. Låt mig närma mig problematik med att 
förtydliga konflikten. En annan kommuntjänsteperson kommenterade 

                                                        
48 En trafikberäkningsmodell som är baserat på schablontal, bland annat en orts invånarantal, 
som används när det kommer till fördelning av medel. Alternativ är att räkna antalet bilar över 
en tid och således erhålla verkligt förekommande trafiktal, för att utifrån detta bedöma 
fördelning av medel och behov av insatser (tjänsteperson 2, Trafikverket, ÅVS Åre). 
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Trafikverkets inställning, och agerande i studien, vilket var utifrån ett alldeles 
särskilt perspektiv:  

”För i den här ÅVSen så var det egentligen två … egentligen en sak som skiljde oss 
mycket åt och det var ju… det satt med en del från trafikverket som väldigt tydligt 
förespråkade TEN-T stråket… och skyddade det… och sen resten som såg byn som 
målpunkt och vägen som bygata… och det var ju den stora konflikten som fanns…” 
(tjänsteperson 1, kommun, ÅVS Åre) 

Här lyfter kommunen fram att Trafikverket ser att vägen framför allt har en viktig 
funktion. Men vilket var detta andra, låt oss kalla det, vägperspektiv, vilket 
Trafikverket tydligt framförde och närmast försvarade på workshopparna? En av 
deltagarna från Trafikverket, tillika en av initiativtagarna till studien, förklarar 
närmare och stödjer kommuntjänstepersonens uppfattning om en sorts 
prioriteringsordning som Trafikverket utgår ifrån. På min fråga om att försöka 
precisera problemet litet tydligare svarade intervjupersonen följande: 

”Nej det är ju som du säger de två aspekterna [förtätning eller utspridning]… men det 
finns ju fler [problem]. Det finns ingen röd linje hur man vill ha det… om vill man se 
en förtätning. Vi [Trafikverket] vill oftast se att man tänker på hur infrastrukturen ser 
ut då vi har svårt att hitta pengar till nya åtgärder… så att man ser till att nyttja det 
som finns på ett bra och effektivt sätt… Men så är det inte här [i byn] för där kommer 
man på att man vill bygga ett hotell på ett speciellt ställe och så kommer ju kravet 
[från exploatören]… för att gästerna ska kunna komma in och ut här så måste vi ha en 
cirkulationsplats. Och så tar man för givet… och kommunen säger att det låter bra 
det… bygg en cirkulation där… men så kommer vi och säger i detaljplanesvaret, i 
remissvaret men varför pratar ni inte med oss först… Vägen är ju ett Ten-T- stråk… 
det ska uppfylla en viss standard... miljömässigt är det viktigt att det inte blir för stora 
hastighetsförändringar… trafiken ska kunna gå i 80. Dessutom så byggde vi vägen 
som en förbifart redan 1962… och den funktionen vill vi åter till. Vi vill försöka värna 
vägen… och det har vi jobbat på… och då uppfattas vi som en bromskloss… man 
menar att vi kan ju aldrig gå med på något, ni är alltid så vrånga osv… Och det kan 
jag förstå att vi uppfattas på det sättet med den metodik som man jobbar efter…” 
(tjänsteperson 2, Trafikverket, Årestudien) 

Uppfattningen eller känslan från den kommunala representanten om att flera 
Trafikverksrepresentanter försvarade vägen i en viss funktion verkar vara en 
uppfattning som också intervjupersonen från Trafikverket ger uttryck för. Vägen 
måste försvaras, menar hen, med tanke på den metod som kommunen lokalt 
jobbar utifrån, som inte tar hänsyn till vad Trafikverket uppfattar vara vägens 
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viktigaste funktion, den som Europaväg, eller ”Ten-T”- stråk. Trafikverkets 
uppgift blir således att värna vägens funktion som genomfartsled. Är detta att 
uppfatta som i linje med ÅVS samverkande anda, om att finna förståelse för 
transportsystemets funktionalitet, snarare än en gemensam förståelse om en 
problematik genom processen? När man söker en förståelse i en process så finner 
man också mycket riktig att det finns flera uppfattningar om vägens uppgift, d v s 
funktion, men bör någon av dem ha företräde? Utmaningen är således att förstå 
vad denna väg är för något, eller snarare uppfattas vara enligt Trafikverket och 
ställa det i relation till lokala perspektiv. Uppgiften för denna ÅVS låg således 
mindre i en fråga om att göra en funktionell analys av ett konkret problem, utan 
var snarare en fråga om att skapa ett samförstånd om problemets inramning, att 
aktörerna började samtala om konflikten.    

Processens utformning 
Trafikverkets processledare valde att presentera upprättandet av ÅVS-studien som 
en fråga om att hitta former för att förbättra samarbetet mellan kommunen och 
Trafikverket (tjänsteperson 1, Trafikverket, ÅVS Åre). De kommunala 
intervjupersonerna var inne på samma linje (tjänstepersoner 1 och 2, kommun, 
ÅVS Åre), och menade att det var ett ganska ansträngt samarbetsklimat mellan 
organisationerna. Trafikverket tog en första kontakt hösten 2012 och presenterade 
idén om en ÅVS som ett konkret sätt att finna samarbetsformer för att tala om 
trafiksituationen i Åredalen och lägga en grund för att gemensamt ta sig an 
problematiken och implementera lösningar. Ett samarbete upprättades mellan 
kommunen och Trafikverket för att genomföra en ÅVS. Rent konkret involverade 
samverkan att Trafikverket stod för kompetensen kring processen och en summa 
på 100 000 SEK för dess genomförande avseende faciliteter och konsulter. 
Kommunen ansvarade för att tillse vissa praktikaliteter, såsom att finna lokaler. 
De tog hand om ”värdskapet” som en av personerna från kommunen uttryckte det 
(tjänsteperson 1, kommun, ÅVS Åre). Det var ett samarbete utan större insatser 
eller risker för att tala resursmässigt, däremot fanns det alltså spänningar, vilka 
föreföll bottna i olika uppfattningar om problemet.  

Insatserna i projektet var små men engagemanget i frågeställningen skulle visa sig 
bli stort, i numerära termer. Det var ett stort antal människor som deltog i studiens 
tre workshoptillfällen (WS) som genomfördes under våren 2013. Som 
framkommer mer i detalj nedan var det mer än 20 organisationer, företrädda av 
närmare 60 personer. Att de var så många förefaller handla om att man från både 
Trafikverket och kommunen önskade involvera så många aktörer och intressenter 
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som möjligt. Delaktigheten byggde på principen att alla som ville skulle få vara 
med, men att vissa nyckelpersoner var avgörande för processen.  

”vi tyckte att det var stor entusiasm… många kom… och det var både bredd och djup 
och de nyckelpersoner som vi ansåg var helt avgörande, de var också med…” 
(tjänsteperson 2, kommun, ÅVS Åre).  

Alla fick vara med och det var viktigt att vissa dök upp. En fråga som aktualiseras 
är därmed hur inbjudningarna till processen gick till. En intervjuperson menade att 
det var kommunens näringslivssekreterares telefonlista som utgjorde grunden för 
involverandet (tjänsteperson, transportföretag, ÅVS Åre). Åtvärdsvalsstudiens 
processledare beskrev med litet andra ord att kommunens företrädare, näringslivs-
sekreteraren, hade ett brett nätverk och stor erfarenhet av samverkan i kommunen. 
Inte minst hade denna person deltagarlistor från tidigare processer på orten, en 
särskilt viktig process var ett heldagsarbete som hade genomförts år 2009 inom 
ramen för ett EU-finansierat projekt som arbetade med utmaningen att ställa om 
resandet på orten (tjänsteperson 1, Trafikverket, ÅVS Åre). Flera framhöll att 
både de deltagande personerna samt slutsatserna från det arbetet utgjorde viktig 
input till denna ÅVS (ibid.; tjänsteperson 2, kommun; ÅVS Åre).49 Det 
annonserades också om studien, där det framgick att den var öppen för alla 
intresserade, och detta genererade en eller ett par personer enligt kommunen 
(tjänstepersoner 1 och 2, kommun, ÅVS Åre). En av kommunföreträdarna menade 
att omsorgen om att det skulle vara ett brett deltagande kom framför allt från 
kommunen, som menade att det var av stor vikt för processens fortsatta legitimitet 
och handlingskraft (tjänsteperson 1, kommun, ÅVS Åre). Processledaren från 
Trafikverket menade att det var en uppgift som kommunen var mer lämpad för vid 
förberedelserna av en ÅVS, med tanke på deras lokalkännedom och uttryckte i 
övrigt ingen värderande synpunkt om detaljer kring deltagandet (tjänsteperson 1, 
Trafikverket, ÅVS Åre).  

                                                        
49 Clim-Atic hette satsningen, om regionala innovationsprocesser för en hållbar utveckling i 
Norra Europas turistorter (Sweco, 2009). Frågeställningen handlade om tillgänglighet till Åre 
och olika mobilitetsalternativ på plats för besökare, eller i korthet om Åredalens framtida 
kommunikationsmöjligheter för en hållbar utveckling. Vad som kom ut av den processen var ett 
antal förslag på hur ett spårtaxi-system skulle kunna utformas i Åre. Det var i samband med att 
staten skulle satsa medel på ett antal projekt runt om i landet. Åre valdes inte som försöksort. 
Ett år senare i en Trafikstrategi för orten nämns inga spårtaxisystem. Inte heller föreligger det 
tankar eller förslag om satsningar på spårtaxi bland åtgärderna i ÅVS Åredalen. 
Problemställningen från det arbetet fördes in i föreliggande ÅVS. 
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Deltagandet 
Konkret hanterades ambitionerna om ett brett deltagande i denna fas genom att 
kommunen och Trafikverket bjöd in till en serie workshoppar (WS). Många kom 
att delta vid dessa. De intressenter som har deltagit i dessa externa moment av 
studien utgör sammantaget 22 organisationer, men 31 stycken var inbjudna.50 
Totalt 94 personer bjöds aktivt in att delta varav 60 personer kom att delta vid 
åtminstone ett av de tre workshoptillfällena. Vid den första WS kom 50 personer 
från sammanlagt 18 organisationer, vid den andra WS kom 39 personer från 13 
organisationer och vid det sista tillfället kom 28 personer från 10 olika 
organisationer. De tre tillfällena var i slutet av januari, i mitten av mars och i 
mitten av maj 2013.  

Upplägget och själva arbetsprocessen vid workshopparna var kopplad till vad man 
uppfattar som de tre viktigaste momenten i processen: 1) att förstå situationen och 
skapa en gemensam målbild; 2) att generera åtgärder; samt 3) att bedöma och 
prioritera åtgärder.51 Det var som sagt många som kom att aktiveras och 
involveras, men de allra flesta var från kommunen och Trafikverket, 19 personer 
från kommunen och 14 personer från Trafikverket kom att delta vid minst ett 
tillfälle. Det vill säga av totalt 60 personer som medverkade vid de tre tillfällena 
kom 33 från kommunen och Trafikverket. De övriga deltagarna som medverkade 
vid samtliga tillfällen kom från ett regionalt perspektiv, ett ideellt 
turistutvecklingsperspektiv (en föreningsverksamhet), en trafikoperatör, ett 
taxiåkeri, och ett företag inom turistbranschen, sammantaget utgjorde åtta 
organisationer kärnan i denna mer externa del av åtgärdsvalsstudien. 
Sammantaget deltog 17 personer över samtliga tre WS, varav elva kom från 
kommunen och Trafikverket. Av de 17 personer som deltog vid samtliga WS 
kommer fem från Trafikverket och sex från kommunen (varav två politiker från 
den styrande koalitionen). Övriga sex personer är två från det dominerande 
företaget på orten (turismindustrin), en person från en trafikoperatör inom 
kollektivtrafiken (privat), en person från ett taxibolag, samt slutligen en person 
från en ideell förening för byutveckling och turism. Sammanfattningsvis kan 

                                                        
50 Sifforna bygger på ett excel-blad sammanställt av kommunen över inbjudna aktörer och 
antalet deltagande per möte (Åre kommun, 2013).  
51 Ett workshop-upplägg som förefaller vara mycket vanligt, och som oftast faller in i faserna; 
förstå, pröva, och prioritera/rekommendera.  
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noteras att samtidigt som det var en stor mängd aktörer, så var det ändå en 
begränsad bredd i perspektiv. Exempelvis noteras att inga lokala naturvårds- eller 
miljöorganisationer var representerade och inte heller något friluftsintressen 
såsom t ex fiske, inga samfälligheter av boende, inga ungdomar (men en 
mellanstadieklass), kyrkan eller andra religiösa samfund, lantbrukare, samerna 
och rennäringen osv. Därtill, två av intervjupersonerna, som kom från Åre samt 
från Östersund, kommenterade också spontant, vid intervjuerna, att det i deras 
mening var en alltför stor mängd offentliga tjänstemän vid workshopstillfällena 
(tjänsteperson, transportföretag, ÅVS Åre; företrädare, ideell aktör 1, ÅVS Åre). 
Båda uppfattade detta som ett slöseri och ett tydligt tecken på ineffektivitet. 

 

 
 
Figur 10. Lista över de totalt 22 deltagande organisationerna. Fetstilt de åtta som 
deltog vid samtliga tre workshoppar (Åre kommun, 2013).  

Det förelåg ingen intressentanalys i denna ÅVS-studie som följde handledningens 
instruktion. Trots det förefaller involveringen baseras på ett sådant förfarande sett 
till utfallet. För i denna stora process med många deltagande personer återfinns 
trots allt idel kända aktörer från listan i Handledningen avsnitt för 
intressentanalys; där finns de offentliga som har till ansvar att agera, i form av 
kommunen, Trafikverket, regional kollektivtrafikmyndighet, regionförbundet; 
därtill kommer näringslivsintressen, en stor närvaro med specifik lokal prägel 
beträffande turismen där två stora aktörer medverkade; samt slutligen 
transportörer, en rad olika företag inom transportnäringen var representerade. Så 
kallade sekundära intressen var också representerade. Det var organisationer som 
företrädde ett slags ideellt by-perspektiv på utvecklingsfrågorna, samtliga med en 
klar affinitet åt turistfrämjande insatser. Som en avslutande knorr på 
delaktighetsskapandet involverades en mellanstadieklass i processen genom att 
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deras projektarbete med frågor om utvecklingen i Åre kom att lyftas in i ÅVS 
processen.  

Huruvida man kan uppfatta detta som en integrerad del av studien eller något som 
har tillkommit i efterhand och bara mycket löst kopplat, är föremål för skilda 
uppfattningar mellan kommunen och Trafikverket (tjänsteperson 1 och 2, 
kommun, ÅVS Åre; tjänsteperson 1, Trafikverket, ÅVS Åre). Skolklassens arbete 
genomfördes under hösten på initiativ från kommunen och kom att slutredovisas 
tidigt 2014. ÅVS-studiens process och arbete i workshoppar, som genomfördes 
under våren 2013, kunde därför inte ta intryck av barnens idéer om framtiden. Vad 
man dock kan konstatera är att det fanns en uttryckt vilja till att involvera från 
Trafikverkets sida och de skriver i rapporten att ”unga i Åre har varit delaktiga 
och haft inflytande på delar av lösningarna” (Trafikverket 2014a: 8). Då rapporten 
kom att sammanställas först ett år efter att den sista workshoppen var klar kan 
man föreställa sig att Trafikverket hade tid att ta intryck av skolelevernas tankar i 
rapporten. Dessa förslag till lösningar och aktiviteter borde ju dock inte kunna 
avvika från de i workshopparna gemensamt deklarerade ståndpunkter och förslag 
till lösningar. Vad man med säkerhet kan säga är att man inte involverade i 
processen kritiska röster beträffande exploatering och utveckling, så som 
miljöorganisationer. Ingen av intervjupersonerna hade någon förklaring till att 
intressen med en mer avvikande och alternativ agenda inte var delaktiggjorda.52 
Som en av intervjupersonerna sa, alla fick vara med om de ville, de hade ju 
annonserat och bjudit in (tjänsteperson 2, kommun, ÅVS Åre). Eftersom inga 
ytterligare ansträngningar gjordes för att involvera denna typ av aktörer framstår 
det inte som att de var särskilt saknade.53  

Samtliga de inbjudna deltagarna kan kategoriseras enligt följande fyra särskiljande 
drag; offentliga myndigheter, transportnäringen, ideell, näringsliv. Till stora delar 
kan dessa fyra särdrag buntas ihop till att handla om näringslivets förutsättningar 
beträffande turism och transporttjänster, samt offentliga myndigheter som 

                                                        
52 Men de hade sannolikt kunnat erbjuda andra perspektiv och kunskaper för en breddad 
förståelse av de lokala problemen. T ex företrädare för Naturskyddsföreningens Årekrets 
menade att kommunen inte tog problemen som ökad exploatering bidrog med för Natura 2000-
området, Åresjön, på allvar (företrädare, ideell 2, ÅVS Åre). 
53 Ingen av intervjupersonerna gav uttryck för att det direkt saknades något intresse i processen 
på en direkt fråga.  
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företräder i huvudsak infrastrukturella förutsättningar. Det är således en rad 
intressenter som ser behovet av ett fungerande transportsystem. Sedan finns det en 
rad leverantörer av transporttjänster, dessa är oftast privata aktörer men inte 
enbart, någon är offentlig ägda. Och så har vi de offentliga aktörerna som 
tillhandahåller nödvändig infrastruktur (faciliteter av olika slag, tillstånd, system 
och resurser) och andra förutsättningar för verksamhetsutövare och 
serviceleverantörer att förhålla sig till, i syfte att kunna bedriva sina verksamheter. 
Den bild som dessa aktörer kan förmedla av Åres utveckling är av ett visst 
omfång som färgar deras bedömningar och uppfattningar om behov, brister och 
problem i Åre. Sammantaget en grupp som kan spegla utvecklingen som en fråga 
om fortsatt expansion avseenden besöksnäringen på orten och behovet av resor 
och transporter.    

Ingen gemensam uppfattning 
Men hur blev det med samförstånd kring problemet? Ett viktigt mål med ÅVS är, 
som framgått ovan, att skapa en gemensam uppfattning om problemet. Att skapa 
ett samförstånd och enas kring en målsättning. Ingången till studien ramades in av 
att det förelåg vissa samarbetsbesvär och att frågeställningen om trafiksituationen 
i byn behövde belysas och diskuteras igenom gemensamt i en bred process. Att 
genomföra en dialog om problemet framstod som en klok strategi där möjligheten 
till att få in ”externt tänkande” i Trafikverkets processer, som en lokal person 
uttryckte det (tjänsteperson 2, kommun, ÅVS Åre), förväntas underlätta i att förstå 
problematiken och de förutsättningar som föreligger. Men förutsättningarna som 
föreligger är något som bedöms utifrån olika perspektiv och likaså är 
uppfattningen om att förstå problematiken bättre, också den en fråga om vinkel. 
Att förena perspektiv och olika vinklar är således utmaningen. 

Processledaren från Trafikverket försöker finna en balans om problemet och 
berättar att det finns en klar medvetenhet om konflikten och att olika uppdrag för 
en och samma infrastruktur föreligger, men att båda kan och ska beaktas. 

”Det stora… eller det onödiga problemet som har uppstått det är… att E14 som är 
genomfart eller en bygata… det vill säga det måste vara antigen eller … men in min 
värld (…) så är det ju både och. Återigen planeringens uppgift är att balansera… man 
kan inte säga, nämen vi tänker bara på godset som ska igenom för det är vad vi 
prioriterar… så funkar det ju inte… människorna måste ju röra sig de också. Så man 
stod på var sin sida… så enkelt kan man ju uttrycka det som att från kommunerna och 
andra här omkring så vill man ha rondeller… för att komma ut på den stora vägen när 
det är mycket trafik… till påsk och liknande… medan vi [Trafikverket] tycker att det 



184 

hindrar för mycket framkomligheten för de som ska rakt fram, igenom byn… så att 
säga…” (tjänsteperson 1, Trafikverket, ÅVS Åre). 

Att intervjupersonen framställer problemet som ”onödigt” uppfattar jag grundas i 
en uppfattning om att det i fallet Åre, finns ett ”antingen-eller”-tänkande som inte 
behöver finnas där, och som låser in aktörerna i sina positioner och försvåra en 
dialog om lösningar. ÅVS och denna process är en del i planeringens balansering 
av motsatta perspektiv, av intressen; en fråga om att se den dualistiska 
uppfattningen av vägen, det som är grund till en spänd relation mellan kommunen 
och Trafikverket (tjänstepersoner 1 och 2, Trafikverket, ÅVS Åre; tjänstepersoner 
1 och 2, kommun, ÅVS Åre), som ”både-och”. Både genomfart och bygata, och 
att dessa är förenliga.  
Det bör poängteras att olika förslag till ”lösningar” på problematiken i Åre by har 
funnits sedan lång tid tillbaka. Framför allt i form av idéer om en ny förbifart. 
Denna idé är inskissad i översiktsplan 1989 (Åre kommun, 1989), men har en 
stamtavla som sträcker sig längre bakåt i tiden. Den befintliga vägsträckningen är 
en förbifart uppförd 1962 som avlastade en då miljömässigt ohållbar situation i 
Åre by-centrum (Nilsson, 2010). Utvecklingen har så kommit ikapp denna 
konstruktion; byn, turismen och trafiken med den har vuxit ”o-organiserat” enligt 
ett trafikverksperspektiv, men ur ett annat perspektiv, ett marknadslogiskt, som ser 
till vad som efterfrågas; att kunna bo i backen, festa i byn, lyxig avkoppling i 
fjällmiljö osv, och vad som kan erbjudas på mest kapitaleffektiva vis. Ett tredje 
perspektiv uppfattar det som ett ohållbart skövlande.  

Att komma till rätta med situationen, problem på marken, kräver således fysiska 
lösningar enligt de flesta jag talat med, men dessa är inte tillgängliga, rent 
finansieringsmässigt. ÅVS syftar till att lyfta frågan och vrida på problemet, finna 
nya ingångsvinklar, finna på sätt som inte innebär ny infrastruktur i första hand, 
utan i bästa fall visa på hur den förändrade synen på problemet kan bidra till nya, 
innovativa, lösningar. Men förutsättningarna för en helt ny syn på problematiken 
är kanske inte att förvänta genom ÅVS, det föreställer sig inte ens handledningen 
som talar om transportsystemets funktion som grundföresats (se avsnitt 4.1.4 
ovan). Men vad förutsättningarna på denna plats och dessa relationer innebär för 
denna process sätter föreställningen om att en förståelse om varandras behov och 
perspektiv är möjlig genom en ÅVS i prövande blixtbelysning. 
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En organiserad utveckling 
I det inledande citatet gav intervjupersonen från Trafikverket uttryck för att 
kommunen har låtit byn växa o-organiserat. Ett resonemang som många fler 
intervjupersoner anhåller som förvisso rätt och riktig, men gärna också 
kvalificerar och problematiserar. Det är en föreställning om att saker kan ordnas, 
men som utelämnar frågan om, eller det lilla dilemmat med, vilket perspektiv som 
ska gälla. För utifrån vilket perspektiv, och för vem, ska samhället byggas? En 
kommunal planerare reflekterar över möjligheterna att hantera utvecklingen av 
byn, i betydelse att styra den mer aktivt, och avseende ytterligare exploatering av 
näringsverksamheten. Hen berättar om en lokal konflikt, apropå ambitioner att 
försöka skapa en mer tät bebyggelsemiljö för att kunna underlätta i frågor om 
kollektivtrafikförsörjning och finansiering av andra offentliga tjänster och 
nyttigheter, visavi ett ianspråktagande av nya områden. 

”Nejnej… det där är en ständig konflikt mellan täthet och bevarandevärden… och det 
finns ju väldigt resursstarka personer som är benägna att driva överklagandeprocesser 
långt vilket gör det… svårt att pressa fram projekt…(…) men det händer ju 
jättemycket också… man kan inte få den optimala planeringen alla gånger… just att 
då skapa den här stora tätheten som egentligen är väldigt fördelaktig så finns det ett 
motstånd mot den. Men det finns ju överallt… det är så det är… 

”Men hur vill folk bo… det är ju en sak hur folk bor som är här i en vecka men hur 
vill folk bo som flyttar hit… vill de bo tätt? 

”Ja det är … också en fråga om efterfrågan och tillgång… det är ju klart att särskilt 
om man skaffar familj och så där att man vill bo i en villa… men huspriserna är så 
pass upptrissade att det blir utträngningseffekter som kanske inte alltid är så bra 
planerad… och det var lite det som jag funderar mycket kring i 
översiktsplaneringen… som om man kan kanalisera de här utträngningseffekterna i 
noder eller i kärnor som är mer strukturerade och mer lättillgängliga för att inte bara 
sprida ut sig i landskapet… det finns så mycket negativt med det…” (tjänsteperson 1, 
kommun, ÅVS Åre). 

Planeraren talar om det som Trafikverket menar saknas i byns och kommunens 
utvecklingsstrategi. En fråga om markanvändningsstruktur som skapar underlag 
för vissa nyttigheter, såsom kollektivtrafik, vilket skulle ge möjligheter att minska 
bilberoendet och därmed minska trycket på vägen genom byn. Att upprätta en 
plan och förhålla sig till den vid utvecklingsprojekt är preskriptionen som följer av 
en diagnos som bygger på en avsaknad av just dessa attribut, vilket således skulle 
förklara de effekter som föreligger. Huruvida dessa attribut om ordning och 
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struktur kan upprättas i denna omgivning förblir oreflekterad genom ÅVS-
processen. Tanken om att upprätta noder, upprepas i ÅVS-rapporten som en del 
av målbilden och som åtgärder på medellång sikt (Trafikverket 2014a). 
”Nodtanken” förefaller god men svår i praktiken att döma av vad som har 
framkommit i intervjuerna med såväl kommunen som Trafikverket och 
Naturskyddsföreningen (tjänsteperson 1, kommun, ÅVS Åre; tjänsteperson 2, 
Trafikverket, ÅVS Åre; företrädare ideell förening 2, ÅVS Åre). Föreställningen 
och förhoppningen är trots allt att organisering av samhället, samhällsplanering 
med andra ord, har större utsikter att lyckas framdeles.  

Delar av byns utveckling har trots allt skett enligt någon tanke, en struktur. Den 
nod-logik som näringens exploatering uppvisar är dock inte riktad mot att lösa 
kollektiva nyttigheter i form av kollektivtrafik eller kommunal infrastruktur, eller 
för den delen ta hänsyn till att en väg blir överbelastad, eller att en känslig biotop 
förstörs, utan i att samordna en rad kostsamma bygg-tekniska förutsättningar och 
praktikaliteter som vatten och avlopp lokalt för den omedelbara exploateringen, i 
kombination med kundernas önskemål, som innebär ett kostnadsmässigt 
överkomligt och attraktivt sätt att komma i åtnjutande av den rekreativa faciliten 
på orten; vilket kan sammanfattas i en efterfråga om att bo i backen. Det är en 
annan slags ordning som ger en annan organiseringsprincip. Utvecklingen på 
orten har sina företräden och nackdelar. Det är också en utgångspunkt för en del 
av den problembild som man låter komma till uttryck i denna ÅVS, som en lokal 
grund till problemet. Utsikterna för denna expansiva ordnings omedelbara 
övervältrande kanske kan skönjas i den senaste tidens lokala motstånd mot en ny 
exploatering av fjället, i Rödkulleområdet.54  

Ett problemperspektiv 
Problemet utifrån Trafikverksperspektivet är dock mångtydigt; är problemet att 
kommunen inte har en röd tråd i bebyggelseutvecklingen och därtill brister i 
kommunikation med Trafikverket, eller att det saknas statliga medel till att 
hantera alla dessa nya åtgärder som man föreslår med anledning av den stora 
utveckling som sker, eller är det att åtgärder som man föreslår inte är förenliga 
med den funktion Trafikverket anser att vägen har? Vi står inför en 

                                                        
54 Protesterna har försenat exploateringen på flera sätt. En anmärkningsvärd förändring är 
Länsstyrelsen som denna gång har valt att miljöpröva hela exploateringens konsekvenser i 
motsats till tidigare projektuppdelade granskningar (SVT, 2015). 
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tolkningssituation där det ena inte behöver utesluta det andra. Men vilken ingång 
man tar har betydelse för hur man kommunicerar detta, medvetandegör varandras 
svårigheter och således möjliggör för lösningar som är både effektiva och bra. Att 
döma av utsagan ovan från en Trafikverksföreträdare i inledningen, förefaller det 
först vara ett problem att kommunen inte bryr sig om att det saknas medel till nya 
åtgärder. Men sedan framgår det att det snarare är de föreslagna åtgärderna som 
inte är förenliga med vägens uppgift, såsom önskemål om cirkulationsplatser.  

Trafikverkets utgångspunkt är att man ska nyttja det som finns bättre vid ett 
nybyggande på orten, och det som finns är ett stråk för genomfartstrafik som 
behöver vara säkert och framkomligt. Frågan är bara hur det här ska gå till om 
vägens uppgift ligger fast och inga medel skjuts till. Det är ju förvisso precis vad 
som är denna ÅVS uppgift att besvara, men det intressanta att fundera på är hur 
förutsättningarna ser ut perspektivmässigt när man går in i denna specifika 
process. Det är framför allt intressant, och anmärkningsvärt med den ensidiga 
fokuseringen på vägens funktion som förefaller dominera Trafikverkets syn på 
problematiken. Men inte fullt ut, processledaren gav uttryck för att det var ett 
förlegat ”antingen-eller”-tänkande, man kan uppnå ”både-och”. Således medger 
man att det som också finns (ytterst konkret) är lokal trafik som behöver kunna ta 
sig fram säkert och tryggt, vilket också behöver behandlas och hanteras. Måhända 
kan man resa frågan om det verkligen är nödvändigt med allt detta lokala resande, 
skulle inte en begränsning vara möjlig att införa?55 Men trafiken är främst 
kopplad till ortens näringsverksamhet (d v s utsocknes besökare), vars expansion 
sker enligt sina förutsättningar och som i denna situation, av de i ÅVS 
medverkande aktörerna, främst definieras i termer av utveckling och ett skapande 
av välstånd. Det är i detta fall i situationer med besökstoppar som problemen är 
som mest akuta. Men att därmed ifrågasätta omfattningen på antalet besök 
förekommer inte så vitt jag har förstått från Trafikverkets sida, inte heller kan man 
uppfatta att det är deras roll att göra sådana bedömningar och explicit fälla 
avgörande avseende en tillväxtdagordning. Det ligger implicit i deras uppdrag att 
tillhandahålla en service som verkar faciliterande på utvecklingen, inte att den ska 
problematiseras och ifrågasättas. 

Men genom att inte medge förändring av vägens infrastruktur, som att sänka 
hastigheten eller bygga cirkulationsplatser, att hålla fast vid det rådande och 
                                                        
55 Eller andra goda idéer på hur en expansion ska hanteras lokalt som emanerar från denna 
ÅVS.  
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därmed försvåra den tillväxt som näringsliv och kommunen målar upp för orten, i 
deras visioner och målsättningar (Destination ÅRE, 2011), kanske man hoppas ge 
grund för ett stort nytänkande på orten, med innovativa lösningar och nya grepp 
och insatser beträffande de lokala förutsättningarna. Eventuellt är det något som 
kommer till uttryck i de målsättningar och åtgärder som presenteras i denna ÅVS.  

Var hamnade fokus i målbilderna och åtgärdsförslagen? 
Kan man då skönja att ansatsen om att balansera behoven och förena 
intressenterna och de olika aktörerna om problemet och att formulera en 
målsättning har lyckats? Det är svårt att utläsa ett sådant utfall, sett till att det 
föreligger en rad icke-specifika målsättningar i rapportern. Målen förefaller främst 
ge uttryck för att inte vilja gå in i detalj beträffande förutsättningar och 
motsättningar. Nedan återfinns de målbilder som är gemensamt framtagna i 
processen enligt rapporten (Trafikverket, 2014a) 

 
 
Figur 11. Målbilder i studien 
 
Snarare finner vi ord som balans, möjligheter och att alla delar behövs, ord som 
kan förefalla samlande men till intet förpliktar. Samtliga mål syftar mer eller 
mindre till att levererar en fortsatt expansion av näringsverksamheten i byn (och 
därmed också byn fysiskt) och hålla nere genererandet av bilresor, d v s man ska 
åka tåg; man ska flyga (oaktat att detta är allt annat än förenligt med en hållbar 
klimatpolitik och rimligtvis inte kan förenas med ambitioner om ett hållbart 
resande till orten); man ska åka kollektivt; och skulle man trots allt ta bilen till byn 
på semester, så ska den parkeras strax utanför, för att inom byn och mellan de 
olika upplevelserna och platserna ta sig fram med ett lokalt integrerat kollektivt 
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transportsystemet, eller för den delen cykla eller gå. ”Rörelserna” på platsen ska 
helt enkelt inte ske med bil.  

Men det finns som bekant en annan ände av denna problematik som alltså 
förefaller något perifer i denna ÅVS, och som kommer till uttryck som en 
målsättning om att kunna övervinnas: ”E14 som inte delar byn” (se figur 11 
ovan). Det var ju som vi minns två delar av problematiken; en konflikt som 
handlar om det lokala behovet av bra, trygga och framkomliga trafiklösningar för 
sina ärenden som står i motsats till en uppfattning om vägen som ett säkert och 
robust transportstråk, ett riksintresse, t o m ett europeiskt intresse, med avsikt att 
säkra transporter i framtiden.56 Det behovet var aldrig föremål för överväganden i 
studien, som det kommer till uttryck i rapporten och i intervjuerna (Trafikverket 
2014a). Kom den att dryftas i processen, på mötena, på workshopparna så 
försvarades den ihärdigt av Trafikverkets företrädare menade en av 
tjänstepersonerna från kommunen (tjänsteperson 1, kommunen, ÅVS Åre).  

Vad som förefaller utspelas i denna ÅVS är således ett problemperspektivs 
överordning, nämligen en central uppfattning om internationella transregionala 

                                                        
56 Märk väl att det handlar om framtiden, för idag finns ingen transport att tala om på stråket. 
Vägen används framför allt av människor och företag som har orten som målpunkt. Samtidigt 
pågår det ett EU- sponsrat och Trafikverks-engagerat projekt som går ut på att ”marknadsföra” 
detta stråk för transport av gods från Finland/Ryssland till Trondheim och för vidare resa ut i 
världen med sjöfarten. Projektet, som också har en ÅVS (ÅVS Mittstråket, Trafikverket 2014g), 
visar på flaskhalsar som behöver åtgärdas för att i ett första läge kunna attrahera lastbilstrafik, 
vilket alltså ska bygga upp intresset för stråket, och därmed lägga en grund för och möjliggöra 
en framtida utbyggnad och upprustning av järnvägen på sträckan. Järnvägen symboliserar det 
gröna (miljövänliga) inslaget i stråket. Men alltså först i ett senare skede. Initialt är det inte tal 
om några tillnärmelsevis gröna transporter. Det mest intressanta i detta upplägg är att ansatsen 
om att tillskapa en efterfråga på transporter i ett nytt stråk tillskrivs ett ”omtänkandets praktik”, 
alltså en åtgärd enligt fyrstegprincipens första steg. Att hantera transportefterfrågan har i denna 
kontext tolkats mycket kreativt och således är deras problemställning att det föreligger en 
avsaknad av trafik, vilket ställer frågan om transportdämpande åtgärder på huvudet. Även om 
en sådan ansats kanske aldrig har varit aktuell inom alla delar av Trafikverket så är den det 
åtminstone för vissa delar av Trafikverket, jmf Trafikverkets hemsida om ett transportsnålt 
samhälle (http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-
utreda/samhallsplanering/samspel-mellan-trafik-och-bebyggelse/Planera-for-hallbara-stader-
och-attraktiva-regioner/Transportsnalt-samhalle/, 2017-03-26) och Trafikverkets 
”Kunskapsunderlag och Klimatscenario för Energieffektivisering och begränsad 
klimatpåverkan” (Trafikverket 2014h). 

http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/samhallsplanering/samspel-mellan-trafik-och-bebyggelse/Planera-for-hallbara-stader-och-attraktiva-regioner/Transportsnalt-samhalle/
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/samhallsplanering/samspel-mellan-trafik-och-bebyggelse/Planera-for-hallbara-stader-och-attraktiva-regioner/Transportsnalt-samhalle/
http://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/samhallsplanering/samspel-mellan-trafik-och-bebyggelse/Planera-for-hallbara-stader-och-attraktiva-regioner/Transportsnalt-samhalle/
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transportstråk. Dess dominans verkar inte påverkas, diskuteras, ifrågasättas och 
förändras genom ÅVS-metodens process, med ansats om gemensamma synsätt, 
om att dela perspektiv och finna gemensam problembild. I denna ÅVS-process 
målbilder ligger ett fokus på att hantera den lokalt genererade efterfrågan på 
resor, eller ”rörelser” som det kallas (tjänstepersoner 1 och 2, Trafikverket, ÅVS 
Åre), i syfte att försöka tänka bort att de allra flesta kör bil på orten, såväl 
besökare som boende. ”Rörelserna” till och från byn utgör den största delen av all 
trafik som använder vägen. Och med denna ensidighet; vad får det för effekt på 
den gemensamma föreställningen om konflikten? Att ensidigt tala om de lokala 
rörelserna medger ingen jämförelse med det andra perspektivet, det om att ”säkra 
transporter i framtiden”. För det är trots allt så att den funktionen, det vill säga 
genomfartsled, inte är föremål för ett likartat omtänkande eller samma trafikslags-
övergripande omsorg om alternativ. Men det var kanske aldrig avsikten. Vägen 
skulle värnas menade Trafikverksföreträdaren, som talade om att återta funktionen 
som genomfartsled och problemet kommer sig framför allt av en bristande 
samhällsplanering lokalt (tjänsteperson 2, Trafikverket, ÅVS Åre). Och det var 
också de aspekterna av problemet som skulle lösas i ÅVSen. Problemet ramades 
in som ett oönskat genererande av resor lokalt och inte att vägen uppfattades som 
en farlig och bullrande barriär som med sin utformning bidrog till lokala 
framkomlighetsproblem. En ansats som skulle kunna generera andra lösningar och 
åtgärder. Åtminstone skulle ge upphov till diskussion om kompromisser, som om 
det var ett gemensamt projekt, som grundades i en ömsesidig vilja till att förstå, 
och därmed en grund för samförstånd om problemet.  

Nedan återfinns en bild (figur 12) som listar de överenskomna åtgärderna som är 
ett resultat av ÅVS-processen. Tidsintervallen för implementering av åtgärderna 
är kort sikt 2014-2016; medelsikt 2017- 2020; och lång sikt 2021 och vidare. 
Fokus ligger på åtgärder inom samtliga av fyrstegsprocessens typer, med stort 
fokus på de första två stegen, med att ”tänka om”, och att ”optimera” befintliga 
system.  
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Figur 12. Föreslagna åtgärder (Trafikverket 2014a) 
 
Sammanfattningsvis kan man se en inriktning mot samverkansinsatser, och 
inriktning på en rad lokala insatser som syftar till att föra över resandet till mer 
hållbar trafikslag, men också en rad åtgärder inom turismindustrin för att sprida ut 
”trafik-trycket” över dagarna och fördela besöken jämnare över året. Men där 
återfinns också några insatser i väginfrastrukturen för ökad säkerhet och 
framkomlighet, inte minst på lång sikt med en tunnel. En variant av åtgärder 
förefaller vara kopplade till att finna mer medel för att kunna finansiera stora 
infrastrukturprojekt.  

Ingen balans i dialogen om problem och mål, men samförstånd om ett 
medel 
Så processen verkar aldrig ha gått i närkamp med själva konflikten. 
Förutsättningarna för att kunna balansera intressen har aldrig upprättats. Den 
kampen var avgjord på förhand genom att endast den ena delen av vägens uppgift 
– för den lokala försörjningen – kom att diskuteras och problematiseras i syfte att 
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finna åtgärder. Uppgiften om de långväga transporterna var det förgivettagna för 
infrastrukturens funktion. Processens och studiens obeslutsamt spretiga inramning 
med många deltagare och breda målsättning och utkomst kanske inte är ett utryck 
för att det inte föreligger samförstånd inom ramen för denna studie. Utan tvärtom, 
ett samförstånd är ju möjligt att föreställa sig utifrån en annan aspekt; att i 
slutändan kan bara mer infrastrukturen lösa problem som har med infrastrukturens 
uppgifter att göra. Vad processen och dess studie visar är att man egentligen inte 
kan enas kring problemet avseende transportsystemet, utan enbart behandla 
frågeställningen inom ramen för tekniska lösningar, som förflyttar problematiken, 
skjuter den på framtiden, till en viss kostnad för samhälle, människor och ekologi. 
I studien föreställer man sig alltså trots allt en förbifart, en tunnel på lång sikt. I 
rapporten skriver de under åtgärdsinriktning lång sikt (vilket är efter år 2021): 
”Tunnel/nedgrävd vägsträckning genom Åre samhälle – förenar TEN-T med 
lokalgata.” (Ibid.: 12) De skriver att man förenar de två uppgifterna i 
transportsystemets funktion, när man snarare tillfälligt löser problematiken genom 
att återigen separera dem och håller dem åtskilda. Är detta vad som avses med 
”både- och”, att konflikten hanteras av ny infrastruktur?  

För hur ska man egentligen förstå den åtgärden bland de övriga åtgärderna vilka 
har till fokus att föra över resandet på andra trafikslag, och att planering och 
byggande ska möjliggöra en mer hållbar samhällsstruktur sett till ett minskat 
resandebehov och att kunna erbjuda ett utbud av alternativa färdsätt? Ansatserna 
syftar klart till att minska behovet av att använda bil när man tar sig fram i Åre. Är 
inte ambitionerna litet missvisande med en tunnel på längre sikt? Räknar man inte 
med några större effekter av insatserna på kort sikt vad avser det framtida 
resandet? Räknar man inte med att det ska gå att få igenom några större 
förändringa? Kanske är det så att en viss skepticism föreligger om åtgärdernas 
effekter. Men kanske allra mest för att frågan om en tunnel eller ej, inte handlar 
om de lokala resorna, utan om den andra prioriteringen från Trafikverkets sida, de 
framtida transporterna genom byn. För varje rondell, för varje hastighets-
begränsning, för varje risktagande skidturist som tar sig över på fel ställe av 
vägen, minskar möjligheten att bedriva attraktiva transporter utmed detta stråk. 
Trafik som alltså ännu inte finns. Men som redan räknas och värderas högre än 
den lokala miljön och otryggheten hos besökare och boenden. 

Det finns slutligen också en annan grupp av åtgärder vars funktion är oklar, 
kanske är de kopplade till denna förbifart. Dessa handlar om att på kort sikt införa 
lösningar som utgör alternativa finansieringskällor för åtgärder, och att på 
medellång sikt genom lobbying mot staten höja statusen nationellt på besöks-
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näringen i syfte att underlätta finansiering av lösningar, samt att hitta 
finansieringsmodeller för allmänna nyttor. Tre åtgärder som syftar till att tillse 
finansiering av åtgärder, som sagt måhända riktade mot nya infrastrukturlösningar 
som kräver stora resurser, men kanske också till resurskrävande kollektiva 
transportlösningar på orten. Satsningar som kanske helt enkelt minskar behovet av 
en tunnel? Men tunneln är kvar, mindre så av lokal anledning än av ett systemets 
inbyggda logik, om dess utveckling. 

Så trots en välvillig inramning om gemensam syn, om en omställning och en 
hållbar utveckling så lyckas man trots allt inte frigöra sig från föreställningar om 
det eviga behovet av att bygga mer väg. Kring det förefaller det finnas ett 
samförstånd i processen.  

4.2.3 Samverkansförutsättningar i konkreta planeringssituationer   
De två ÅVS-studierna förefaller vara som natt och dag. Inramning, förut-
sättningar, sammanhang och problemkomplex skiljer sig på många avgörande 
punkter. Hur samverkan kom till uttryck i dessa två sammanhang är således också 
avvikande. Men dessa praktiska sammanhang har det gemensamt att de kan 
berätta om samverkansförutsättningar som föreligger när ÅVS-processer 
genomförs. Förutsättningar och utgångspunkter som trots allt inte är så skilda. 

Samförstånd bland aktörerna. Samförstånd föreföll inte vara ett tillstånd eller 
en processegenskap som utvecklades genom dessa två beskrivna ÅVS-processer. I 
det ena fallet, VSB, fanns det redan på plats vid initieringen. I det andra, Åre, 
uppstod aldrig något samförstånd, bortom ansatser om mer samverkan, och en 
vilja till infrastruktur.  

Vad avser VSB, så fanns det en klar uppfattning om problematiken bland 
nyckelaktörerna redan på plats när de gick in studien. Processens uppgift var att 
analysera problemet och syntetisera lösningar. Den framåtblickande delen av 
studien, som föranledde tillämpningen av ÅVS metoden enligt Trafikverkets 
processledare, framstår som perifer i sammanhanget, men likväl kom att uttryckas 
ett gemensamt samförstånd bland delaktiggjorda aktörer och intressenter om 
nödvändigheten med fortsatta satsningar på banan. Man kan således säga att 
samförstånd beträffande denna ÅVS problematik föreföll finnas innan processen, 
och inte som en konsekvens av den.  

I den andra processen kan man inte urskilja ett initialt samförstånd. Först och 
främst kommer dissensus till uttryck; det förelåg en bristande förståelse för 
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varandras perspektiv och ansträngda förutsättningar till konstruktiv dialog mellan 
de två nyckelaktörerna. Processen upprättades med avsikt om att förbättra 
samarbetet, genom att föra en dialog och gemensam analys av förutsättningar, 
målsättningar och lösningar för orten och dess snabba utveckling med avseende på 
transportrelaterade aspekter. När aktörerna gick in i processen fanns det således 
ett samförstånd om nödvändigheten av en ÅVS, men alltså inget samförstånd om 
vad som var problematiken. Här fanns det alltså förutsättningar, genom ÅVS- 
metodens förmedling, att komma till nya gemensamma insikter. Men att döma av 
förloppet som jag beskrivit ovan är det svårt att uppfatta ett gemensamt 
samförstånd om vad som är problematikens beståndsdelar, och vad som ska väga 
avgörande i värdering och bedömning om olika åtgärders effekter. Aktörerna har 
inte ansträngt sig till att förstå varandra, det har alltså inte utifrån Habermas syn 
förelegat en ”vilja till att samarbeta”, utan snarare till att lösa problem utifrån en 
på förhand uppdelad problematik. Assymmetrin i relationen mellan aktörerna har 
också en negativ påverkan som yttrar sig i att Trafikverkets inte tillåtit 
problematisera och analysera vägens flerfaldiga funktion.  

Frågan är således om man kan kalla processen för gemensam och ömsesidig 
eftersom den kom att behandlade problematiken som om den enbart kunde 
hanteras och lösas först genom förändring och åtgärder på lokal nivå, och sedan 
först på längre sikt genom byggande av infrastruktur. I processen möjliggjordes 
inte ett ömsesidigt erkännande av varandras perspektiv och utmaningar, vilket 
förutsätts för ett meningsfullt och långsiktigt hållbart handlande, och i avvägning 
mellan olika perspektiv, eller för den delen i eventuella framtida förhandlingar om 
insatser i gemensamma projekt mellan likar. Kanske att man kan ana framtida 
samordnings- och förhandlings-processer där man för fram en argumentation om 
ett värdeskapande på orten genom nödvändiga satsningar på infrastruktur, en 
tunnel och förbifart genom byn, där man lyfter fram de stora värden som 
regeringen nu uppfattar finns i turistindustrin och vikten av att kunna transportera 
gods snabbt och säkert. Samförstånd om infrastruktur som lösningen på problem 
som är omöjliga att separera från själva idén med transportinfrastrukturen, att 
möjliggöra ökad tillgänglighet via mobilitet. Ett normgivet, förgivettaget, 
samförstånd om infrastrukturens nödvändighet, vars beständighet och föreställda 
utvecklings-förmågor, möjliggör, omsider, en samverkan för dess utveckling.     

Problemuppfattningens inverkan på organisering av processen. Att det fanns 
en klar problemdefinition i ÅVS för VSB skulle kunna förklara intresset för att 
snabbt upprätta en arbetsgrupp, för att komma igång med att analysera och lösa 
det påtagliga problemet. Frågorna om en bredare delaktighet drog däremot ut på 
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tiden. Styrgrupp inrättades först efter ett halvår, och referensgruppen hade sin 
första av två träffar ungefär ett år in i processen. Delaktigheten, eller 
involverandet av aktörer och intressen för ett bredare syfte uppfattades inte som 
nödvändigt för de centrala frågorna. Frågorna i sig var avgränsade geografiskt och 
tekniskt. Initieringen av studien utgick från att Trafikverket tog fullt ansvar för 
uppdraget. Det var av närmast utredningstekniska skäl som ett antal aktörer 
involverades, de satt på legitima resurser, mandat och viljeyttingar i anslutning till 
problemets inramning, det skulle således vara oklokt att lämna dem utanför. 
Ansatsen att komma igång tidigt, liksom överväganden om delaktighet i det 
tekniska projektet byggde på en klart instrumentell organiseringsprincip, med 
relativt väl definierade roller och uppgifter. Avgränsningarna föreföll som närmast 
logiskt givna sett till funktioner. I frågan om ett bredare deltagande uppdagades 
strategiskt instrumentella handlingar; vissa intressen var särintressen, och de 
skulle inte involveras i processen.  

För Åredalen som var en studie som inte till lika full grad definieras av fasta och 
tydliga förutsättningar, och där inte heller betydande summor i investeringsmedel 
var involverade, kom problemuppfattningen att också påverka den struktur som 
denna studie kom att ta, men på ett motsatt sätt. I jämförelse med den andra 
studien i en mer expansiv och flerfaldigt delaktiggörande riktning. Att det inte 
förelåg en tydlighet i förutsättningarna kring utvecklingsproblematiken, och att 
relationerna var frostiga, gjorde att syftet kunde formas till att möjligöra en 
samverkan mellan kommunen och Trafikverket, att finna en gemensam målbild 
genom denna process, men också att analysera problem och åtgärder för deras 
upplösning med en som analysen ovan visade, ensidig fokus på den lokala 
trafikalstringens negativa påverkan på vägen. Man kan fråga sig om inte denna 
ensidighet är ett uttryck av en funktionalistisk föreställning om transportsystemet 
som alltså inte inkorporerar de sociala aspekter som omger transportsystemet och 
vilka vidare konsekvenser det har såväl socialt på en plats som rent tekniskt.    

Delaktiggörandets utgångspunkter skilde sig också åt. Det som skulle kunna 
uppfattas utgöra en öppen och involverande process med många intressenter vid 
en första anblick avseende VSB, visade sig vara en av Trafikverket styrd teknisk 
utredning, med vissa utflykter till ett vidare delaktiggörande. Det finns flera skäl 
till detta. Ett var regionens argument, att målsättningen, viljan till satsningar på 
järnvägen var en politiskt väl förankrad idé, som var processad i hela regionen 
under nästa två års tid. Den processen inbegrepp såväl analys som dialog, samråd 
och förhandling. Att delaktiggörandet således vilade på ett brett samförstånd i 
regionen, underlättade för att driva processen i ett mindre sammanhang. Men bara 
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för att frågan till sin karaktär kom att främst vara teknisk, gjorde det inte intresset 
mindre intressant för samråd och diskussion i en vidare krets, vilket också fördes 
genom remissförfarande och separata och parallella möten med intressen, och 
upprättande av en referensgrupp. Men i ambitionerna i att upprätta en ÅVS-
liknande process avseende åtminstone delar av studien uttryckte processledaren att 
alla skulle komma med. Alla, som det visade sig i referensgruppens 
sammansättning innebar offentliga organ, samt transport- och näringslivsintressen.  

I den andra studien var uppfattningen likväl en fråga om att alla skulle vara med. 
Men till skillnad från VSB-studien så kan man i Åre-fallet närmast uppfatta det 
som att alla faktiskt var med. 60 personer deltog sammantaget över tre WS, och 
där det var 50 personer som representerade 18 olika organisationer vid den första, 
39 personer som representerade 13 organisationer vid den andra och slutligen 28 
personer från tio organisationer vid det tredje tillfället. Här var förutsättningarna 
också annorlunda, i denna studie ville man att också att samverkan mellan 
huvudaktörerna skulle blir bättre, samtidigt som man skulle lösa såväl omedelbara 
som långsiktiga problem som kom sig av utvecklingen på platsen. Att involvera 
alla innebar i denna process att man kom att involvera de aktörer och intressen 
som man bedömde satt på en utvecklingsvilja och utvecklingsförmåga vilket 
direkt kunde knytas till den trafikalstrande effekten, d v s turismnäringen. Dessa 
tillsammans med de aktörer och intressen som dagligen verkade i trafikmiljö, 
åkare, taxi och buss, utgjorde, tillsammans med en rad tjänstepersoner från 
kommunen och Trafikverket, grunden för att förstå situationen, uttrycka en 
framtidsbild, och genererar lämpliga åtgärder. Även i denna ÅVS-studie är frågan 
om involvering på många sätt avgjord på förhand, men det som framstår som 
intressant är det stora antalet deltagande som kom att engageras, att man ville ha 
många på plats kom att uttryckas som en fördel och som en kvalitet på processen, 
och en grund för legitimitet. Inte minst visar de många privata aktörernas närvaro 
att själva problematiken som den kom att formuleras, som att diskutera 
trafikproblemen i dalgången, verkade lockande och engagerande för många. Det 
stora antalet Trafikverksanställda som deltog i processen, 13 stycken vid första 
tillfället (sedan 9 respektive 7), tolkar jag som ett uttryck för att de önskade 
komma närmare problematiken uppe i Åre. Att på nära håll, i mötet med de lokala 
erfarenheterna, förstå förutsättningarna på plats genom att lyssna in och vara 
lyhörd inför dessa lokala uttryck om behov, önskningar, oro och drömmar. Men 
frågan är om de kom närmare en lokal förståelse och vice versa? 
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Avrundningsvis 
Även om förståelse inte förefaller ha blivit utfallet av en mangrann närvaro i Åre, 
så är delaktigheten trots allt en förutsättning för att kunna forma en ömsesidig 
empatisk uppfattning om förhållanden och relation och likväl nödvändig för att 
kunna påverka och influera processens avgränsningar, prioriteringar, fokus och 
val. Det gäller båda fallen, men kanske mer där problemets kategorier inte är 
definierade och analyserade, d v s där ett problem fortsätter att vara bedrägligt 
som i Åre; expansion av verksamhet som är bilberoende men där hantering av den 
fortsatta utvecklingen närmast förutsätts ske utan att påverka trafiksituationen på 
vägen något nämnvärt, vilket bara berör en del av problematiken. Frågan om vad 
det handlar om behöver besvaras utifrån ett vidare synsätt. I VSB-studien är 
problemet tämjt och hanterbart inom ramen för befintliga processer, tekniker och 
resurser. Där handlar det om ett ökat järnvägsresande för att hantera 
regionförstoring och klimateffekter, vilket inte utesluter att en hel del ytterligare 
precision och inte minst statliga prioriteringar är nödvändiga, men som trots allt 
möjliggör efter analys i process (med tekniska specifikationer för 
järnvägssystemet) att finna åtgärder och lösningar att enas kring. Det som 
uppenbart skiljer processerna åt distinkt, är den politiska karaktären och 
konfliktinramningen om vad infrastrukturen ska fylla för funktion lokalt i ÅVS 
Åre, och den klart tekniska inramningen och avgränsningen till ett system i ÅVS 
VSB. Att det föreligger en skillnad i trafikslag kan också spela in i 
förutsättningarna att bedriva samverkan inom ramen för en ÅVS.       

Samförstånd om handling innan samverkan i process leder i sin tur till samverkan 
för lösning. Samförståndet krävs för att kunna samordna kunskaper, resurser och 
insatser och åtgärder. Det är inte nödvändigtvis ÅVS som möjliggör samförstånd, 
men man kan inte utesluta att också de i längden bidrar till att sådant uppstår här 
och var, från tid till annan. Huruvida det är nya, innovativa och kostnadseffektiva 
åtgärder som snabbt kan komma att genomföras får vara osagt, men sådana 
förefaller kräva ett vidare synsätt av alla inblandade, som också ligger bortom en 
vilja till infrastruktur, för att inte bara tänka nytt, utan också för att möjliggöra att 
vi börjar handla på nytt sätt. 

4.3 En vilja till samförstånd eller en vilja till handling 
Ovan har vi följt en vilja till samverkan avseende involveringsinstruktioner i 
handledningen och förutsättningar i praktiska processuella uttryck avseende 
samverkan, involvering och problemförståelse i två ÅVS-studier. Frågan jag här 
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ska försöka besvara är hur man kan förstå förutsättningarna till samverkan och 
samförstånd i ÅVS?  

Men först vill jag bara i korthet sammanfatta de övriga två frågornas behandling 
som en kort sammanflätning av instruktion och konkreta planeringssituationer. I 
handledningen uttrycks former av en delaktighet som siktar in sig på att involvera 
aktörer och intressen som har ett ansvar för handlingar, och är kapabla till 
handlingar som påverkar transportsystemet. Andra intressen sorteras som 
sekundära. Utgångspunkten för engagemang och gemensam problemuppfattning 
är grundad i att förstå transportsystemets funktionalitet, och inte en fråga om att 
utveckla gemensamma perspektiv på en problematik. I praktiska sammanhang av 
olika karaktär uppvisas en delaktighet som svarar mot problemets definition och 
precisering, med en mindre grupp av intressenter vid tydlig problembild och en 
större grupp vid en motsvarande otydlig sådan. Sammansättningen av grupperna 
förefaller dock vara snarlika, och förefaller överensstämma med den 
intressentsammansättning som kan uttolkas i handledning, som fokuserar på 
offentliga aktörer och privata transport- och näringslivsintressen. 
Förutsättningarna för resultatinriktad samverkan, avseende problemuppfattning, 
organisering och process, förefaller vara beroende av ett föregående samförstånd. 
ÅVS kan vara en del i att utveckla ett samförstånd. Men det kommer sig inte av en 
process, utan av flera, och över tid. ÅVS VSB är ett exempel på att samförstånd 
om problem, och om lösningars inriktning, vilket föregår en process som 
utvecklar och tar fram genomförbara åtgärder. Likväl uppvisar ÅVS Åre en 
motsvarande frånvaro av samförstånd bortom rena infrastrukturåtgärder, och en 
oförmåga eller ovilja i processen bland de inblandade aktörerna att behandla 
konfliktens flerfaldiga dimension jämnbördigt, balanserat. Det finner jag står i 
överensstämmelse med en uppfattning som skrivs fram i handledningen, om att ett 
perspektiv är överordnat, det centrala, den rumsligt ekonomiskt överskridande 
funktionen, i motsättning till de lokala aktiviteterna.57 Ett sådant perspektiv är 
också skönjbara i VSB, men då under ett samförstånd att detta system ska och kan 
bidra till lösningar för att uppnå gemensamma mål.  

                                                        
57 Som dock har en minst lika ekonomisk rums-överskridande dagordning som driver lokala 
intressen i ett börsbolags exploatering av fjällen för att skapa en internationellt ryktbar 
turistdestination.  
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Förutsättningar till samförstånd och samverkan 
”Viljan till att samarbeta” menar Habermas (1996: 118) skiljer det instrumentella 
från det kommunikativa. I den kommunikativt förmedlade livsvärlden önskar man 
samarbeta för det skapar ett gemensamt sammanhang av förståelse och 
samförstånd. Inom systemet, med den instrumentella föreställningen önskas 
samverkan för att samordna resurser, eller krasst, att använda andra som medel för 
egna mål, och alltså ytterst för att nå framgång. Detta är främst det instrumentella 
strategiska tänkandet (Habermas, 1996, Carleheden, 1996). Det funktionella styrs 
av en regelstruktur, och ska framför allt uppfattas som ett icke-socialt utbyte. Det 
kommunikativa å andra sidan är således inte avsedd för samordning i första 
rummet utan ser kommunikationen mellan personer i ett sammanhang som grund 
för legitimering av kommande handlingar. Den kommunikativa handlingen leder 
således till att man söker och möjliggör delaktighet.  Det instrumentella till att 
beakta delaktighet som antingen en funktionell logik, eller en strategi, för att 
uppnå målsättningar på mest funktionellt optimala eller subjektivt bästa möjliga 
sätt. Vad är det för vilja till samverkan som framskymtar? 

I Handledningen framgår det att flera aktörer och intressenter behöver engageras i 
en process. Det är också en gemensam uppfattning om problem, syfte och mål 
som behöver ensas tidigt i processen. Rekommendationen är att avbryta om detta 
inte kan uppbådas. Ansatsen för involvering bygger på att uppnå syftet med en 
studie; d v s att komma till rätta med den initiala problematik som finns 
formulerad. Involvering bygger på förmåga (eller ansvaret) att handla, liksom 
förmåga att representera andra intressen. Vi kunde också finna att sammanhangets 
specifika inramning ska beskrivas utifrån transportsystemets funktion, och att 
behov kan uppfattas som önskemål. Det är inte entydigt så men flera skäl talar för 
att en instrumentell och framför allt funktionell förmedling av involvering, 
sortering av intressen och utgångspunkter för att bedöma en problematik 
gemensamt föreligger i handledningen.  

Funktionell uppfattning om samsyn 
För det första är föreställningen om ett flerfaldigt perspektiv på omständigheterna 
inte en fråga om en intersubjektivitet där samförstånd bildas genom diskursen, 
samtalet, i processen. Utan det förefaller som om aktörer ska enas kring att ett 
perspektiv är utgångspunkten för en process och att de utifrån detta formar en 
gemensam uppfattning om ett sammanhang, en problematik. Vad som inte 
framgår är hur detta ska förverkligas, och om ansatsen ska tolkas som en fråga om 
strategi från Trafikverkets sida, eller att det förmedlar en uppfattning om att 
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aktörer funktionellt ansluter sig till en sådan hierarkisk ordning. Öppenheten med 
ansatsen i texten talar för att interaktionen mellan aktörer föreställs fungerar som 
närmast funktionella relationer, att personer fyller sina formella roller utifrån vad 
som avses med respektive definierade funktion. Inga överraskningar föreligger 
genom tolkningar, otydligheter, mångtydigheter, intressen och kognition.   

För det andra så kan behoven som artikuleras från de andra intressenterna 
uppfattas som önskemål. Om det fanns en ansats om gemensam förståelse för 
varandras perspektiv torde ett sådant uttryck helt klart försvåra för en ömsesidig 
dialog. Men det är å andra sidan kanske aldrig heller avsikten. Föreställningen 
verkar vara att det finns behov som kan vara relevanta och rimliga och det finns 
sådana som är rena önskedrömmar. Det avgörs i ljuset av övergripande och 
regionala/lokala mål (vilka alla är samstämmiga enligt handledningen, 
Trafikverket 2015a: 20), och transportsystemets funktion. En strategisk 
instrumentalism skulle kanske uppfatta det lokalt formulerade behovet som ett 
inspel i en förhandling, ytterst en fråga om resurser, och något att praktiskt 
överväga, men knappast som en analytisk bedömning. Att distinktionen görs 
beträffande ett behovs legitimitet, såsom önskemål eller relevant, förefaller ge 
uttryck för att detta är möjligt att fälla sådana avgöranden i processen, på 
ömsesidig grund. En insikt om behovs karaktär av önskemål, ur ett 
transportsystemsperspektiv, förväntas således komma att kunna delas av 
inblandade aktörer och intressenter. Om det inte föreligger kommer processen att 
avbrytas enligt handledningen (ibid.:26), eftersom oenighet föreligger och så 
vidare. 

För det tredje ligger fokus på aktörer med kapacitet, vilket är onekligen en 
instrumentell kategori, men i handledningen bäddar upplägget snarare för ett 
strategiskt beteende av de inblandade än som konsekvens av en funktion. Dels vad 
avser vilka som ska delta – vilka behöver vara överens, och dels vilka kan komma 
att skapa besvär att nå enighet – och ändå inte kommer att aktivt bidra till ett 
genomförande. Ett strategiskt sinnelag skulle kunna överväga en inblandning av 
intressen som kan vara till besvär i ett senare skede. Ett funktionellt övervägande 
ser till om olika sorters frågor blir belysta i processen som en fråga om 
information (vilket kan ta olika former) och bedömning (som är en rationell 
analys), och inte en fråga om närvaro och delaktighet för gemensam kunskaps-
utveckling genom processen. Det gemensamma ligger enbart i att dels uppfatta 
tillstånd på ett visst sätt, och dels att kunna bidra till den gemensamt framtagna 
önskvärda utvecklingen. 
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Samförstånd för samverkan är i handledningen något som förvisso är processuell, 
att en förändring tillstår genom processen. Men här i betydelsen att aktörer och 
intressenter ansluter sig till en förståelse av ett sammanhang och dess problematik, 
Trafikverkets syn på transportsystemets funktion. Den kommunikativa ansatsen 
om samverkan och samförstånd, är att sådant sker genom processen, i det att ny 
gemensam kunskap bildas i processen, utifrån vilket ett samförstånd kan formas, 
och handlingsavsikter kan formuleras. I handledningen verkar de andra kunna 
överta uppfattningen om funktion, avsikt och syfte. Det är en viktig distinktion 
som förefaller saknas i handledningens beskrivning av samverkansprocesser.  

Samverkans mångsidiga uttryck i konkreta omständigheter 
Det instrumentella i de två konkreta planeringsexemplen ovan är inte lika entydiga 
att följa. Rörigheten gör sig påmind, men också det befintligas påtaglighet, inte 
minst uppbyggda relationer på plats mellan olika aktörer och intressen. Detsamma 
gäller frågornas varaktighet, de är inte nya, de är inte skilda från perspektiven som 
uppmärksammar och försöker förstå och förklara sin situation och sina val. Det är 
också svårt att bortse från vissa förgivettaganden, trots goda avsikter och 
engagerade ansträngningar från aktörerna om att finna alternativa tillvägagångs-
sätt och nya perspektiv. Vad som tas för givet är den ekonomiska utvecklingen, 
dess expansion, och infrastrukturens bidrag till en sådan, eller snarare att kunna 
bidra till en ökad mobilitet i samhället. Det är påtagligt i båda exemplen. I Åre 
förefaller en ny förbifart, d v s ny kostnadseffektiv, innovativ och gammal vanlig 
traditionell infrastruktur, omöjlig att bortse ifrån sett till utvecklingen (d v s 
expansionsplanerna) på plats, och Trafikverkets planer om ökad trafik i stråket. I 
Västra Götaland har man valt att satsa stora resurser för att öka resandet på 
järnväg, för det bedöms vara ett effektivt sätt att hantera klimateffekterna och en 
fortsatt ökad tillgänglighet genom utspridningen i rummet. Också det en ny 
kostnadseffektiv, innovativ och traditionell infrastruktur. I och med att expansion 
är utgångspunkten, då kan systemet inte göra annat än växa. När resurser avdelas, 
och situationen uppfattas som ohållbar inom ramen för en expanderande 
dagordning, då kommer samförståndet om lösningar att utkristalliseras och 
förhandlingar om dess genomförande kan ta vid. Men vilka är valen vi gör för en 
sådan innovativ, kostnadseffektiv och traditionell utveckling? Som samhälls-
utvecklingsaktör förefaller trots allt funktionen med transportsystem vara 
överordnad princip i interaktionen och utbytet med de andra intressenterna, i 
frågor om lokalmiljön, i frågor om markanvändning, i frågor om klimateffekter, i 
frågor om den ekonomiska utvecklingen. Ur ett sådant perspektiv verkar det inte 
spela någon roll vilka som utöver det ansvarstagandet uppdraget (eller kapaciteten 
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att påverka) blir involverade i en ÅVS-process. Resultatet förefaller trots allt vara 
en funktion av en rad ingående värden och en förhoppning om att de andra ska 
inse var Trafikverkets ansvar börjar, och deras tar vid, och således ansluta sig till 
denna förnuftiga ordning som kan grunda effektiva val av åtgärder.   

Vad betyder det för samverkan och delaktighet att t ex förståelsen av behov främst 
berör de som inte företräder transportsystemet, d v s det är inte Trafikverket som 
behöver tillägna sig olika perspektiv, utan det faller på ”de andra”. Det kan 
försvåra i kommunikationen mellan aktörerna, försena processerna, och försvåra 
för alternativa åtgärder att vinna gehör. Jag menar att handledningen lyfter fram 
att en studies behov och således grunderna för vilka som behöver involveras, först 
och främst är baserade på vad som uppfyller transportsystemets funktion. Således 
är förutsättningarna för gemensam förståelse, samförstånd om vad som är 
problemet och så vidare, inte i fokus för Trafikverkets ÅVS-metod, framför allt 
sett till handledningen men kanske inte heller något som sker genom processen 
under praktiska omständigheter. Det är åtminstone inget som utverkas i dessa två 
praktiska omständigheterna. Vad som istället framgår är en vilja till samordning 
för att möjliggöra mer infrastruktur.  

Avslutningsvis vill jag mena att förutsättningar till samverkan och samförstånd i 
ÅVS, bygger på en viss funktionell förståelse av interaktioner, vilka inte förefaller 
underlätta för en kommunikativ intersubjektiv förståelseorienterad ansats i 
processerna, utan snarare bäddar för ett strategiskt handlande av Trafikverket 
utifrån deras dagordning, i relation till de andra, lokala och regionala aktörerna. I 
de båda planeringsexemplen fann jag i utbytet mellan aktörer, personerna i 
sammanhanget, att det utspelades en vilja till förståelse och en vilja till handling, 
men i handledningen förefaller inte denna dialektik komma till uttryck lika tydligt. 
I den är instrumentella, särskilt funktionella, ansatser framträdande, vilka 
underskattar strategisk manipulation av processer, och bortser från att processer 
som söker ömsesidig förståelse om en situation och en plats behöver stöd, tid och 
alternativ. Systemet förutsätter således att sina egna utgångspunkter är tillräckliga 
för att vinna legitimetet, och för att kunna utveckla meningsfulla, långsiktigt 
hållbara åtgärder och lösningar. Frågan är om detta är tillräckliga förutsättningar 
för samförståndsinriktad samverkan mellan berörda intressen om en problematik, 
på en plats i ett sammanhang, för en hållbar framtid?  
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5 ÅVS och kunskapsarbetet  

“The whole is other than the sum of the parts” 

 Kurt Koffka 

 

I kapitlet ovan har vi följt delaktighet, dialog, samverkan som aspekt av att forma 
samförstånd och handling i ÅVS. I detta kapitel riktas uppmärksamhet mot frågan 
om kunskap för handling. ÅVS handledning ger uttryck för att ett kunskapsarbete 
ska genomföras, vilket i de inledande skedena görs med fokus på en dialogbaserad 
process som ”öppnar upp för att vidga perspektivet”. I de senare delarna av ÅVS, 
framför allt från fasen ”pröva olika lösningar” och vidare, betonas processens 
analytiska dimensioner. Här handlar det, enligt handledningen, om att snäva in, 
dra logiska slutsatser och knyta ihop studien (Trafikverket 2015a: 24).  

I detta skede av processen förväntas kunskap alltså kunna nås i specifika 
planeringssammanhang om vad som behöver göras. Som kommer framgå mer i 
detalj nedan finns det uttalade ambitioner om att ÅVS ska vara en kreativ och 
analytisk process som präglas av omväxlande diskussion, analys och bedömning 
(ibid.). Men hur kan ÅVS som kunskapsprocess förstås? Frågan preciseras med en 
ansats om att närmare undersöka vilka idéer och föreställningar om kunskap, dess 
format och dess tillblivelse som kommer till uttryck i ÅVS-processen? I kapitlet 
undersöker jag detta med särskild fokus på följande frågor: 

• Vad räknas som kunskap? Från vilka underlag, erfarenheter och 
uttrycksformer, på vilka sätt, med vilka egenskaper? Vilka olika syften 
fyller kunskap?  

• Hur bildas kunskap i processen?  
• Vilka kunskapsbehov och värderingar kommer till uttryck vid konkreta 

praktiska situationer med tillämpning metoden?  
• Vad för slags osäkerheter om framtiden hanterar olika kunskapsformer 

och hur kan man förstå osäkerheter där en mångfald kunskapsanspråk 
föreligger?  

Upplägget av denna undersökning följer ett antal moment och tillfällen för 
kunskapsbildande i processens handledning och i dess praktik, och kapitlet 
avslutas med ett samlande och resonerade avsnitt. I den första delen av analysen 
uppmärksammas ÅVS-processens stegvisa upplägg i sin helhet och vad denna 
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struktur sammantaget förmedlar för kunskapssyn. Därefter riktas fokus mot en 
processaktivitet som innebär att aktörerna ska Förstå situationen genom olika 
former av underlag. Det tredje tillfället berör en processaktivitet, fyrstegs-
principen, för att finna och utveckla alternativa sätt att hantera det definierade 
problemet på. Det följs av en fjärde del som handlar om att analysera och bedöma 
alternativens effekter och relevans för att kunna lösa problemet. Det femte 
tillfället som jag undersöker rör ett konkret planeringsexempel. Här ligger fokus 
på den gemensamma problemlösningsprocessen och tillämpningen av 
fyrstegsprincipen. Jag avslutar kapitlet med att knyta ihop kunskapsarbetet med att 
diskutera frågan om osäkerhet, och vilka implikationer som kan följa med ett 
sådant fokus.   

5.1 Struktur för problemlösandets logik  
Från tidigare känner vi igen strukturen på ÅVS- processen, och att den ska följa 
fyra faser. Jag har valt att lyfta fram två faser som synnerligen väl utmärkande för 
denna typ av beslutsprocess. Dess huvudbeståndsdelar utgörs av de två mittersta 
faserna (se figur 13 nedan); att först definiera en situation och karaktäriserar 
problemet, för att sedan pröva tänkbara lösningar (som idé) och därmed visa på 
lösningar. Dessa två faser utgör kärnan i ÅVS som kunskapsprocess. De 
omkringliggande faserna är inte utan betydelse, den första sätter framför allt 
organisatoriska förutsättningar för processen, och den avslutande fasen eller 
steget, formar förutsättningar för de processer som tar vid för precisering av 
lösningarna på sin väg till ett genomförande och förverkligande. Huvudarbetet vill 
jag dock mena bedrivs i faserna, ”Förstå situationen” och ”Pröva tänkbara 
lösningar”. Det är alltså dessa som i denna del av undersökningen kommer att 
utgöra grund för de processammanhang som jag väljer att lyfta fram, vrida på och 
tolka.  

 

 
 
Figur 13. Huvudfaserna inringade (2015a: 24) 
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5.1.1 En process i steg 
En första, mer grundläggande reflektion, som jag vill lyfta fram innan jag går in 
mer specifikt på kapitlets huvudfrågor, handlar om vilken syn på problemlösning 
och kunskapsprocessers systematik som etableras genom de fyra huvudfaserna i 
ÅVS-metoden. Jag menar att själva denna fasuppdelning i sig är intressant att 
uppmärksamma eftersom det oundvikligen leder tanken till ett linjär-kausalt 
förklaringssätt om relationer mellan olika delar i en process. Men samtidigt lyfts 
också fram en mer växelverkande process. 

I handledningen framgår det att: 

”Arbetsmetodiken är indelat i fyra faser som bör hållas isär […]Dokumentation och 
preliminär redovisning sker lämpligen successivt allteftersom arbetet fortskrider” 
(2015a: 24).  

Varje steg utgör en noggrann genomgång av nödvändiga förutsättningar för 
informationshantering och bedömning (eller analys). Det iterativa anförs också i 
Handledningen; 

”Processen kan därför behöva göras iterativ, d.v.s. att man går tillbaka ett eller flera 
steg och justerar tidigare antaganden m.m.” (2015a: 35). 

Här presenteras så en mer växelverkande process som inte är direkt linjär. Men på 
ett annat ställe är iteration svår att skilja från något linjärt: 

”Arbetsgruppen bedriver ett iterativt arbete där man stegar sig fram i en kombination 
av ”mjuka” och ”hårda” åtgärder på kort, medellång och lång sikt” (2015a: 70). 

Iterationens58 betydelse i ÅVS är både växlande och linjär och således inte helt 
tydlig, och den återfinns endast på två ställen i hela dokumentet. Det kan dock 
kompletteras med en annan processbeskrivning i handledningen som en process 
omväxlande mellan ”diskussion – analys – bedömning” (2015a: 25), som ÅVS i 
en växelverkan. Som framgått tidigare och som utgör själva ansatsen i denna 
                                                        
58 Iteration lexikalt som regelbunden upprepning (wiktionary, 2017). Iteration beskrivs inom 
matematiken som upprepandet av en aktivitet/funktion i en slinga. Den är pre-deterministisk 
vilket innebär en sorts determinism som ligger nära kausal determinismen, ett fenomens 
kapacitet att påverka framtida händelser. Men det förefaller också finnas en uppfattning inom 
pedagogiken/utbildningen där begreppet motsvara ett lärande genom en reflexiv 
kunskapsprocess (wikipedia, 2017). I den lärande meningen se också Argyris & Schön ”double-
loop learning” (1978). 
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undersökning; bilden av ÅVS är mångtydig, men det är en stegvist växelverkande 
framåtsyftande process. 

5.1.2 En linjär, stegvis, växelverkande struktur 
Huruvida man ska uppfatta processen som linjär eller växelverkande är således 
inte omedelbart förståelig, och kanske är inte heller min ansats betjänt av en sådan 
distinktion för att kunna förstå. Att ”backa tillbaka något” kan ju uppfattas som en 
fråga om omprövning och reflektion, om att ett lärande sker. Handledningen 
uppmärksammar på ett ställe en växelverkande tendens i processen, men har som 
sagt utgångspunkt att faserna ska hållas isär, och att man kan stega mellan de olika 
faserna, fram och tillbaka. Med andra ord att man i praktiken kan vända åter till 
föregående fas med anledning av uppkomna situationer i senare faser, vars 
förändring i uppfattning eller kunskap således får effekt på tidigare fasers 
utgångspunkter och antaganden. Det förefaller vara möjligt att med relativt enkla 
grepp stanna upp, vända åter, och låta dessa olika steg utgöra välavgränsade och 
definierade delar i en dialog och process om en rörig verklighet. Om att ett förlopp 
är avgränsningsbart och omedelbart kommunicerbart i processen för samtliga 
ingående aktörer; att olika tankesätt eller tankeinställningar kan artikuleras och 
genast förstås, nästan som om det fanns olika glasögon att ta på sig i processen; ett 
för att förstå situationen, ett annat par för att lösa problemet som det begripliggörs 
i processen. Förutsättningar för kontroll, styrning och förutsägbarhet förefaller 
nästan som inom räckhåll, för att effektivt kunna lösa problem. Processförståelsen 
som den manifesteras tydligast och genomgående är således en sort avgränsnings-
renhet.  

Men beträffande förutsättningarna för att på ett enkelt sätt kunna avgränsa 
samhällsproblem, liksom också att kunna hantera dem i en funktionell ordning, 
har en hel del litteratur från olika bakgrunder ger uttryck för som problematisk 
(Rosenhead, 1996; Schön, 2003; Rittel & Webber, 1973; Campbell, 2012), och att 
det är ofrånkomligt en ständigt omprövande och argumenterande process som 
genomförs (Friend & Hickling, 2005). Att det därtill också sker under direkt 
makt-asymmetriska förutsättningar (jmf bl a Flyvbjerg, 1998). Kanske att det är 
ett presentationsfenomen som Brunsson (2006) framhåller (se även Blomqvist & 
Jacobsson, 2002). Att det inte går att presentera en beslutsprocess på något annat 
sätt för att den ska kunna uppfattas som begriplig och förnuftig. För hur skulle en 
strukturerad metod kunna fånga en planeringsröra? Vem vill presentera sina beslut 
så som vilande på en närmast kaotisk procedur, eller något som rationaliserar 
redan fattade beslut?  
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I detta fall skulle jag vilja beskriva det som att i den vardagliga röran skall en 
linjär struktur ändå successivt mejslas fram, på basen av de omprövande turerna 
och mötena mellan aktörernas olika uppfattningar om en situation och deras 
föreställningar om framtiden (oftast i form av lösningar). Med tiden skall detta, är 
det tänkt, nå fram till en tentativ och temporär slutpunkt, då det föreligger en 
rapport som beskriver processen, dess utgångspunkter, analys, och slutsatser. En 
rapport i vilken man kan avläsa en linjär process som beskriver förloppet som har 
lett fram till ”åtgärderna”, strategierna, grunder för ett integrerat beslut. 

5.1.3 Fasuppdelningens konsekvenser på kunskaper om ett 
problem 

En annan intressant aspekt av det stegvisa och fasuppdelade är vad det ger uttryck 
för kunskapsteoretiskt. Uppdelningen av ÅVS i en problemdefinierande del och 
en problemlösande del, motsvarar en vanlig tvåstegsuppdelning som utmärker alla 
logiskt-rationella beslutsprocesser enligt Buchanan (1992). Den grundläggande 
idén kan spåras till cybernetiken, som också framträder i systemplanerings-
modellen. I de tre planeringsmodellerna som jag presenterar (se avsnitt 2.3) skulle 
detta således motsvara det instrumentellt rationella, framför allt avseende den 
funktionsinriktade systemsynen, i den ”allsidiga” systemplaneringsmodellen. 
Enligt detta fastänkande från problemdefinierande till problemlösande, är 
föreställningen att problemet först blir bekant för samtliga inblandade, att 
problemet definieras entydigt (Rittel & Webber, 1973). Buchanan (1992) med 
flera (Rosenhead, 1996; Schön, 2003) menar dock att det tenderar att uppstå 
gränser för problemlösningsförmågans öppenhet och bredd i och med problem-
definitionen, som så att säga ”tämjer” och avgränsar problematiken. D v s att 
definitionen också bestämmer förutsättningarna för lösningarna, eller tvärtom, att 
problemen kommer till uttryck, definieras, inom ramen för vilka olika typer av 
åtgärder som finns att tillgå. Rent praktiskt påverkar det således möjligheterna att 
förhålla sig öppet, brett och omtänkande i det problemlösande steget, eftersom 
vissa lösningar helt enkelt inte är möjliga att bedöma analytiskt enligt den 
normativa, kontextuella och funktionella definitionen av problemet som 
föreligger. Det skulle kunna få konsekvenser för t ex fyrstegsprincipens 
möjligheter att komma till praktisk användning avseende föreställningen om att 
”tänka om”, vilket innebär steg 1-åtgärder, i ett så pass sent skede av processen, 
då förutsättningarna för problemets lösningar är fastställda. Men också i andra 
avseenden föreligger ett gränsdragningsarbete som avgör hur olika typer av 
kunskaper och erfarenheter definieras in och ut som mer eller mindre relevanta för 
en process.  
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Låt oss ta detta som avstamp för att närmare undersöka denna tvetydighet, med 
övervikt mot ett instrumentellt rationellt processförhållande till ett kunskapsarbete 
om framtiden. Vi börjar med fasen som syftar till att förstå problemet. Vad räknas 
som kunskap, vilka underlag, erfarenheter och uttrycksformer handlar det om? 
Vad är dess syfte i processen? 

5.2 Att förstå ett problem genom underlag, källor, 
erfarenheter 

5.2.1 Fasen i sitt sammanhang 
Denna fas, ”Förstå situationen”, följer på den första fasen ”Initiera” (se figur 13 
ovan), vilken syftar till en grundläggande organisering och upplägg av en studie. 
Själva kärnan i fasen ”Förstå situationen” handlar enligt handledningen om att: 

”närmare studera behov, brister och problem i ljuset av de övergripande målen och de 
utpekade funktioner och kvaliteter som eftersträvas för transportsystemet 
(Trafikverket 2015a: 35). 

Ett antal viktiga delaktiviteter listas därutöver som väsentliga. I korthet framgår 
det att denna fas ska tillse att aktörerna har preciserat problemet, gjort en 
intressentanalys, samlat underlagsinformation, avgränsat studien, beskrivit ett 
nuläge och en utveckling, samt slutligen, beskrivit mål för lösningar (ibid.). 

En anmärkning rörande denna fas är att den förefaller bestå av två moment; dels 
att ytterligare och djupare definiera problemets inramning och dels att förbereda 
problemkomplexets bearbetning i det följande skedet, problemlösningen, genom 
en rad preciseringar av förutsättningar. För att tala i metaforer; processen öppnas 
upp för information, för kunskaper, för olika perspektiv och olika erfarenheter, för 
att sedan succesivt sluta sig kring ett väldefinierat problem. I handledningen 
framgår det att processen ”öppnar upp för att kunna vidga perspektivet” (ibid.: 
24). 

I fokus för detta delavsnitt ligger en fasaktivitet i handledningen som är viktig 
aspekt av det kunskapsarbete som förväntas ske där aktörerna beskrivs göra sig en 
bild av en problemsituation genom olika former av underlag (ibid.: 38).  

5.2.2 Fördjupade kunskaper 
Syftet med underlag, skriver handledningen, är att kunna formulera problemet mer 
precist, för att avgränsa dess omfång och därefter kunna gå vidare i studien:  
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”För att formulera problem mer precist, för att avgränsa och gå vidare i en 
åtgärdsvalsstudie behövs mer underlag. Underlag för åtgärdsvalsstudier samlas in 
främst genom tillgång till befintliga databaser och informationskällor. Den mest 
lättillgängliga informationen bör ha nyttjats redan i Initiera-fasen. Information om 
transportsystemet och dess användning (trafikeringen, resandet. (sic) transporterandet) 
och förhållanden som har bäring på miljö och hälsa samt trafiksäkerhet behöver 
samlas in för att belysa problem och dess orsaker, men ger även grund för att beskriva 
nuläge, nollalternativ och se mål för lösningar (möjligheter). Ett underlag som nyttjas 
också i nästa fas (Pröva tänkbara lösningar)” (ibid.: 38). 

Information ska alltså samlas in från olika källor, sorteras och benämnas och 
sedan användas för att definiera ett problems egenskaper och omgivnings-
förutsättningar. Underlagen spelar således en viktig roll både för att förstå själva 
problemet och förutsättningarna för ett problemlösande. Handledningen 
understryker att det handlar om mer underlag utöver det som redan har tagits fram 
i den första Initierande fasen. Frågan om mer underlag ska alltså förstås som om 
att det nu behövs fördjupade kunskaper om problematiken. Men vad är det för 
underlag och källor som anförs och vad för betydelse är det tänkt att olika 
underlag ska spela i kunskapsarbetet? Hur förhåller sig handledningen till 
förekomsten av mångsidiga former av kunskap? Och vilka former och egenskaper 
förefaller de ha? 

5.2.3 Olika underlag, olika källor, olika typer av kunskaper   
Följande underlag eller källor för att kunna erhålla mer information om 
egenskaper, kvaliteter, situationer och omständigheter beträffande en plats eller en 
omgivning nämns explicit i texten som:  

”Faktauppgifter och statistik om transportsystemet och dess trafikering … men andra 
informationskällor … såsom regional kollektivtrafikmyndighet” 

”Kommunal information och kommunala planer … är en viktig utgångspunkt liksom 
regionala planeringsorgans material.  

”… aktuell regional systemanalys…”  

”… från svenska myndigheter beskrivningar av framtidsbilder och globala 
utvecklingstrender…” 

”… underlag inhämtas för att säkra bland annat en förståelse för hur stadsutvecklingen 
… integreras med … trafikstrategier.”  
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”Trafikverket och andra myndigheter har värdefull information och 
planeringsunderlag på sina hemsidor…” 

”Trafikverket gör även bristbeskrivningar och tillståndsbeskrivningar för exempelvis 
trafiksäkerhet, buller...” (samtliga Trafikverket 2015a: 38). 

Dessa underlag och källor består av olika kunskapstyper; bland annat återfinns 
tillståndsbeskrivningar av delar i olika system, prognoser, föreskrifter, metoder 
och så vidare. Det är i relativt hög grad Trafikverket som förväntas kunna 
tillhandahålla underlag. Andra myndigheter eller lokala/regionala myndigheter, 
bland annat kommuner, nämns också. De kunskapsunderlag som nämns rör bland 
annat information kopplat till resande och användning av transportsystemet, samt 
om kommunala och regionala markanvändningsplaner och relaterade 
utvecklingsstrategier. Samtidigt som det är en rad olika källor som listas är det 
också en viss entydighet, de rör officiella och formella kunskapsunderlag från 
myndigheter.  

Det är ett digert informations- och kunskapsmaterial som kan uppbringas från 
dessa källor. Men det är framför allt information som redan ingår i den typ av 
underlag som i vanliga fall aktiveras och används i planeringssammanhang där 
myndighetsaktiviteter bedrivs och som sannolikt redan blir aktiverad och använd i 
planeringssammanhang. Men hur kommer då det platsunika till uttryck? Finns det 
några hänvisningar till andra former av källor och annat informationsmaterial? 

5.2.4 Andra kunskapsformer i handledningen 
Handledningen för fram i det avslutande stycket beträffande ”Underlag” att 
kunskapsmaterial också är förknippat med specifika aktörer och även enskilda 
personers kompetenser. Det framgår att:  

”I åtgärdsvalsstudier där flera aktörer och kompetenser medverkar kan respektive 
person ofta bidra med olika former av underlagsmaterial” (2015:a 38). 

Jag tolkar det som att de aktörer och personer som medverkar i en studie förväntas 
kunna bidra med olika sorters kunskaper, eller i alla fall olika sorters underlag. 
Men här uppfattar jag också det som att handledningen lyfter fram att underlag 
också är en funktion som följer på den närvaro som föreligger hos olika aktörer 
och intressenter. Olika personers närvaro har betydelse för en kunskapsprocess, 
därför de bär med sig såväl normativa utgångspunkter om ett handlande, som 
kunskaper om faktiska förlopp och tillstånd i ett system, liksom också erfarenheter 
baserat på händelser i ett avgränsats lokalt, praktiskt sammanhang. Det gör 
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processen till en kunskapsfaktor och således också frågan om involvering till en 
viktig kunskapsaspekt, som en fråga om att möjliggöra flera olika kunskapsformer 
för att kunna beskriva och förstå problemsituationen bättre. I den kommunikativa 
handlingen som är förståelseorienterad, i motsatts till den instrumentella 
handlingens framgångsorienterade perspektiv, finns en uppfattning om att 
personer i processerna bidrar med perspektiv och förmedlar kunskaper beträffande 
erfarenheter om ett sammanhang, och att ny kunskap kan komma att formas 
genom utbytet. Genom processen kommer ny gemensam kunskap, vilket grundar 
för gemensam förståelse, samförstånd. I det avseendet kan således t ex praktisk, 
erfarenhetsbaserad och lokal kunskap komma studien till del som värdefullt 
kompletterande underlag till generell kunskap, för en rikare kunskap om 
problematiken, som har lokala, platsbundna uttryck och konsekvenser. Jag utgår 
från att Trafikverkets handledning också ser kunskap som mer än bara text - 
symboler med budskap – utan också en fråga om process, inom vilken också 
andra kunskaper och erfarenheter kommer till uttryck. Det är en viktig aspekt med 
själva processen. Av den anledningen önskar jag undersöka litet närmare närvaron 
av andra kunskapsformer, än de officiella, textbaserade, t ex lokal kunskap.      

5.2.5 Lokal kunskap med oklar status 
Frågan om lokal kunskap är värd att stanna upp vid. Det återfinns inte som 
begrepp bland de föreslagna underlagen. Men initialt uppfattade jag i min tolkning 
av handledningen att det fanns en öppning för att lokal kunskap och kunskap av 
lekmannakaraktär borde kunna utgöra viktigt underlag i denna fas av ÅVS-
processen, det handlar ju trots allt om att få till ett möte mellan det statliga 
systemet och det lokala utvecklingsproblemet. Det finns en närvaro av begreppet 
lokal i hela handledningen. Exempelvis nämns ”lokala mål” som ett viktigt 
bedömningskriterium på flera ställen i dokumentet (Trafikverket 2015a: 20, 46), 
viss uppmärksamhet ges även till betydelsen av ”lokal statistik” om trafikmängder 
(ibid.: 43), samt ”lokalkännedom” (ibid.: 74).59 Men betydligt oftare finner jag 
ordet kommunal (eller regional för den delen), komma till användning. Bland 
annat återfinns ”kommunala planer” (ibid.: 33 passim), ”kommunala planerare” 
(ibid.:12), ”kommunala strategier (ibid.: 38, 66), ”lokala, kommunala, planer” 

                                                        
59 Ordet lokal används vid 19 tillfällen och förutom de tre varianter som finns ovan är de också; 
lokal (samhälls-)nivå, lokal busstrafik, lokalgata, lokala politiker, lokala företag, lokala 
idrottsföreningar, lokal användning, lokala idrottsföreningar, lokala företagarorganisationer, 
lokal kollektivtrafik. 
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(ibid.:17, min kursivering), ”kommunpolitiker” (ibid.: 25, passim), 
”kommuntjänsteman” (ibid.: 38) samt ”kommunala mål” (ibid.: 33).  

T ex i specificeringen ”… lokala, kommunala, planer…” (ibid.: 17) framträder 
kommun och det lokala närmast som synonymer. Det som är kommunalt är också 
lokalt. Men är allt lokalt nödvändigtvis också kommunalt? Ur vissa perspektiv, 
som t ex från ett statligt, centralt perspektiv, kan möjligtvis alla lokala 
omständigheter omfattas av ett kommunalt perspektiv. Åtminstone kan det 
uppfattas som en del i deras ansvar och kompetens att kunna förmedla sådana 
kunskaper. Att döma av underlagen som presenteras, såsom lokal statistik, lokala 
mål (d v s kommunens), lokal busstrafik (den regionala kollektivtrafik-
huvudmannen), lokalkännedom60 och så vidare, skulle det sammantaget kunna 
tolkas som att det är formella kommunala kunskapsunderlag som utgör lokal 
kunskap. Således är det inte främst en fråga om erfarenhetskunskap om platsen 
som bedöms vara nödvändigt som underlag för att förstå en problematik.  

Handledningen är dock inte entydig på denna punkt. Det finns också en del 
skrivningar som markerar betydelsen av även icke-formell lokal kunskap. 
Exempelvis nämns, på flera ställen, betydelsen av att involvera lokala intressen. 
Kanske att involvering av intressen är en utväg i att få tillgång till icke-formell 
lokal kunskap? Det kanske inte återfinns i form av olika underlag, utan säkras 
genom involvering av lokala intressen. I intressentanalysen återfinns en tabell som 
listar aktörer och intressenter och denna tabell exemplifierar också olika bärare av 
lokal erfarenhet, nämligen: lokala idrottsföreningar, cykelfrämjandet, 
naturskyddsföreningen, ursprungsbefolkning, skolelever, äldre, lantbrukare (ibid.: 
37).61 Här utgör den plats- och personbundna erfarenheten en central aspekt. Men 
som framgår i kapitel 4 ovan så definierar ÅVS-handledningen dessa som 
”intressenter”, vilket är en kategori som är av en lägre valör än de som definieras 
som aktörer. Intressenterna företräder nämligen ett intresse vilket kan tolkas som 
                                                        
60 Det är en hänvisning i handledningen till att Trafikverkets regionkontor besitter sådan lokal 
kunskap.  
61 Samtliga intressen, exklusive aktörer, som föreslås i intressentlistan är: Resenärsforum, Unga 
vuxna, Unga vuxna som dagpendlar till skola/studier, Naturskyddsföreningen Vuxna, Vuxna 
som arbetspendlar, Handikappförbunden (HSO), Äldre, Lika unika, Lantbrukare, Malmbanans 
vänner, Lokala företag, verksamheter, Tåssåsens sameby, LRF, Lokala idrottsföreningar, 
Opinionsbildare (för kommunikationsinsats), Länsstyrelser, Naturvårdsverket, 
Riksantikvarieämbetet (Trafikverket, 2015a) 
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att de inte främst har kunskap att bidra med, utan snarare en position att försvara 
eller ett ställningstagande att framföra.  

Det föreligger en risk att lokalt erfaren kunskap helt enkelt sorteras bort och inte 
kommer till uttryck i processerna. Därtill kan vi också återkalla från kapitel fyra 
ovan att handledningen hänvisar till att kommunen kan företräda medborgare och 
lokalt näringsliv i utvecklingsfrågor som en hänvisning till ett allmänintresse. 
Samtidigt definierar handledningen i intressentlistan, inom gruppen aktörer, 
intressen som förvisso också kan uttrycka lokala erfarenheter, exempelvis 
”Näringsliv, t ex en industri” (ibid.: 37), men dessa definieras alltså på ett mer 
neutralt sätt. Alltså, lokala kunskaper ur vissa perspektiv och erfarenheter kan 
trots allt komma att ingå i en process. På samma gång som vissa lokala intressens 
erfarenheter föreställs kunna förmedlas genom kommuntjänstemän, medborgarnas 
politiska företrädare, kommunala planer eller i kommunala faktaunderlag. Lokal 
kunskap som underlag för information, är framför allt en fråga om officiell 
kommunal kunskap, och näringslivets erfarenheter. Annan typ av lokal kunskap 
av lekmannakaraktär, är beroende av varje process inställning till att delaktiggöra 
intressen, som alltså är något kringskuren redan i handledningen, att döma av 
kapitel fyra ovan.  

Jag tolkar det som en viss osäkerhet omger lokal kunskap och hur sådan ska 
kunna hanteras i dessa sammanhang. Något som utgör en fundamental beståndsdel 
i sådan lokal kunskap är personliga erfarenheter om något specifik och som man 
är känslomässigt involverad i (Yanow, i Hajer & Wagenaar, 2003). Det är något 
som inte enkelt översätts till formell kunskap om rådande tillstånd och vad som är 
nödvändiga åtgärder. Av vad som kommer till uttryck i handledningen betonas 
inte vikten av, eller ges en beredskap för, att kunna föra diskussioner om ett 
sammanhang utifrån andra förutsättningar än rent formella, distanserat generella, 
och för den delen, ekonomiska utgångspunkter. Det gör frågan om konflikter och 
motstridiga kunskaper till delikata frågor om inflytande, om tillgång till resurser, 
om hierarkier och funktioner.  

5.2.6 Behov av vidare kunskapsunderlag 
Frågan om olika former av kunskapsunderlag och till vad de syftar förefaller 
framför allt vara inriktad på kunskapsunderlag från framför allt Trafikverket och 
andra officiella myndighetskällor. Insamling av sådan information ska således 
utgöra en grund för att kunna beskriva och förstå ett sammanhangs problematik. 
Däremot finns det betydligt mindre specificerat om andra former av kunskap, t ex 
som jag väljer att kalla lokal erfarenhetsbaserad kunskap. Hur sådan kunskap ska 
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aktiveras är inte handledning entydig med och här framkommer vissa motsägelser, 
att å ena sida i process möjliggöra för kunskapsutbyte mellan personer med 
kompetens och erfarenhet och involvera olika intressen, och å andra sidan 
kategorisera, renodla och sortera, och gradera intressens betydelse och funktion 
för en process. Premisserna är otydliga men förefaller vila på antaganden om 
samsyn utan att närmare problematisera frågan om olikheter, mångfald och olika 
perspektiv.   

Att olika aktörer och intressens uppfattningar och erfarenheter kan leda till 
tolkningar som kan uppfattas som motstridiga kunskapsuttryck och 
giltighetsanspråk uppmärksammas således inte i handledningen. Motstridiga 
kunskaper är en aspekt som inte kommer till uttryck i handledningen. Istället 
uttrycks att processen är ”kunskapsbaserad” (ibid.: 24), och uttrycker en vilja till 
”att den kunskap som finns hos deltagarna tas tillvara” (ibid.: 27), men vad för 
kunskap det handlar om är oklart. Således föreligger inte heller en uppfattning om 
problem som följer med olika underlagskällor, med olika tolkningar, med olika 
typer av kunskap som de facto är rimligt och relevant att överväga, funktionellt, 
normativt och kontextuellt. För det är ju inte orimligt, som planeringsforskaren 
Campbell skriver (2012: 142) att det förvisso kan finnas en gemensam uppfattning 
om t ex analytisk fakta (dock enbart i en relativt homogen grupp av aktörer), men 
inte för den skull om dess mening eller vilka konsekvenser man uppfattar att det 
medför. Transportforskarna de Bruijn & Leitjen (2007) har undersökt hur 
information och kunskap ifrågasätts i transportprojekt och visar på att kunskap i 
sådana sammanhang är en fråga om argumentation och förhandling, och inget 
objektivt tillstånd. Handledningen är otydlig på denna punkt, avseende olikheter 
och motsättningar, och hur dessa ska kunna hanteras för att kunna förstå mer om 
en problematik.  

Det stärker bilden av att kunskapsperspektivet behöver vidgas och accentuerar 
vikten av en bred delaktighet och därtill förvisso en öppen diskurs, när 
delaktigheten och kunskapsperspektiven har möjliggjort för en diskussion om 
förutsättningar, erfarenheter och upplevelser om en plats och om dess 
utvecklingsmöjligheter. Jag vill mena att denna tolkning också sätter fingret på att 
handledningen inte bidrar till att öppna upp och bredda förståelsen i 
kunskapsarbetet, för att förstå den specifika problematiken ur en mångfald av 
perspektiv. Men det förefaller ju inte heller vara ansatsen, man ”öppnar upp för att 
vidga perspektivet” (Trafikverket 2015a: 24). Det finns bara ett perspektiv som tar 
in mer ljus (information) men blicken på omgivningen är densamma.  
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Låt oss gå vidare och titta närmare på processens problemlösande delar där fokus 
ligger på fyrstegsprincipens förutsättningar att finna och utveckla, generera, 
alternativ. Vad för slags kunskapsprocess är detta, och vad för slags 
kunskapsformer kommer till uttryck? 

5.3 Att utveckla alternativa åtgärder – en kreativ process 

5.3.1 Ny fas, ny aktivitet 
Vi har nu kommit till en ny fas i ÅVS-processen, ”Pröva tänkbara åtgärder”. Vi 
har gått från fasen som handlar om att definiera problemet, ”Förstå situationen”, 
till att nu följa kunskapsarbetet inom ramen för processens problemlösning. Så här 
skriver Handledningen som en inledande programpunkt vad denna fas syftar till: 

”För att nå en specifik funktionalitet i transportsystemet behöver man i planeringen 
arbeta med alla trafikslag och alla transportsätt och färdmedel samt med alla typer av 
åtgärder. Med stöd av fyrstegsprincipen analyseras alternativa åtgärdstyper och 
åtgärdskombinationer. Typ av åtgärd, åtgärdens principiella inriktning/utformning och 
hur kombinerade lösningar sätts samman har betydelse för vilken samlad nytta och 
kostnadseffektivitet man kan nå” (Trafikverket 2015a: 42). 

ÅVS som planeringsverksamhet och problemlösning handlar, enligt vad som sägs 
i citatet ovan, om att uppnå specifik transportsystemsfunktionalitet genom ett brett 
angreppssätt. En central aktivitet i denna fas är fyrstegsprincipen. Den är mer ett 
förhållningssätt (Vägverket 2002; Trafikverket 2015a: bilaga 4) och ett stöd för 
analys än en strikt metodanvisning till hur aktörer bör närma sig och genomföra 
en problemlösning. Den är en del i att överväga alla trafikslag, alla transportsätt 
och färdmedel och alla typer av åtgärder, för att uppnå systemfunktionalitet.  

I detta avsnitt ligger fokus på fyrstegsprincipen och dess funktion att möjliggöra 
en kreativ generering av alternativa åtgärder. Jag undersöker närmare 
kunskapsarbetet så som det framställs i en process där olika kompetenser och 
erfarenheter möts för att utveckla ny kunskap för att hantera en specifik 
problematik. Jag undrar således hur denna process skrivs fram i handledningen 
avseende kunskapssyn och olika kunskapsformer och dess syften, samt också om 
hur kunskapsutvecklingen beskrivs och kommer till uttryck i denna aktivitet med 
fyrstegsprincipen? 
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En principiell generering av alternativa åtgärder 
Fyrstegsprincipen tar vid – formellt – i en ÅVS-process när det föreligger en 
gemensam uppfattning om problemet och målsättningen med processen (ibid.: 
42). Vad som mer explicit kommer till uttryck i handledning om 
fyrstegsprincipens uppgift är att de ska stödja aktörerna i processen att identifiera 
alternativa lösningar; att tillse och underlätta för att alla trafikslag, transportsätt, 
färdmedel och typer av åtgärder ska kunna blir föremål för analys. Åtgärderna 
beskrivs utifrån en ordning som sorterar in åtgärder i fyra kategorier eller steg:  

• steg 1 är sådana åtgärder som påverkar människors val och behov av resor 
och transporter,  

• steg 2 innebär åtgärder som är en förbättring (effektivisering eller 
optimering) av rådande transportsystem,  

• steg 3 så är åtgärder som kompletterar och förbättrar genom smärre fysiska 
justeringar och ingrepp i infrastrukturen, och slutligen  

• steg 4 innebär att man bygger ny infrastrukturanläggning (Trafikverket 
2015a: 42).  

I ett lätt tillgängligt format beskrivs fyrstegsprincipen som en fråga om att först 
”tänka om!”, för att sedan ”optimera!”, eller kanske ändå att ”bygg om!” 
infrastrukturen ändå behövs, eller är så visar sig att ”bygg nytt!” trots allt är 
nödvändigt (ibid.). 

I denna fasaktivitet med fyrstegsprincipen lyfter handledningen fram att man ska 
generera alternativa åtgärdstyper innan analys och bedömning av dem ska ta vid. 
Handledningen föreslår att genereringen sker vid så kallade dialogtillfällen och 
uttrycker det som att dessa är kreativa: 

”Som ett led i alternativgenereringen kan det vara lämpligt att samla alla intressenter 
till en kreativ workshop.” (ibid.) 

Det här handlar dels om att låta andra aktörers och intressenters kompetens 
rörande olika åtgärder och lösningar komma till användning, och dels att tillse att 
information beträffande olika omkringliggande åtgärder, strategier och planerade 
händelser, direkt kan kopplas till själva alstrandet och analysen av åtgärder för 
effekt och måluppfyllelse. I handledningen står det att läsa som den första punkten 
i arbetssättet att: 
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”Identifiera tänkbara åtgärdstyper med hjälp av exempelvis ”Idélistan” (bilaga 4). 
Diskutera möjligheter och begränsningar.[…] Arbeta enligt fyrstegsprincipen och 
beakta alla färdmedel och trafikslag.” (ibid.) 

För att underlätta genomförandet av fyrstegsprincipens första uppgift, 
alternativgenerering, hänvisas läsaren, d v s processledare och andra aktörer som 
genomför en studie, alltså till en idélista, som utgörs av en 18-sidig bilaga 
(Trafikverket 2015a: bilaga 4). I den förklarar Trafikverket att de aktiviteter, d v s 
åtgärder, som behövs för ett välfungerande transportsystem, (funktion för 
samhällsutvecklingen) berör ett brett område. Vad kommer till uttryck i denna 
lista i form av kunskap? Vad kan listor spela för roll i interaktionen om en 
problematik och i utvecklandet av kunskap, i att föreslå alternativa åtgärder? Vi 
vänder oss till denna bilagda lista. 

5.3.2 Fyrstegsprincipen, listor och en kreativ process 
I den korta introducerande texten till idélistan lyfter handledningen också fram 
och pekar på den stegvisa ordningen med fyrstegsprincipen. Det finns anledning 
att dröja kvar vid denna precisering av fyrstegsprincipen som görs i anslutning till 
idélistan, för att belysa mångtydigheter som här kommer till uttryck avseende 
principens syfte och uppgift, inte en fråga om kunskap i sig, men en fråga om 
perspektiv, vilket har effekt på hur kunskap legitimereras. Det framgår i bilagans 
löptext att varje steg täcker in olika aspekter i utvecklingen av transporter, men 
också olika skeden, som för att understryka det tidsmässigt linjära i principen.  

”Varje enskilt steg i fyrstegsprincipen täcker in olika aspekter och skeden i 
utvecklingen av transporter och av vår infrastruktur. Alla typer av åtgärder ska prövas, 
var för sig och i kombinationer, vid problemlösning” (Trafikverket, 2015a: bilaga 4: 
2). 

Uttrycket ” skeden i utvecklingen av transporter och infrastruktur” i citatet ovan är 
intressant i sig, inte minst mot bakgrund av det inledande resonemanget om en 
oklart stegvis, linjär och växelverkande process (se avsnitt 5.1 ovan). Återigen 
framträder härmed idén om den linjära utvecklingen där steg 1 och steg 2 har med 
den närliggande tiden att göra och de sista stegen, 3 och 4, ligger längre fram i en 
tänkt problemlösningsprocess. Det menar jag får till konsekvens en minskad 
möjlighet att pröva alternativa åtgärder och att uppfatta dem som fullt ut rimliga 
ersättare i relation till att kombinera flera olika åtgärder som kompletterar och 
stödjer varandra i en gemensam utvecklingslinje fram till att tunga infrastruktur-
satsningar kan genomföras. Här sammanfaller det linjära och det stegvisa i en 
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systemfunktionell ordning, som har fokus på att utveckla transportsystemets roll i 
samhället. 

En bildfigur i bilagan, som beskriver fyrstegsprincipen säger dock något annat än 
löptexten (se figur 14 nedan). I denna bildtext framgår de enskilda stegen som 
bestående av åtgärder som har fullgoda effekter på egen hand för att kunna lösa 
problem. I bilagan står det också att läsa, som för att accentuera vikten av 
förändring att:  

”Hållbart resande och transporter lägger tyngdpunkten på de två första stegen, som 
handlar om att bearbeta attityder och att framhålla och marknadsföra hållbara resval” 
(Trafikverket, 2015a: bilaga 4: 2). 

Här framgår det att utgångspunkten för ett problemlösande inte nödvändigtvis är 
att se till flera olika åtgärder i en utvecklingslinje, som ett paket med olika 
åtgärder från de olika stegen. Utan att ett förändrat synsätt och förändringar i 
förutsättningar spelar en avgörande roll för att uppnå det hållbara 
transportsystemet. Någon närmare rekommendation om vilken inriktning som bör 
gälla i en process, d v s att finna alternativ för omställning av resandet i samhället, 
eller att kombinera åtgärder för att hantera en samtid och en snar framtid avseende 
transporttillväxande efterfråga, föreligger inte.  

 
Figur 14. Fyrstegsprincipens olika steg och princip sammanfattas (Trafikverket, 
2015a: bilaga 4: 2) 
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Men så till idélistan. Den har till uppgift att stödja deltagarna i en ÅVS-studie 
genom att lista olika kategorier av potentiella åtgärder inom fyrstegsprincipens 
olika skeden, med intentionen att tillse att ingen åtgärdstyp glöms bort.  

”Med hjälp av listan kan man upptäcka om man håller på att glömma bort någon typ 
av åtgärder. Men listan innehåller troligen inte allt!” (Trafikverket, 2015a: bilaga 4:2). 

Det framhålles också att den troligen inte är fullkomlig och aktörer uppmanas att 
söka sig vidare till andra kunskapskällor och hänvisas till en dokumentlista som 
också är bilagd handledningen (2015a: bilaga 5). Således kan man som aktiv 
deltagare i en ÅVS förutom den 18-sidiga åtgärdslistan med nästan 300 förslag till 
olika åtgärder i de fyra stegen, också vända sig till ytterligare källor och underlag 
för uppslag, inspiration och avstämning i arbetet med att generera åtgärdstyper. 
Föreställningen är att ytterligare andra relevanta åtgärdstyper möjligtvis återfinns, 
att identifiera, i andra kompletterande dokument som sammantaget samlar en 
betydande informations-mängd. Vi återkommer till om vad denna 
informationsmängd kan ha för betydelse i kunskapssyfte och för problemlösning. 
Låt oss nu titta litet närmare på idélistan.  

Idéer till förändring  
Listan ger ett mycket gediget och genomarbetat intryck. Åtgärdsförslag är 
uppdelade dels utifrån fem olika teman och dels enligt de fyra stegen i 
fyrstegsprincipen.62 En första temagrupp av åtgärder rör regler och olika 
styrmedel, en andra grupp rör beteendepåverkan, en tredje grupp administrativa 
och tekniska åtgärder, en fjärde olika planerings- och samordningsverktyg samt ett 
avslutande femte tema rör fysisk infrastruktur. För respektive tema är det också 
möjligt att se en skepnad av de fyra stegen. Listan är mer konkret uppdelad i tre 
delar där den första berör det första stegets åtgärder, ”Tänk om”, vilka syftar som 
bekant till att påverka behovet av eller snarare efterfrågan på transporter och resor, 
samt att påverka valet av färdmedel.63 Den andra delen listar således åtgärder 

                                                        
62 Denna lista finns också i den förra versionen av ÅVS handledning (Trafikverket 2012a, 
bilaga 4).  
63 Så som jag tolkar steg 1 (ett) i handledningen är ansatsen att uppnå en minskning i 
efterfrågan och att underlätta i en överföring från ohållbara till hållbara trafikslag och 
färdmedel. Ohållbara resor och transporter är inte omnämnda eller definierade i handledningen 
och inte heller hållbara resor eller transporter. Däremot omnämns hållbar samhällsutveckling, 
vilket på sätt och vis är mer rättvisande sett till vad ÅVS försöker omfamna för frågor och 
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inom det andra steget, ”Optimera”, vilket handlar om åtgärder som ger ett mer 
effektivt nyttjande av befintlig infrastruktur. Den tredje och sista delen innehåller 
åtgärder inom steg tre, ”Bygg om”, och steg fyra, ”Bygg nytt”, vilket samman-
taget berör byggande av olika former av transportinfrastruktur i olika omfattning. 

De cirka 300 åtgärderna som listas berör sammantaget en bred palett av möjliga 
alternativ för att komma till rätta med problem, utifrån hur de definieras. 
Åtgärderna genom sin uppdelning utgör relativt klart avgränsade 
verksamhetsområden.  

För steg 1 listas åtgärder som: ”skatter, avgifter och subventioner; mobility 
management-insatser; olika planeringsprocesser; reglering och lagstiftning” 
(Trafikverket, 2015a: bilaga 4: 3ff). Sammantaget inriktat på olika former av 
styrmedel för att påverka val av transporter och resor.  

För steg 2 listas åtgärder inom nio olika kategorier bland annat: ”Drift och 
underhåll; prioritering (av hållbara färdsätt); styrning, reglering och lagstiftning; 
skyddsåtgärder; teknik, inkl ITS” (ibid.). Sammantaget åtgärder som har med 
optimerad tillämpning av befintliga system och anläggningar. 

För steg 3 och 4 listas åtgärder inom nio kategorier, bland annat: ”åtgärder som 
utvecklar infrastruktur för gångtrafik; … infrastruktur för cykeltrafik; … 
infrastruktur för kollektivtrafik på väg; … utvecklar infrastruktur för biltrafik; … 

                                                                                                                                     

perspektiv. Trivector har i ett arbete till MISTRA från 2009 gett en fyllig definition på ett 
hållbart transportsystem: 

1)Ett hållbart transportsystem är en vision om ett transportsystem med lokaliseringsmönster och 
rörlighetsbeteende som servar ett samhälle som utvecklas inom gränserna för en övergripande 
hållbarhet. 2)Ett hållbart transportsystem kan inte definieras absolut, men steg i rätt riktning kan 
preliminärt fastställas. 3)För att vara ett steg mot ett hållbart transportsystem måste en åtgärd 
eller policy uppfylla två övergripande kriterium. Ett hållbart transportsystem måste: 

- medverka till att minska påfrestningarna på de livsuppehållande systemen (inklusive 
klimatsystemet) som är överexploaterade med  hänsyn till sitt stöd till samhällets behov, eller 
där det finns risk för överexploatering under åtgärdens eller policyns livstid 

- medverka till att öka välbefinnandet för nuvarande generationer,  undvika helt och hållet 
negativa effekter för människor som lever i  absolut fattigdom. 

4) Dessutom skall transportsystemet utformas i aktivt samarbete med relevanta större 
intressentgrupper. (TransportMistra, 2009)    
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utvecklar infrastrukturen för gods på järnväg; …” (ibid.). Sammantaget insatser 
och åtgärder som uppgraderar den fysiska infrastrukturen för olika trafikslag och 
transportsätt.     

Inom ramen för steg 1 återfinns åtgärder som kan beskrivas som värderingsdrivna 
såsom politiska beslut om regler och lagar. Dessa drivs av en politisk diskurs 
inom vilken en rad olika kunskapsanspråk föreligger, med normativa förtecken. 
Att olika typer av samhällsplaneringsprocesser föreslås som åtgärdsidé och 
hamnar inom steg 1, reflekterar det faktum att processer om markanvändning och 
förändring av den fysiska strukturen är en fråga om samproduktion med tydliga 
normativa inslag. Andra åtgärdsbatterier som ”mobility management” utgör klart 
uttalade anspråk till att vilja förändra resvalen vi gör innan resan påbörjas. En väl 
underbyggd serie av insatser och åtgärder med dokumenterade effekter på val av 
färdmedel med mera (Trafikverket 2011e). Vad som utmärker steg 1 är således 
potentialen till att förändra beteenden, och erbjuda alternativ till ett ohållbart 
resande och transporterande. 

Övergången från steg 1- åtgärder till steg 2 är inte distinkt men det finns en viss 
utmärkande skillnad. De flesta av steg 2- åtgärderna återfinns inom en sorts 
systemomgivning, som utmärks av en administrativ kapacitet, ansvar och förmåga 
till handling. Sammanhang som definierar administrativt och organisatoriskt 
åtgärderna utifrån en rad funktioner och andra tekniska och politiska 
avgränsningar, utifrån vilka det är möjligt att upprätta kontrollsystem för styrning 
och utveckling. Inom dessa steg 2 till steg 4, föreligger ett delegerat 
utförandeansvar, då åtgärderna som listas också faller tillbaka på olika utpekade 
organisationer som axlar roller som expert och myndighet. Här finns det således 
upprättad statistik om tillståndet i systemet och olika funktioner är definierade och 
avgränsade och vars verklighet och prognosticerade tillstånd, således kan tecknas, 
beskrivas mer precist, i mätbara enheter. Mått som också kan relateras till olika 
problemfall i motsvarande precisa termer om troliga effekter och utfall. Det 
föreligger helt enkelt ett generellt kunskapsövertag så till vida att dessa uppgifter 
möjliggör jämförelse av sådant som de beskriver. Den sortens kunskap och 
erfarenhet som inte ingår i data om transportsystemet, kommer således inte heller 
att kunna motsvara samma grad av trovärdig information, eller uppfattas helt 
enkelt inte som relevant, då de inte är direkt användbar.64   
                                                        
64 Jmf Livet efter ÅVS (WSP, 2016), som lyfter fram ett utspritt ansvarstagande avseende steg 
ett åtgärder och ett tydligare avseende de övriga åtgärdesstegen.  
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Förändring på systemets villkor  
Den kunskap som underbygger politiska beslut i att investera etc., är brett 
accepterat såsom en fråga om en de värderingar, vars bedömningar inte bara är en 
debatt om olika perspektiv och intressen, utan att man också väger in en del 
kunskaper om systemtillstånd och prognoser. Kunskaper som rör systemets 
funktion kan såldes uppfattas betinga en annan kunskapsstatus, som en fråga om 
en neutral verklighetsbeskrivning. De normativa inslagen och de nödvändiga 
kommunikationsutbytena med omgivningen i ÅVS-processe om förutsättningar, 
legitimitet och resurser, förblir otydliga och outtalade, och döljs bakom en bred 
konsensus i samhället om transportsystemets särställning som något positivt och 
nödvändig för utvecklingen. Det som är faktiskt mätbart föreliggande och 
uppfattas så som närmast nödvändigt för samhällets överlevnad och utveckling, 
betraktas sällan som något normativt, utan närmast som något naturgivet. 

Vad dessa olika idéuppslag representerar är olika kunskapsuttryck. Från rent 
normativa och kommunikativt inriktade insatser och åtgärder i det första steget, d 
v s steg 1, till förslag som i de följande tre stegen ramas in av en teknologisk 
ansamling av kunskaper som visar på en förankrad beständighet om något verkligt 
och konkret. Vad det har för konsekvenser på processerna är vi empiriskt 
okunniga i. Men jag vill mena att det kan påverka negativt en kreativ 
samverkansprocess i två hänseenden. Den kommunikativa processen, för att skapa 
förståelse och utveckla samförstånd genom att utforma gemensam kunskap i de 
sammanhangsbaserade processerna hämmas då åtgärder följs av olika 
kunskapslegitimitet och giltighet; det kan t ex påverka utbytet mellan personer 
som förmedlar lokal kunskap i relation till de som företräder central kunskap. Den 
ömsesidiga interaktionen kan påverkas. Det kan också påverka den kreativa 
processen, då vissa typer av åtgärder understöds av kunskaper som är knuten till 
systemfaktiska tillstånd och expertisbedömningar om lämplighet och potential, 
vilket får till konsekvens att sådana åtgärder prioriteras på bekostnad av åtgärder 
som uppfattas otydliga, otillräckliga, politiska, eller till och med bedöms vara helt 
ovidkommande för en process, och för att lösa en transportproblematik för hållbar 
utveckling. Sammantaget kan man säga att listan på åtgärder beskriver en ordning 
där systems funktionalitet har en överhand rent administrativt och 
kunskapslegitimt gentemot t ex lokala erfarenheter, andra kunskapsformer, och 
inte minst alternativa åtgärder kan medföra en hämmande inverkan på systemets 
utvecklings- och tillväxttakt. 
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Dokument för vidgade perspektiv 
Men detta förefaller ju inte vara intentionen med fyrstegsprincipen och inte heller 
med ÅVS att döma av dess syfte, att man främst ska möjliggöra för systemets 
utveckling. Alternativ ska ju utvecklas genom en kreativ process och 
otraditionella lösningar ska genereras. Det är en fråga om att finna effektiva 
åtgärder för en ändamålsenlig problemlösning, inte att befästa systemets 
dominans. Hänvisningen till listor och att aktörerna ska söka sig vidare till andra 
källor vittnar om en vidare och mer öppen ansats. Samtidigt ska dessa stödja 
processerna, fylla dem med substans och idéer. Särskilt den andra listan som jag 
nu vänder blicken mot ger ett första intryck av orientering i ett kunskapsmyller för 
vidare förkovran. Dokumentlistan benämns ”Lista över andra dokument” återfinns 
som bilaga 5 till handledningen (Trafikverket, 2015a: bilaga 5).  

Det är en sjusidig lista som berör 106 poster med olika kunskapsinnehåll. Framför 
allt berör man rapporter och dylikt från Trafikverket (och dess företrädare), 
Sveriges kommuner och landsting samt Boverket. Jag tolkar det som att denna 
lista kan vara behjälplig i genomförandet av en ÅVS och inte bara för att finna 
alternativa åtgärder. I handledningens löptext hänvisar man ytterst litet till denna 
lista, endast vid två tillfällen i löptexten. Ett tillfälle är i anslutning till 
fyrstegprincipens idélista, som alltså ligger som en bilaga. Det är också i analys av 
fyrstegsprincipens kreativa process som jag uppmärksammade listan som en 
hänvisning till denna för ytterligare inspiration till att generera alternativ.  

Vad dessa sju sidor handlar om är alltså en lista som berör dokument i olika 
former, närmare bestämt 106 poster varav ett 60-tal är rapporter och publikationer, 
ett tiotal är länkar till olika portaler och hemsidor som samlar information, data, 
fakta om status och kunskapsläge, prognosverktyg och så vidare. Därtill är ett 
stort antal poster statistiska underlag, strategi- och visionsdokument, samt 
slutligen ett antal poster som rör metodhänvisningar och rena mallar och 
checklistor. Inalles en lång och mycket omfattande rad dokument som vittnar om 
att mycket har tänkts, utretts och skrivits beträffande förutsättningar för 
transportplaneringen och till denna sektor och profession närliggande och 
samverkande planeringsverksamheter, och med en särskild fokus på 
tillämpningsråd och metodanvisningar. Det föreligger en betydande mängd 
handböcker, metodskrifter, råd, riktlinjer och annat stöd för att kunna arbete med 
detta område och dess utmaningar.  

Huruvida det verkligen är rimligt att föreställa sig att dessa dokument kan bidra 
till fler och bättre, nyare och effektivare alternativ kan komma att genereras, 
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genom att aktörerna tar till sig dessa kunskaper är svårt att föreställa sig rent 
praktiskt. Men hänvisningen kanske är symbolisk, ett sätt att visa på att det finns 
mycket kunskap i dessa frågor, och att det finns ett värde att tillskansa sig detta. 
Hänvisningen skulle således innebära att man öppnar upp, för vidare 
efterforskning för uppslag om andra åtgärder. I sådant avseende har också 
idélistan ett värde i att skapa förutsättningar för en högre kvalitet i processerna, 
och alltså inte enbart som en fråga om att standardisera delar av problemlösandet 
genom handledningens exempel och förslag för en effektiv process, utan också 
substantiellt möjliggöra för goda idéer och åtgärder att kunna komma att bedömas 
och analyseras; att se till att de förs fram som förslag i ett första skede. För oavsett 
hur den fortsatta processen utvecklas avseende analyskriterier och 
bedömningsgrunder, så kan aldrig bra förslag komma att testas om de inte också 
har identifierats och anförts, genom genereringen av alternativ. 

5.3.3 Listad kreativitet – kreativ ordning 
Dessa listor med åtgärder och kunskaper, spelar en funktion och ingår i den 
kreativa processen för att bidra till att generera oväntade och nya, liksom väntade 
och beprövade, alternativa åtgärder. En process som först och främst är en 
interaktion mellan personer som besitter särskilda praktiska färdigheter, utbildning 
och tekniska kunskaper, och där de får erfara sammanhangs specifika företeelser 
och ett problems inramning och tillsammans diskuterar möjliga sätt att lösa 
problematiken på. Förutsättningarna för en kommunikativ rationalitet föreligger, 
oavsett listorna, men kanske inte oavsett idélistans distinkta skillnad i 
kunskapsform mellan stegen. Listorna indikerar en processyn som motiveras på 
flera sätt, både en fråga om beredvillig hjälpsamhet, men också en fråga om 
standardisering för ökad effektivitet. Handledningen uttrycker mångtydigt önskan 
om att kunna uttömma möjligheterna till att finna alla åtgärdersalternativen för en 
problematik, genom kreativ process och logisk sortering, och därtill att hålla 
processen på en stadig – effektiv – kurs framåt. Idélistans olika åtgärder från 
respektive steg, framför allt skillnaden mellan det första steget och de övriga tre, 
tolkade jag som tillhörande olika kunskapsanspråk eller olika typer av kunskaper. 
Jag anförde att detta är något som kan påverka synen på och bedömningen av 
alternativs relevans och giltighet i dessa tjänstemannaledda utredningsprocesser. 
Idélistan är på samma gång uttryck för en öppenhet och bredd, och en vilja till 
styrning och att stänga in processen för kontrollerat handlande.  

ÅVS handledningen balanserar mellan att tillse att alla goda förslag kommer 
fram, och att detta görs effektivt, samtidigt som man uttrycker ambitioner för mer 
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förändring och ett vidare synsätt. Att hålla öppet, men effektivt öppet skulle man 
kanske kunna uttrycka ambitionen. Avslutningsvis skulle jag också vilja peka på 
att spänningen mellan kreativiten och viljan till effektiv process, återigen 
påminner oss om att sammansättningen av aktörer och intressenter i en ÅVS-
studie blir avgörande på flera plan, såväl i fråga om att uppmärksamma annan 
kunskap, som i att kunna formulera och argumentera om alternativen och därmed i 
att kunna påvisa nya, oväntade lösningar. 

Men att lyfta fram alternativ är ju inte tillräckligt för att de ska omsätts till 
praktisk handling, de ska ju också analyseras, jämföras och bedömas såsom 
tillräckligt funktionella, effektiva och ändamålsenliga för att också föreslås som 
åtgärder, för att bli förverkligade. Låt oss gå vidare och undersöka detaljer kring 
bedömningar och analyser. Vad utmärker detta kunskapsarbete, denna 
kunskapsbildning? Vad för kunskapsformer och egenskaper utmärker detta 
arbete? Vad för kunskapssyn kan vi skönja?  

5.4 Att pröva åtgärder och finna kunskap om riktiga 
åtgärdsval 

I detta avsnitt kommer jag att rikta fokus på det kunskapsarbete som kommer till 
uttryck vid bedömningar och analys av de åtgärder som har genererats fram i en 
process med aktörer och intressenter, i syfte att få fram de bästa alternativen. 
Detta utgör fortfarande en del av fasen Pröva tänkbara åtgärder, men i stället för 
att hålla öppet och finna alternativ handlar det nu om att stänga ned processen 
runt ett allt färre antal åtgärder som bedöms utgöra lämpliga, riktiga, ”rätta” svar 
på problematiken. I detta skede görs alltså en prövning av alternativens 
lämplighet. Men hur görs då denna prövning, och vad är det för typ av 
kunskapsprocess som detta är tänkt att grundas i? Hur bildas kunskap i processen? 

I min analys riktas uppmärksamheten mot aspekter som har med ett som 
handledningen skriver, ”konkret och logiskt förfarande” (Trafikverket, 2015a: 24) 
att göra. I detta skede prövas de alternativa åtgärderna, nu ska slutsatser dras och 
studien kunna slutföras genom att småningom kunna föreslå åtgärdsval. Det 
framgår i handledningen att också denna del av processen genomförs gemensamt 
med flera aktörer och intressenter. Det som nu tar vid sker alltså efter identifiering 
eller generering av flera alternativa åtgärder, där de alternativen som bedöms vara 
bäst väljs ut för fördjupad analys avseende ett antal viktiga kriterier såsom 
kostnader, samhällsekonomi, måluppfyllelse, effekter och konsekvenser, mål- och 
intressekonflikter samt hållbarhet. Därefter görs en jämförelse mellan alternativen, 
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vilket skall resultera i ett utpekande av det (eller de) bästa alternativet (-en) 
(Trafikverket, 2015a: 43).  

5.4.1 Grund för åtgärdsval 
En grundläggande fråga för denna del av ÅVS-processen handlar om hur 
analysförfarandet och jämförelsen och valet mellan olika alternativ är tänkt att gå 
till. Det finns en del skrivningar om detta i handledningen. Men innan en närmare 
beskrivning av analysförfarandet tar vid i handledning framhåller texten två 
viktiga premisser för att en bra analys ska kunna genomföras och för att kunna 
landa i rätt åtgärder.  

”Systemtänkande och stråkstrategier är av största vikt för att göra riktiga åtgärdsval” 
(Trafikverket, 2015a: 43). 

Det är intressant att notera att Trafikverket på detta sätt, i handledningen, så 
tydligt markerar dessa två aspekter eller premisser. Systemtänkande och 
stråkstrategier är förstås centralt i en mer konventionell 
infrastrukturplaneringsprocess, som således berör hela transportsystemets 
funktionalitet, och i min mening är det inte oproblematiskt att lyfta fram dessa två 
premisser som varandes av särskild betydelse. I linje med ÅVS-metodens 
ambitioner om gemensam förståelse bland flera intressen genom en öppet sökande 
process framstår det som motsägelsefullt att betona vissa utgångspunkter som 
viktigare än andra, och även i beaktande av att handledningen lyfter fram att 
alternativa åtgärder från andra sektorer och politikområden ska kunna analyseras 
och bedömas. Å andra sidan är man konsekvent och visar just vad som krävs för 
att vara konkret och logisk i värderingar, att ett visst perspektiv behöver vara 
utgångspunkt för logisk analys, vilket framgår om t ex en stråkstrategi föreligger.  

Men med premissen om ett systemtänkande är det mer oklart i vad som avses. 
Systemtänkande är i sig ett mycket brett koncept som innehåller en rad perspektiv, 
inte enbart i metodhänseende utan därtill med ontologiska skillnader (jmf Jackson, 
2003; Rosenhead, 1996). Främst kanske ett systemtänkande i handledningen 
kommer till uttryck som en trafikslagsövergripande ansats, där transportproblem i 
ett sammanhang ska beaktas först övergripande, men inom transportsystemet, 
sedan trafikslagsspecifikt för en preciserad problemlösning: 

”Trafikslagsövergripande perspektiv främjar systemtänkande som har att göra med ett 
vidare synsätt, men som inte behöver leda till att åtgärdsvalsstudier omfattar stora 
delar av transportsystemet” (2015a: 21). 
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Vad som framkommer explicit är alltså att det är det trafikslagsövergripande 
perspektivet som anses möjliggöra ett systemtänkande. Ett trafikslags-
övergripande perspektiv innebär ett vidare synsätt, som skiljer sig från en ansats 
där olika trafikslag behandlas isolerat från varandra. Ett sådant vidare synsätt 
framhålls alltså i handledningen som en nödvändig utgångspunkt för att kunna 
bedöma rätt och riktigt. Vad det mer precist innebär och vad som utmärker ett 
systemtänkande, bortom att se transportsystemet som ett sammanhängande helt, 
framgår inte i ÅVS handledning. I och med att det trafikslagsövergripande utgör 
en grundläggande ansats i en ÅVS, och för hela Trafikverkets synsätt, är det oklart 
vad en sådan deklaration medför i inledningen till att beskriva ett analys- och 
bedömningsarbete, om det nu refererar till det trafikslagsövergripande synsättet. 
Det skänker mig i stället en känsla av att läsaren självklart är införstådd med vad 
för ett slags systemtänkande som föreställs bli tillämpat och således bör välja att 
också tillämpa detta och inget annat tänkande.  

Utöver detta, finns det flera andra saker som är värda att uppmärksamma, som rör 
kunskapsarbetet i denna del av ÅVS-processen. För att närmare studera detta 
utgår jag från begreppet pröva, som är ett centralt begrepp i denna fas, och 
undersöker närmare under vilka förutsättningar en prövning sker genom att fråga 
vad som ska ske, och hur detta föreställs ske?  

5.4.2 Prövandets innehåll och logik  
Vad som i handledningen beskrivs föreligga i denna procedur framstår som 
avancerad och otydlig. Beskrivningen är påfallande detaljerad. I mina försök att 
teckna en uppfattning om vad som ska föreligga och ingå i själva analysen och 
bedömningen av åtgärders relativa betydelse för att lösa en problematik finner jag 
en oerhört förtätad procedur. Här följer dess kondensat.  

Vad för ingångsvärden följer aktörer med in i denna aktivitet? När aktörer och 
intressenter ska bedöma och analysera åtgärdernas relativa effekt förligger för det 
första 1) ett gemensamt projekt och syfte, en gemensam förståelse av problem 
som är avgränsat geografiskt och funktionellt sett till transportsystemets 
indikatorer eller effekter med hjälp av Trafikverkets mall för samlad 
effektbedömning65, samt är kunskapsmässigt definierat och inramat (se bl a 

                                                        
65 Det är en sorts matris för att lista mål och deras indikatorer, till vilken man fyller på andra 
organisationers mål. Förtryckt på listan finns trafikpolitikens mål som består av tre preciserade 
mål; tillgänglighet, som detaljeras genom sju indikatorer; hänsynstagandet, som består av fyra 
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avsnitt 5.2; Trafikverket, 2015a: 38ff). För det andra 2), föreligger också 
definierat i fasen ”Förstå situationen” referensalternativ/ nollalternativ, dessutom 
är en eller flera mål för lösningar (på problematiken) framtagna och dessa ska 
inrymma a) vilken funktionsnivå som transportsystemet ska uppnå och b) ”ange 
ambitionsnivå och kvalitetsnivå för kommande lösningar” (ibid., 41). Precisering 
av målen lyfts fram som viktigt med hänvisning till SMART. 66 Att ha formulerat 
mål för lösningar menar handledningen bidrar till ”att finna åtgärder som bidrar 
till de övergripande transportpolitiska målen” (ibid.) Att mål antas ha en närmast 
inbyggd överensstämmelse med varandra känner vi igen från tidigare i 
handledningen om att lokala och regionala mål och nationella transportpolitiska 
mål förutsätts vara samstämmiga (se avsnitt 4.3; Trafikverket, 2015a:20). Därtill, 
för det tredje 3), ska det föreligga en gemensam problemuppfattning i gruppen av 
aktörer. Om ingen sådan föreligger är rekommendationen att processen avbryts (se 
avsnitt 4.1.4). Slutligen föreligger för det fjärde 4), att alternativa åtgärder/ 
lösningar har genererats och sållats fram så som i överensstämmelse med det syfte 
som är satt för studien (jmf avsnitt 5.3).  

Den stora mängden framtagna åtgärder/alternativ/lösningar ställs alltså mot en 
föreställd väldefinierad, gemensam och väldokumenterad inramning av 
problematiken. Men innan själva analysen tar vid beskriver handledningen en 
sorts övergripande bedömning av åtgärder/alternativ/lösningar eller kombinationer 
av åtgärder (ibid.: 43). Bedömning och sållningen av åtgärder sker utifrån de som 
bäst kan leda till funktionskraven nås, utifrån vilka som uppfyller att andra viktiga 
kontextuella (processkrav) nås, såsom tidpunkt, samordning med andra projekt, 
och att de inte bidrar till nya problem, eller missgynnar många personer eller 
bidrar till stora negativa miljökonsekvenser, samt utifrån de som har 
                                                                                                                                     

indikatorer; samt samhällsekonomisk effektivitet, som också är en indikation. Därtill finns två 
effektmått ytterligare; fördelningsaspekter och målkonflikter. Värdet av skriviningen om ”hela 
landet” i det övergripande trafikpolitiska målet återfinns kanske i fördelningsaspekter och i de 
övriga målen men har alltså ingen egen dignitet. Noteras bör att ingen rangordning föreligger 
mellan målen och deras indikatorer. Något som också är utmärkande är en sorts målträngsel (se 
Lindgren 2014). 
66 Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt, Tidssatt. Eller som Vedung skriver, politiska mål 
är inte smarta och politiska offentliga mål ska inte uppnås de ska vinna sympatier (i Lindgren, 
2014). Indikatorer däremot består av delar som kan uppfattas vara strategiska för att nå vissa 
ändamål, vissa funktioner, som medföljs av en argumentation om att stå i överensstämmelse 
med övergripande mål (Lindgren 2014). 



229 

förutsättningar att nå syfte och bidra till hållbar samhällsutveckling på ett 
samhällsekonomiskt effektivt sätt (ibid.). De åtgärder, eller kombinationer av 
åtgärder som återstår ”analyseras närmare med bedömning av: åtgärdskostnader 
m.fl. kostnader, relevanta effekter och konsekvenser i förhållande till 
nollalternativet eller referensalternativ, uppfyllelse av mål för lösningar och 
bidrag till övergripande mål, kostnadseffektivitet samt balans mellan kostnader 
och nyttor” (Trafikverket, 2015a: 43). Det är långtgående men översiktliga 
bedömningar som föreställs ligga till grund för en sållning av de genererade 
alternativen innan analysen av alternativen har påbörjats. Därtill är det otydligt om 
vad som bör vara av största vikt bland olika indikatorer, bortom de övergripande 
transportpolitiska målen som beskrivs vara i överensstämmelse med lokala och 
regionala mål. Det framgår också att man ska utgå från transportsystemets 
funktionskrav i bedömningarna.  

Själva ”prövningen” av åtgärder sker genom såväl analys, bedömning, diskussion 
och jämförelse. Det är dessa begrepp som i handledningen definierar denna 
övergripande aktivitet, att ”Pröva tänkbara lösningar”. Att pröva en 
åtgärdsförmåga betyder att bedöma vilka effekter den medför. I texten framgår att 
”… effekter som är viktiga har preliminärt bedömts vid avgränsning”; eller att ”… 
aspekter kan preciseras på flera sätt…”. Därtill kan det handla om ”… ett 
beaktande av effekter…” och det framgår även att; ”Effekter bedöms genom att 
analysera och diskutera…” och så vidare (Trafikverket, 2015a: 44-45). Vad som 
skrivs fram i handledningen är en analysprocedur som går igenom flera 
bedömningsfaser i dialog och som inbegriper väldigt många olika typer av mått 
och bedömningsgrunder men som trots allt ska vara jämförbart, konkret och 
logiskt.  

Det blir därför viktigt att få till en systematik i hur åtgärder och dess effekter ska 
beskrivas. Det finns förslag till mallar och listor med aspekter att använda. De 
som arbetar med ÅVS uppmanas söka efter de föreslagna åtgärdernas uppskattade 
värden, mått och samband i en rad olika kataloger och dokument, i syfte att 
underlätta och stödja, men också att styra upp och standardisera ”prövningen”, 
göra den jämförbar över hela landet. Samtidigt med denna strävan efter systematik 
och jämförbarhet, föreligger emellertid även en ansats om att deltagarna i ÅVS 
omväxlande ska ägna sig åt ”diskussion – analys – bedömning” (Trafikverket, 
2015a: 25) av situationen, om åtgärderna och deras värden, deras relevans, deras 
mening och betydelse. Att flera aktörer i denna fas bör bidra med sin ”kunskap i 
ett gemensamt kunskaps- och erfarenhetsbaserat resonemang.” (Trafikverket, 
2015a: 44). Sammantaget framträder en motsägelsefull bild av en process som på 
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samma gång som den ska vara öppen, kreativ och prövande, också ska vara 
rationell, logisk, och bygga på information som är standardiserad och jämförbar.  

I handledningens systematik framträder processdetaljer som kan associeras till en 
positivistisk bild av ett vetenskapligt arbetssätt (Keat & Urry, 1975; Alvesson & 
Sköldberg, 2008), med tonvikt på metodiskt arbetssätt, dokumentation, systematik 
och logik. Samtidigt betonas värdet av delaktighet, ett spritt ansvarstagade, flera 
perspektiv, vidgade synsätt och process. Det förefaller vara en avsikt om att låta 
mångfalden påverka och influera perspektiv och bedömningar, men där 
systematiken i metoden och de funktionella måtten, tillser en optimerad process 
som resulterar i de riktiga och effektiva åtgärderna. 

5.4.3 Avrundning – från autonom planerare till autonom 
planeringsprocess 

I detta avsnitt har fokus legat på att undersöka vad för kunskapsprocess som 
beskrivs i handledningen och hur en stängning runt åtgärder sker. Frågan jag 
ställde var hur kunskap bildas i processen?  

Att analysera en situation och bedöma åtgärder för problemlösning är att skapa 
kunskap för handling, själva essensen i planering. Men analysen som den beskrivs 
är såväl otydlig till sin inramning och ansats, som motsägelsefull om dess 
tillämpning. Det motsägelsefulla ligger i ansatsen till vad som ska framkomma 
som riktiga åtgärder att välja. Är det åtgärder som bedöms vara konsistenta med 
en viss förbestämd funktionalitet, eller är det strategiskt bedömda åtgärder som 
kan förena lokala och nationella ekonomiska intressen, eller är det en fråga om 
vad som förefaller vara meningsfulla aktiviteter och åtgärder för ett sammanhang. 
Inget utesluter en kombination av dessa synsätt för att få fram kunskap om de 
mest lämpliga alternativen. Men en omedvetenhet om att förutsättningarna i 
processerna för att komma fram till sådana bedömningsgrunder utgår från olika 
rationaliteter och en mångfald av perspektiv och framtider, gör processen otydlig 
och frågan om vad för kunskap som räknas och har betydelse förefaller framför 
allt utgöras av kunskaper om transportsystemet, dess tillstånd och antagna 
effektsamband. 

Föresatsen är som sagt att vara konkret och logisk när processen stängs ner, men 
samtidigt skriver handledningen att det sker bedömningarna baserad på en rad 
kontextuella omständigheter och där aktörer utgår från gemensamma 
bedömningar och överenskommelser om övergripande värden och mått, som jag 
uppfattar det, genom en process. Vad som förefaller otydligt är om kunskap om 
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handling som är ett resultat av en process utgår från ett perspektiv från vilket 
logiska analyser av effekter och konsekvenser görs, eller om perspektiv fortsatt 
hålls öppna under bedömningen, och där en intersubjektiv professionell 
bedömning genomförs praktiskt, givet omständigheter på plats och argumentation 
i process. Det är något högst oklart. En tanke skulle kunna vara att gruppen av 
aktörer i processen – vilka är överens om problemet, och har en gemensam 
målsättning – kan komma att uttryck en logiskt stringent effektbedömning, utifrån 
rådande kunskaper om samband och andra nyckeltal, av olika åtgärders 
konsekvenser. Valen av åtgärder blir således logiskt konsistenta och 
gemensamma. Närmast som om den neutrale värderingsfria planeraren (se 
Friedmann, 1987) har ersatts med den neutrala och logiska processen, som består 
av neutrala och värderingsfria planerare, som nu gemensamt insiktsfullt kan 
formulera rätt kunskap för handling, för att kunna göra riktiga åtgärdsval. Den 
autonoma processen. 

5.5 Att tänka om i praktiken – ÅVS för kapacitetsstark 
kollektivtrafik i Stockholm Nordost 

I Handledningens framskrivna processvärld finns det sällan något skäl till oro. 
Enligt handledningen finns det alltid möjligheter, i en process, att öppna upp en 
frågeställning och en problematik genom delaktighet, genom grundläggande 
informationsarbete och sortering, genom diskussion och ställningstagande, fram 
till en första viktig milstolpe; en gemensam uppfattning om problemet. På det 
följer så en stängning av problematiken, en successiv slutning av problemets 
möjliga lösningshorisont, genom en kreativ och logisk analys och bedömning av 
alternativ, fram till en lösning som bedöms var den ”rätta” och riktiga. 

Tidigare har vi undersökt kunskapsformer och kunskapsprocess i handledningen. 
Nu rör vi oss mot en ny situation – ett konkret planeringsexempel – för att 
undersöka ett kunskapsarbete som tar plats och sker i all dess rörighet. 
Omständigheterna till att finna lösningar på ett bedrägligt problem, genom 
fyrstegsprincipen, som det uppfattas av aktörer i interaktion, i ett sammanhang, 
med en historia, och med som det ska visa sig utmanande förutsättningar för ett 
rationellt problemlösande, undersöks, och frågan vi ställer oss är hur praktikens 
kunskapsbehov kan yttra sig och vad för kunskapstyper som avtecknar sig i ljuset 
av aktörers användning av fyrstegsprincipen som ett instrument för kunskap till 
förändring. Vilka kunskapsbehov och värderingar kommer till uttryck vid en 
konkret planeringssituation med tillämpning av ÅVS och fyrstegsprincipen? Hur 
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uppfattas processen av aktörerna? Vad är chanserna till att tänka om, tänka nytt 
och utveckla ny kunskap?  

5.5.1 Bakgrund 
Det planeringsexempel som står i fokus för denna del berör den övergripande 
frågan om utvecklingsproblem för en storstadsregion men med fokus på en 
regiondel, nämligen nordostsektorn i Stockholms län. Befolkningsökningen i 
Stockholmsregionen har satt stort tryck på samhällets förmåga att möta 
grundläggande behov av bostäder och samtidigt kunna erbjuda goda res- och 
transportmöjligheter inom en stor arbetsmarknadsregion. Kollektivtrafikens 
utveckling är central för att möta en rad olika utmaningar som är förknippade med 
målet om en hållbar utveckling. Utredningens problembild är kopplad till en 
regional utvecklingsstrategi om en struktur som till stora delar formeras och 
möjliggörs med kollektivtrafikslösningar i nya relationer. Problematiken har en 
historia som vid flera tillfällen har diskuterats och utretts såväl regionalt (RTK, 
2003) som av staten i form av en Banverksförstudie 2006 till 2008 (Banverket, 
2008). Det är således ett välförankrat problem som undersöks i Åtgärdsvals- och 
idéstudie av regional kapacitetsstark kollektivtrafik till Nordostsektorn i 
Stockholms län (SLL TN 2014-0064), men denna gång också inom ramen för 
ÅVS-metodiken och dess fyrstegsprincip. 

Den här studien börjar egentligen år 2011 då elva olika fysiska objekt definierades 
i ett slags förhandlingsunderlag mellan landstinget och nordostkommunernas 
samverkansorgan (tjänsteperson Landstinget 2, ÅVS Nordost; tjänsteperson 1, 
delregionalat organ, ÅVS Nordost; tjänsteperson 1, konsult, ÅVS Nordost) inför 
upprättandet av studien. De elva objekten var olika kollektivtrafiklösningar som 
skulle utvärderas. Tanken var att detta skulle vara en utgångspunkt för att 
genomföra en transportproblemsinriktad ”idéstudie” med flera aktörer i ett slags 
gemensamt projekt mellan kommun, landsting och stat, med landstinget som 
projektansvarig och problemägare. 

Utredningen började således med att bolla och bearbeta vad för lösningar som 
skulle utredas beträffande problemet. Flera personer som jag samtalat med menar 
att det var en fråga om att låta de olika aktörerna och deras internpolitiska 
konstellationer få föra fram sina respektive favoritidéer på problemlösning 
(tjänsteperson 1 och 2, landstinget, ÅVS Nordost; tjänsteperson 1 och 2, 
delregionalt organ, ÅVS Nordost). Ett högst ärligt tillvägagångssätt menade en av 
intervjupersonerna (tjänsteperson 1, konsult, ÅVS Nordost). Att det har varit tal 
om kollektivtrafik på spår har varit i högsta grad påtagligt i den övergripande 
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regionstrategin sedan snart 20 år, vilket på sätt och vis har sedan dess satt ramen 
för vad som är relevant och rimligt att diskutera i form av åtgärder. Att inte låta 
lösningar styra processen, som handledningen varnar för såsom suboptimerande, 
föreligger inte i detta fall. 

 

 
 
Figur 15. Strukturbild av Nordost i Stockholms län (Trafikförvaltningen, 2014) 

5.5.2 ÅVS som fyrstegsprincipen 
En av mina intervjupersoner menar att detta planeringsexempel inte är en ÅVS. 
Det är en idéstudie som har som ingångsvärde att en rad steg 4-åtgärder ska 
utvärderas. ÅVS har man lagt på i efterhand och således omöjliggjort en 
tillämpning av fyrstegsprincipen. Hen säger: 

”(…)Det här projektet drivs ju inte enligt fyrstegsprincipen… utan man har ju sagt att 
vi har ’steg fyra’- åtgärder och ’steg ett till tre’-åtgärder kan vara ett sätt att… Alltså 
’steg fyra’- åtgärderna [som man kom överens om inledningsvis] är ju 
kollektivtrafikåtgärder (…) så om man har ’steg fyra’- åtgärder… så är det inte 
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fyrstegprincipen som säger att vi ska ha med alla åtgärder [i en följd]… och bedöma 
vilka åtgärder… som i första hand skapar underlag för en ’steg fyra’-åtgärd… för att 
stärka underlaget eller alternativt kombineras med en ’stegfyra’-åtgärd… som således 
får bättre effekt. Det är ju inte fyrstegprincipen… det är kanske en del av den… att 
’steg ett’- åtgärder ska göras oavsett vilka andra åtgärder man gör för att förstärka… 
eller förbättra… (…) Men nej, för fyrstegsprincipen innebär att man ska tänka om… 
att man kanske aldrig behöver en ’steg fyra’-åtgärd… och så har det inte varit i det här 
projektet.” (tjänsteperson 2, konsult, ÅVS Nordost) 

Här verkar intervjupersonen presentera en sträng tolkning av dess princip och att 
själva fyrstegprincipen i denna strikta tillämpning är det som definierar grad av 
ÅVS-status. Vad jag tycker framgår är att ÅVS är en kunskapsprocess som ska 
utveckla lösningar, inte bara pröva på förhand formulerade förslags förmåga att 
lösa problem. Detta är en definition av ÅVS som flera intervjupersoner ger uttryck 
för. Enligt deras berättelser förelåg det i tidigare processer (innan denna reform 
och denna metod) en massa lösningar att utreda som var fastställda redan på 
förhand, men nu är föreställning att man istället i större utsträckning ska låta 
processen komma fram till de lämpligaste lösningarna (tjänsteperson 1, 
Trafikverket, ÅVS Nordost; tjänsteperson 1, landstinget, ÅVS Nordost; 
tjänsteperson 1, konsult, ÅVS Nordost, med flera andra från andra 
planeringsexempel). På så vis är det knappast en ÅVS som föreligger i detta fall. 
Men det som föreligger är ändå omständigheter som ÅVS ofta har att hantera: en 
historia, intressen med en agenda, aktörer med ett uppdrag osv. Därtill är 
fyrstegprincipen i sig knappast ett obekant fenomen för aktörerna. De flesta av 
mina intervjupersoner vittnar om att de i minst tio år, till och med längre, har 
arbetat och utrett problem, enligt denna princip i såväl kollektivtrafikfrågor 
(tjänsteperson 1, landstinget, ÅVS Nordost), som kommunalt (tjänsteperson, 
kommun, ÅVS Nordost), och inte minst tillämpat principen i olika former av 
statliga infrastrukturprojekt (t ex Banverket, 2008). Principen och ansatsen är 
således välkänd hos de professionella planerarna. 

Så denna utredning var enligt konsulten inte att betrakta som en riktig ÅVS 
eftersom fyrstegsprincipens fulla potential inte tilläts att komma till uttryck. Hen 
(tjänsteperson 2, konsult, ÅVS Nordost) menar att åtgärderna ska komma av 
fyrstegsprincipen, det ska följa av processen vad som är relevanta åtgärder att 
analysera och bedöma i olika kombinationer. En sådan inte helt orimlig tolkning 
av fyrstegprincipen förefaller emellertid svårförenlig med ingångsvärdena i denna 
studie som listade en rad fyrstegsåtgärder. Att ”tänka om” som fyrstegsprincipen 
uppmanar till, och på så sätt artikulera alternativa behov av information och 
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kunskap skulle närmast förutsätta andra förutsättningar än vad som fanns för 
handen i detta fall.  

För att närmare koppla detta till vårt intresse i att undersöka möjligheterna till ny 
kunskapsbildningen genom processen och fyrstegsprincipen så verkar 
förutsättningarna således inte medge alternativ, att se bortom de förgivettagna 
kunskaperna rörande infrastruktur. Men möjligheten att kunna utveckla åtgärder 
ur ett problem liksom att också stanna vid kostnadseffektiva steg 1 och 2- åtgärder 
som onödiggör kostsamma fyrstegslösningar, det är ideala föreställningar som 
knappt någonsin kan föreligga eller i alla falla enkelt komma till uttryck medger 
framför allt konsulter som jag talat med (tjänsteperson 1 och 2, konsult, ÅVS 
Nordost; tjänsteperson, konsult, ÅVS VSB; tjänsteperson, konsult, ÅVS 
Hammarö-Karlstad). Jag vill koppla detta till föreställningar om att kunna tänka 
nytt, att tänka om, eller tänka annorlunda. Oavsett att man börjar en process med 
en rad steg fyra- åtgärder som ska undersökas, eller har en mer öppen frågeansats, 
vad är förutsättningarna till att tänka om? Många som jag talat med i olika studier 
vittnar å ena sidan om en frånvaro av nya idéer och åtgärder, men å andra sidan 
påtalar en förändring i uppfattning om vad som kan utgöra en åtgärd att överväga 
som lämplig och relevant. Där har det skett förändringar (tjänsteperson 2, konsult, 
ÅVS Nordost). Det innovativa inslaget i dessa studier, i o m ÅVS, skulle således 
kunna hänföras till att nya förutsättningar har introducerats i planeringssystemet, 
ett tillfälle för nya perspektiv att luftas, diskuteras och prövas. Idéer som alltså 
inte har fått plats tidigare, som har avfärdats kategoriskt, får nu komma till 
uttryck. ÅVS är så den förändring som ruckar om och ger förutsättningar till 
förändring. Men är då utgångspunkten att enbart när man ger förutsättningar i 
enlighet med vad som kommer till uttryck i handledningen, om att man inte ska 
tänka lösningar för tidigt, som man också kan säga att en ÅVS föreligger? Att det 
således går att frigöra sig från alla de lösningar som folk sitter och tänker på, bara 
för att man inte skriver ner dem i ett första skede, och gjorde man så var chansen 
för nytänkande omintetgjort? Inte nödvändigtvis är det så, för kanske det ändå har 
att göra med det utrymme som själva omtänkandet får spela i den fortsatta 
processen.  

”Hur lätt är det för människor som jobbar med trafik och transportfrågor dagligen att 
verkligen ’tänka om’… utanför transportlösningsboxen?” 

”Jag tror att det beror på vad man menar med ’tänk om’… oftast i de här 
sammanhangen blir det ett litet tänk om... att man inte bara tänker vägar och spår… att 
det är en massa andra saker … men det är fortfarande de vanliga sakerna... man tänker 
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liksom inte utanför boxen... om man säger så…” (tjänsteperson 2, konsult, ÅVS 
Nordost) 

Min samtalspartner drar erfarenhet ur flera studier och inte bara den aktuella. Men 
att det också i denna föreligger en förskjutning medges. Nu är det generellt mer 
accepterat att börja tala om andra åtgärder också, de har fått en plats i 
diskussionen. Den andre konsulten fyller i och tror att man bör vara tålmodig, att 
dessa processer tar tid, innan nya tankemönster börjar göra avtryck, inte bara på 
vad vi säger i dessa sammanhang, utan snart också i vad som kommer att börja 
göras.  

”Jag tror också att en sån här ’tänk om’- process… tror jag inte är något som man 
löser på några workshops i en ÅVS… utan det är något… som jag tror tar jättelång 
tid… innan alla som planerar samhälle och transportsystem och allt att det här ska få 
tillfälle att förändras. Det kanske ska till en kulturomvändning inom hela sektorn på 
hur man planerar och hur man ser på de här processerna… och det här [ÅVS och 
fyrstegsprincipen] kanske är ett steg till att man börja tänka så… och det är ju 
jättebra… på det sättet… men att i en enskild studie så att säga förvänta sig… att det 
blir i realiteten ett ’tänk om’ det är kanske inte…” (tjänsteperson 1, konsult, ÅVS 
Nordost) 

Vi talar om ett paradigmskifte. Att börja se på resandet och transporter på ett 
annat sätt. Om att det kanske förutsätter ett annat samhälle. Men också att snart 
kommer förändringarna att slå igenom tydligare, allt annat vore oförnuftigt. Idag 
ser jag min fråga delvis i ett annat ljus, jag söker förstå var förskjutningen tar vid, 
om det är i det breda perspektivet, ”alla åtgärder och transportslag” som 
handledningen skriver ut (Trafikverket, 2015a: 42), eller om möjligheterna till 
förändring ligger i delaktigheten, att det är i dialogen som förskjutningen sker och 
ny kunskap kommer till uttryck. Mina samtalspartners ser förskjutningar som en 
gradvis förändring i den dominerande uppfattningen om samhällets principer och i 
synnerhet i inställning till transporter och till vad som ska prioriteras. Där skiljer 
vi oss inte åt. Men jag fann det svårt att urskilja vad som tillskapar denna 
förskjutning om inte i ett förändrat handlande, att vi börjar göra en skillnad. Är det 
en allmän läroprocess hos individer, ett successivt ackumulerande av insikter, 
eller är det att vi börjar göra saker kollektivt annorlunda? Jag tror att förändringen 
ligger i det senare, men utesluter inte betydelsen av insikter hos människor i och 
med ökade kunskaper. I linje med att förändring kommer sig av handling kan vi 
utgå från att i denna idéstudie försökte man göra en ÅVS. Förutsättningarna var 
inte ideala. Men de försökte. En uppfattning kan således vara att denna studie inte 
är en ÅVS. Men det är också en ÅVS. Inte minst försökte man genomföra vissa 
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inslag som är karaktäristisk för en ÅVS process, att definiera problemet 
gemensamt, ta fram lösningar gemensamt och bedöma deras relativa effekt på 
problemet gemensamt. Man försökte helt enkelt göra en ÅVS och lade stort fokus 
på fyrstegsprincipen. Vad kom så till uttryck i denna kunskapssökande, interaktiva 
process?  

5.5.3 Fyrstegsprincipen tillämpad – att tänka om eller att tänka 
fel? 

Vi börjar med problembilden. Den visade sig inte något vidare samkörd, inte 
heller efter två år av process kunde man tala om att det fanns en enad föreställning 
om problemet. Sett i backspegeln med förstudie och före det en idéstudie har de 
haft flera tillfällen på sig att enas kring en problembild. Men istället var man 
väldigt överens om karaktären på relevanta lösningar. Å andra sidan skulle man 
kunna säga att karaktären på lösningar var man redan från början ganska överens 
om, spårburen kollektivtrafik. Process- och utredningsfrågan var närmast fixerad 
vid vilken typ och till vilken uppgift och omfång, givet en rad olika 
begränsningar, och slutligen som en fortsatt fråga att förhandla om, när så vald 
principlösningen skulle kunna bli en fråga för ett fysiskt förverkligande. Frågan är 
om inte denna utrednings upplägg är en konsekvens av att en problemförståelse 
bland olika aktörer med olika uppdrag och intressen aldrig fullt kan förenas i en 
gemensam uppfattning, den kan enbart successivt omständligt och revirbevakande 
baxas framåt. Åtminstone två problem förelåg parallellt.  

”Vad var problembilden skulle du säga?” 

”Jo… det finns något [skrivet i dokumenten]… om låg kollektivtrafikandel… och att 
det är litet för spridd bebyggelse… och det finns… utbyggnadsplaner med 
hundratusen boende. Problemformuleringen är en sorts efterhandskonstruktion och för 
vår del… så alltså det som är klinchen mellan huvudaktörerna 
[kollektivtrafikmyndigheten/landstinget och Nordostkommunerna]… det är att man 
från kommunerna vill ha något att strukturerar sin bebyggelse kring… och så menar 
man att frånvaron av ett kollektivtrafiksystem är orsaken till att det ser ut som det gör 
och fortsätter att se ut som det gör… det vill säga att folk åker bil…  

”Jaha menar de att det är ert [kollektivtrafikmyndighetens] fel att det ser ut som det 
gör?” 

”Jaa och vi å andra sidan driver den motsatta tesen… så någonstans däremellan finns 
väl sanningen …” (tjänsteperson 2, landstinget, ÅVS Nordost) 
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Om man ska renodla kan man se två olika uppdrag vilket på sätt och vis definierar 
hur de två huvudaktörerna väljer att se utmaningarna. Det ena handlade om 
kapacitet i transportsystemet, att kunna förmedla i en snar framtid regioninvånare 
från sin bostad till olika arbetsplatser runt om i länet. Det finns en rad modeller 
och bedömningsmetoder för detta. En effektiv utgångspunkt för att lösa 
försörjning är oftast busstrafik. En historisk inställning hos 
kollektivtrafikmyndigheten i länet, som grundlagt en viss misstänksamhet från 
andra aktörer som ser andra problem än just bara frågan om effektiv förmedling 
av resande. Det andra handlade om en regiondel som uttryckte en önskan om att 
knytas fysiskt och mentalt närmare den övriga regionen, i syfte att kunna växa och 
bidra till utvecklingen. En uppfattning som kopplade väl till den överordnade 
regionstrategin om utveckling genom delregionala kärnor. Medlet för denna 
strategi var uttryckligen sedan lång tid tillbaka utbyggd kapacitetsstark 
kollektivtrafik (spårtrafik). Med utgångspunkt i detta förelåg stor frustration och 
oreda vid de två workshoppar som hade till syfte att utveckla steg 1-3- åtgärder. 
Plötsligt tog man tag i problematiken, önskade öppna upp den, ruska om och 
tänka om, på ett sätt som man inte förväntade sig från kommunernas sida. Det tog 
hus i helvete även fast ingen uttryckte sig just så explicit (tjänsteperson 1, 
landstinget, ÅVS Nordost; tjänsteperson 1och 2, delregionalt organ, ÅVS 
Nordost; tjänsteperson 1, Trafikverket, ÅVS Nordost). I det följande vill jag 
framställa tre olika förklaringar till att det uppstod en oro, och vad det säger om 
dels förutsättningarna att verkligen förhålla sig omtänkande, öppet och 
problematiserande till intressens uppfattningar om en problematik och dels vad 
det säger om vilka nya kunskaper som kan relateras och kopplas till frågor av 
transportrelaterat slag.   

5.5.4 Tre orosskäl till omtänkandets praktik 
Vad som kom till uttryck här visar på pedagogiska utmaningar att föra en 
konsekvent tillämpning, stegvis därtill, av fyrstegsprincipen, som utmanar 
ingrodda föreställningar om att härbärgera och hantera en trafikefterfråga. De 
mest upprörda tongångarna kom sig av att man plötsligt uppfattade att det förelåg 
en helt annan ansats och viljeinriktning i utredningen än vad man var överens om, 
vilket kom till uttryck i att man skulle finna åtgärder som minskade resandet. Ett 
sådant uppdrag var inte välkommet. Dels menade företrädare från kommunerna att 
fokus föreföll hamna på att minska bilresandet, vilket man menade inte kunde 
accepteras politiskt för regionsektorn. För det andra menade man att fokus var och 
borde således vara inriktat på att öka rätt sorts resande; kollektivtrafiken och se 
till att göra den mer attraktiv, d v s fokusera satsningar på spårbunden 
kollektivtrafik. Man skulle kunna sammanfatta det som om flera faktiskt 
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uppfattade andra lösningar som direkt irrelevanta för problemet (tjänsteperson 1 
och 2, delregionalt organ, ÅVS Nordost).   

En annan aktör, en kommunal planerare, föreföll inte lägga någon vikt vid detta 
angående processens stormiga parti utan menade att uppståndelsen i processen var 
utslag av nonchalans eller okunskap från konsultens sida. Hen menade samtidigt 
att detta föll på uppdragsgivarens ansvar (kollektivtrafikmyndigheten) som var 
den som således rätteligen skulle belastas för denna fadäs. Men det intryck som 
den kommunala planeraren fick var att konsulten inte verkade ha satt sig in i det 
arbete som hade bedrivits sedan lång tid tillbaka.  

”… i det här fallet var inte konsulterna insatta i problematiken… för det kändes ju 
som om man flyttades tillbaka åtta år [när man kom till workshopen]… ’Vad ser ni för 
problem?’… ’Vad är era utmaningar?’… ’Nej men oj!’ tänkte jag … Det där har vi 
pratat om i sex sju åtta år… fast det inte var med så mycket i Banverkets förstudie 
[som togs fram 2006-07]… så var det väldigt mycket trots allt [som blev klarlagt] som 
att… vi vill in på regionala eller t o m nationella stambanan… hur kommer man dit då 
och så vidare… Då hade man inte med allt fyrstegstänkande (…)… men det 
[alternativ] hade kommit upp… man hade diskuterat det [i Banverkets förstudie]… 
men det hade man ju inte dokumenterat på ett lika strukturerat sätt [som i ÅVS]… 
Men man har ju pratat om det i sju åtta år… och så kommer man dit [till 
workshopen]… och så bara ’Va!!’… ’Vad ser ni det är för problem?’… Skämtar de 
blev känslan…” (Tjänsteperson, kommun, ÅVS Nordost) 

Min intervjuperson menar att problematiken sedd som en spårlösning ska förstås 
som ett resultat av tidigare processers överväganden som har skett i enlighet med 
något som står normalt i överensstämmelse med fyrstegsprincipen. Andra 
lösningar har prövats men förkastats, så det finns ingen anledning till att återigen 
dra upp denna problematik från början trots att litet eller knappt någon 
information om dessa alternativ finns dokumenterade från de tidigare processerna. 
Här föreligger således en vilja till att komma vidare och en irritation över att 
närmast bli ifrågasatt kring bevekelsegrunderna. Här bör utgångspunkten vara att 
stenarna vände vi på tidigare och därför bör fortsatta studier utgå från den 
föreliggande uppbyggda kunskapsbilden. Att börja från noll utan att visa hänsyn 
till det gedigna jobb som redan fanns, var ett uttryck för arrogans. Det stegvisa 
prövandet hamnar i en oerhörd uppförsbacke och har svårt att vinna acceptans.  

En av arrangörerna från beställarsidan bakom workshopparna verkade ta 
upprördheten beträffande ifrågasättandet med ro. Men kom också i detta att 
uttrycka en tredje förklaring kring vad som utspelade sig. Att det ideala uttrycket i 
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ÅVS och fyrstegsprincipen provocerade när det kom till explicit uttryck, att man 
skulle låtsats om att den kunskap som förelåg kunde tänkas bort, tänkas om. 

” … jag upplevde också att det på de här workshopparna… nu kan jag inte säga att 
alla tyckte så… men det uttrycktes...’ Nämen ska vi prata om det här igen’… ’Det har 
vi ju pratat om i 20 år’… och så vidare… det var om infartsparkeringar… hit och dit 
och med mera. Att man på sätt och vis upplevde det som en chimär att börja om från 
noll…” (tjänsteperson 2, landstinget, ÅVS Nordost) 

Ovan framkom alltså tre olika perspektiv på en och samma process som är ganska 
så intressant. Jag behandlar de två sista först och för ett längre resonemang om 
den första förklaringen om att irrelevanta perspektiv fördes in i utredningen, att 
processen blev något som jag skulle vilja kalla explicit normativ, i det följande 
avsnittet nedan. Den andra förklaringen ovan ger alltså uttryck för att planering 
redan och sedan länge bedrivs på ett systematiskt sätt som de facto utgår från att 
finna andra lösningar än de uppenbara, litet som i enlighet med fyrstegsprincipen, 
men snarare upphöjd till allmänt tillämpad princip. Det är ju så man utreder. Det 
är dock ett uttryck som avviker från den generella om att planeringsförfarandet 
inom inte minst transportsektorn kanske alltför mycket har utgått från uppenbara 
lösningar, och närmast försökt att rättfärdiga redan fattade beslut i efterhand 
(Flyvbjerg et al., 2004). Något som också flera intervjupersoner anmärkte på 
beträffande tidigare processer innan ÅVS. Det är med anledning av detta som 
denna förändring i o m ÅVS välkomnas. Hen ger snarare uttryck för att man alltid 
förhåller sig öppen för alternativ i ett problemlösande (tjänsteperson, kommun, 
ÅVS Nordost). Det kanske motsvarar den anda som talar om förutsättningslöshet i 
utredningar.  

Den tredje förklaringen ovan tar fasta på förutsättningslöshet fast omvänt; man 
kan inte börja om från början, hänsyn måste tas till historien och sammanhanget 
och den förutsättningslösa ansatsen i workshopen retade upp människor. 
Uppenbarligen uppfattades ansatsen som att man försökte hitta tabula rasa. 
Alternativt så var det en vilja till att försöka se något som något annat. Oavsett så 
föll inte ansatsen i god jord utan uppfattades snarare som något ogörligt eller 
onödigt. Sammantaget skulle jag vilja uttrycka det som att upprördheten kom sig 
av att man försökte skifta perspektiv, och att detta uppfattades som uttryck för 
arrogans, okunskap och icke-realism från konsultens sida. Som en intervjuperson 
uttryckte det, en konsult måste vara naken och inte driva frågor utifrån sina egna 
preferenser (tjänsteperson 1, kommun, ÅVS Nordost). Jag uppfattar också att 
andra perspektiv och ett ifrågasättande såsom kopplat till okunskap eller arrogans 
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skulle kunna vara uttryck för att det vedertagna är normen, men det kan också 
vara en uppfattning om att den enda och riktiga uppfattning redan föreligger och 
ingen reflektion över att det finns alternativa perspektiv. Något som såklart 
försvårar för en föreställning om att kunna ifrågasätta och tänka om, vilket 
fyrstegsprincipens första steg förutsätter är möjligt att komma till uttryck i 
processerna. Det leder mig in på det första perspektivet som jag i det fortsatta 
ämnar ägna litet större uppmärksamhet, eftersom jag finner att detta har 
intressanta kopplingar ifråga om vad för kunskap som spelar roll och hur detta är 
tydligt normativt kopplat. 

5.5.5 Kunskap som skiljedomare  
Den första förklaringen ställer inte upp på ÅVS och fyrstegstänkandets normativa 
ansats, om att ifrågasätta vad man ansåg vara grundläggande utgångspunkter 
eftersom det finns vissa värderingar som är comme-il-faut för detta sammanhang 
vilket således försvårar för andra värderingar och uppfattningar att komma till 
beständigt och seriöst hanterat uttryck. Tydligast här om att kunna ”tänka om”, att 
se lösningen på transportproblem genom att minska på efterfrågan. Här spårade en 
av mina intervjupersoner en ansats bakom ÅVS och dess fyrstegsprincip som 
föreföll framtagen för att helt enkelt försvåra för infrastruktursatsningar, och 
ytterst förelåg en risk att man ruckade på föreställningen om planering som en 
värderingsfri, objektiv procedur:  

”I den här gigantiska studiemodellen [ÅVS med fyrstegsprincipen] är själva idén att 
utreda alternativ som i nästa steg minskar möjligheterna för det ursprungliga objektets, 
steg fyra, genomförande. Det finns då en risk att det inte nödvändigtvis alltid sker på 
helt objektiv grund, utan mer som ett instrument för ett slags lobbyarbete” 
(tjänsteperson 1, delregionalt organ, ÅVS Nordost). 

Detta är inte rimligt menar intervjupersonen. Utredningen omvandlas till något 
subjektivt, ett ”lobbyarbete”. Och detta är märkligt, för samtidigt vid flera 
tillfällen i intervjun framhåller samma intervjuperson att planeringsfrågor och i 
synnerhet infrastruktur- och transportintressen är en fråga om att skaffa sig 
inflytande och sätta tyngd bakom sina intressen i form av politisk enighet, att 
samla intressen kring vissa frågor, skapa momentum, utveckla en hög 
administrativ kompetens och närvaro, i syfte att få igenom sina viktiga 
nödvändiga satsningar för utvecklingen (tjänsteperson 1, delregionalt organ, ÅVS 
Nordost). Med hänvisning till en annan utredningsprocess menade samma person 
att en utredning från kollektivtrafikmyndigheten var ett beställningsverk, och att 
de istället städslade egna konsulter som kunde visa på felaktigheter i underlag och 
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resultat (ibid.). På flera punkter gav hen uttryck för ett förfarande som förefaller 
vara en fråga om att påverka andra och att sådant som utredningsresultats värde 
följer med vem som beställer utredningen. Men så här lyfter hen plötsligt fram att 
det finns delar i denna utredningsmetod, som förväntas vara något objektivt, nu 
skulle komma att utnyttjas för subjektiva syften. Positionen förefaller helt 
motsägelsefull sett i ljuset av att man uppenbarligen ser sig bedriva ett slags 
påverkans-, eller lobby-arbete för eget syfte. 

Men det kanske inte är helt obegripligt. Invändningen kan komma sig av att 
fyrstegsprincipen ger uttryck för något som man inte är bekant med i dessa 
sammanhang. Det som flera ger uttryck för i intervjuerna och som kommer till 
uttryck i processen är en uppfattning om att sakernas förhållande är baserad på att 
ett tydligt motsatsförhållande föreligger inte minst historiskt (bl a tjänsteperson 1 
och 2, delregionalt organ, ÅVS Nordost; tjänsteperson 1 och 2, landstinget, ÅVS 
Nordost). Detta motsatsförhållande skulle kunna uppfattas följaktligen; Xs 
intresse för denna satsning, står mot Ys intresse att förhala, skjuta upp satsningar, 
och förminska Xs anspråk på högvärdig transportinfrastruktur. En rad olika 
faktorer av historiskt värde avseende organisationers relationer, uppfattningar om 
problem och lösningar, samt hur planerings-politik bedrivs, är triggade och 
kommer till uttryck i kommunikationen mellan parterna. Detta är en 
relationsaspekt som ÅVS förvisso söker att skingra eller göra mer smidig och 
förnuftbaserad, då man menar att förtroendet mellan t ex stat och kommun kan 
komma att öka genom dessa gemensamma strategiska utredningar (Trafikverket, 
2015a). Vad ÅVS gör bland annat genom fyrstegsprincipen är att föra in en ny 
kunskaps-dimension i en strategisk positionskamp mellan olika intressen, som 
gärna ifrågasätter kunskapsanspråk. Oron, som jag uppfattar kommer till uttryck i 
missnöjet med denna process kanske främst är ett utslag för denna utsuddning av 
gamla sanningar, dikotomier utifrån ett välregisserat positionsspel bland bedagade 
kombattanter över en sedan länge välpositionerad spelplan.  

Således kan det uppfattas som att intressekamper är något som tillhör det 
förgångna, och intressegemenskap och samförstånd ett tillstånd som kommer att 
blir allt vanligare och hör framtiden till. Inte minst med anledning av att dessa 
ÅVSer genomförs och skapar grund för gemensamma utgångspunkter och väl-
samordnade utvecklingsplaner, ett uttryck för instrumentell nytta med processen. 
Men kanske också att förändring i relationer mellan aktörerna är effekter med 
anledning av omtänkandets praktik och delaktiggörandet av olika aktörer och 
intressen. Det är ju tanken kring en kommunikativ processnytta att en 
kunskapsprocess skapar ny gemensam kunskap. Huruvida så verkligen är fallet i 
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denna process kan inte uteslutas. Men aktörernas antagonism beträffande resurser 
(konkurrens) kan vara uttryck för såväl orimliga som rimliga anspråk och deras 
agerande kan vara mer eller mindre kompromissfyllt baserat på en gemensam 
förståelse, såväl som på en instrumentellt strategisk grund. Inte desto mindre visar 
oron om att det föreligger brist på objektiva utgångspunkter, att denna princip 
ruckar invanda föreställningar, som man har svårt att värja sig från, att det inte 
enbart är en fråga om påverkan i ett spel, utan att det också finns andra sätt att 
förhålla sig till problem och vad som kan utgöra deras rimliga lösningar som 
ligger bortom intressenternas och aktörernas föreställningar. Vad det visar är att 
kunskap i dessa sammanhang verkligen har normativa utgångspunkter.   

5.5.6 Omtänkandets omstörtande rationalitet 
Vad ÅVS genom fyrstegsprincipen gör i detta exempel är att den ruckar 
inställningen till transportsektorns förgivettagande om en evig expansion. Det 
skapar en helt annan osäkerhet än vad som kan uppfattas och avläsas tekniskt i 
systemets funktioner eller bedömas strategiskt i interaktionen mellan taktiserande 
aktörer. Den visar på att transportsystemet i grunden är en politisk fråga med flera 
bottnar; på samma gång grund till konflikt och problem, liksom utgångspunkt för 
lösningar och nyttor. Något som inte minst sätter fokus på det transportberoende 
samhället som en värderingsfråga som behöver diskuteras normativt i öppen 
diskurs. Att transportsystemet medför negativa och positiva konsekvenser torde 
vara utgångspunkten i processer, hanterat på ett medvetet öppet och systematiskt 
vis. Det är inte vad som föreligger i den beskrivna processen ovan. 
Kunskapsprocessen förefaller instrumentell i sin tillämpning och genom en strikt 
tillämpning av fyrstegsprincipen, uppenbarar sig andra möjliga perspektiv på 
problematiken som faktiskt visar på en annan potentiellt fruktsam relation mellan 
aktörerna i studien, men som inte utgår från behovet av ny infrastruktur, snarare 
säger att behovet för samhället är ett minskat transportberoende. Och följaktligen 
försöker man lägga sig vinn om att presentera andra, betydligt mindre kostsamma 
och mindre miljöpåverkande lösningar på problemen. Måhända att det skapade 
oro och motstånd. För det är kunskaper som inte efterfrågas av praktikerna i detta 
sammanhang, det är perspektiv på utvecklingen som inte förväntas bli behandlade. 
Det till och med framstår som direkt ”ovetenskapligt” att rucka på 
förutsättningarna i utredningsprocessen, som ska vara ett uttryck för objektivitet, 
saklighet och inte utgöra en politisk plattform. Det är en reaktion som bygger på 
att man inte föreställer sig transportsystemet som en i grunden politiskt 
värderingsfråga. Där politik handlar om det närmast instrumentella beslutet om 
var investeringarna ska hamna nästa gång. Alla andra frågor, konflikterna på 
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marken, i ett sammanhang, på en ort, är processfrågor som behandlas tekniskt och 
instrumentellt avgränsat med ett deltagande av relevanta aktörer och intressen67, 
och inte genom en öppen inkluderande process om vilken framtid som är 
önskvärd på den specifika platsen, vid specifika tillfällen. Att tänka om förefaller 
innebära kunskaper om en framtid som inte är rätt enligt vissa normer. Frågan är 
om ”omtänkandet” ens är möjligt att omsätta i praktisk handling om samhällets 
målsättning är ökad tillgänglighet ombesörjd av transportsystemet? En normativ 
kunskap som förutsätter att systemets funktioner kan inkorporera ett element av 
återhållsamhet; allt som är ett fysiskt samhällsproblem är inte upp till 
transportsystemet att lösa. Men det kanske är precis den roll som 
transportsystemet spelar som samhällsutvecklare, som samhället i sig, närmast sui 
generis. Där fysiska samhällsproblem är oskiljaktigt från transportproblem.  

5.6 ÅVS som kunskapsprocess 
Vad jag har eftersökt här är en förståelse kring den kunskapsprocess som formas 
kring ÅVS. Jag utgår från kunskapsarbetet som ett sätt att klarlägga 
handlingsalternativ till förändring genom att utveckla kunskap om olika 
alternativs konsekvenser på ett framtida tillstånd. Men först en rekapitulation. 
Mina frågor som jag försökte följa var: Vad för slags kunskapsformer och syften 
framträder och hur står de i relation till de kategorier som jag använder i min 
tolkning. Vad för kunskapsarbete kommer till uttryck i handledning, och vad för 
syn på kunskap och värderingar kommer till uttryck vid tillämpning av ÅVS i 
praktiska sammanhang.  

Först kunde vi ta del av att metodens struktur var av ett klassiskt logisk-linjärt 
snitt men att tankar om växelverkan, om förändring och ett lärande också kom till 
uttryck. Den uppdelade strukturen, föreställningen om att först förstå ett problem 
för att sedan lösa det, vittnade dock om en tydligt logisk-kausal förståelse av en 
process. Jag spekulerade i om inte detta kunde få konsekvenser på, och 
omöjliggöra, ett omtänkande avseende alternativa lösningar i ett senare skede av 
processen. Omtänkandet kan vara svårt trots allt, t o m när man förställer sig att 
detta sker i ett problemdefinierade läge genom en intersubjektiv process-
förmedling. Som vi kunde följa i beskrivningen av planeringsexemplet ovan är 

                                                        
67 Frågan om involvering är inte berörd i denna text rörande detta exempel. Sammanfattningsvis 
ser jag dock en överensstämmelse med handledningens intressentanalys om formella offentliga 
organisationer och privata transportörer.  
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frågan väl snarast vad som uppfattas vara ett legitimt omtänkande, och vad som 
tillåts oavsett föreställningar om att det är möjligt eller inte att separera problem 
från lösning rent praktiskt. I planeringsexemplet resonerar jag med två 
intervjupersoner om förskjutning och möjligheter till något nytt, vilka menade sig 
se en förändring, att man åtminstone nu kunde föra upp alternativ till diskussion. 
Att det nu i o m ÅVS fanns ett tillfälle att resonera om dessa vilket också satte 
spår och grundlade för förändring. Det är åtminstone förhoppningen. Ett 
omtänkande i praktiken, med förändrat handlande till följd, skulle således vara 
något som kanske inte ska förväntas i någon större utsträckning i en ÅVS idag, 
men i motsvarande processer i framtiden.  

I fråga om just att förstå en situation och dess problematik undersöker jag frågan 
om underlag i avsnitt 5.2. Här visade sig formella kunskapsformer vara av stor 
vikt för att kunna djupare beskriva problemet och förstå det gemensamt. 
Personliga erfarenheter och kompetens lyftes fram som viktiga för en process, 
men frågan om lokal kunskap, eller kunskap av lekmannakaraktär förefaller 
frånvarande, eller beroende av vilka som kommer att involveras i en process. 
Principer som förefaller bygga på en närvaro av offentliga organisationer och 
privata ekonomiska intressen. Att det föreligger normativa element i kunskaper, 
och att det således finns olika tolkningar, och konflikt rörande kunskap kommer 
inte till uttryck. Snarare är det en föreställning om att samsyn kan komma att nås 
genom de formella kunskapsformernas förmedling av tillstånd i ett system.  

Att det framför allt är sådana intressen som deltar gör det också mer troligt att 
samsyn kring en situation och dess problem också är möjlig att nå. Frågan om att i 
processen erhålla kunskaper och legitimitet direkt från livsvärlden lyser med sin 
frånvaro; men det ska inte nödvändigtvis tolkas som ett ointresse för sådana 
erfarenheter. Det är kanske inte en avsaknad av omsorg om det lokala 
sammanhanget i en undersökning som kommer till uttryck i frånvaron av lokalt 
förankrad kunskap. Utan snarare kan det vara ett uttryck för en föreställning om 
att sådan kunskap finns att tillgå i dokument, i planer, och genom platsbesök. I 
detta uppfattar jag att det är systemets rationaliserande kunskaper som räknas och 
det är den kognitiva logiken och det instrumentella synsättet som förefaller vara 
överordnad den kommunikativa rationaliteten och strävan till förståelse och 
samförstånd. Inte entydigt så, men en sådan ordning tycker jag framkommer eller 
framträder i bilden av en frånvarande lokal kunskap i relation till de officiella 
underlagen, och givet de aktörer och intressen som involveras (jmf avsnitt 4.3 
ovan). Det vill jag mena är en föreställning om det formella och funktionella 
framför dialogen och samproduktionen av olika kunskaper, i en process. 
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I den kreativa genereringen av åtgärder för att lösa problem, som redan begränsats 
genom den probleminramning som föreligger i att alla har förstått problemet 
gemensamt, fann jag att listorna uttryckte på samma gång en effektiviserings- och 
inspirationsfunktion för en process. I uppmaningen om att aktörerna ska söka sig 
vidare fanns en vilja till att finna nya tankar och idéer, om att idélistan inte var 
komplett, andra åtgärder finns som kan vara relevanta och aktuella. Samtidigt som 
den preciserade listan också visade på ett ekonomiskt förhållningssätt, att tillse att 
de mest relevanta idéerna kommer att bli diskuterade, eller åtminstone föreslagna 
inom en rimlig tidsrymd. Här återfinns också en tydlig koppling mellan 
deltagande och kunskapsformering, och att balansen mellan det styrda och det 
kreativa kan komma att blir beroende av vilka som deltar och av den 
processdynamik som utvecklas.  

Med relevanta åtgärder framgenererade har man så kommit till steget att också 
börja sortera, analysera och bedöma vilka åtgärder som de riktiga och rätta att 
föreslå för problemlösning och måluppfyllelse. Handledningen talar om att stänga 
ner processen, att blir konkret och dra logiska slutsatser. Den kunskapsprocess 
som beskrivs framstår som otydlig och oklar vad avser såväl det logiska arbetet 
som de praktiska bedömningarna. Det förefaller inte vara någon skillnad i 
handledningen mellan en analys och en bedömning. Det kan falla tillbaka på en 
föreställning om att processen kommer att leda fram till ett perspektiv, vilket 
också blir det perspektiv som en logisk analys kan relateras mot, bedömning är 
således enbart ett annat ord för vad den logiska analysen medger. Samtidigt menar 
handledningen att det är en fortsatt dialog och bedömningsprocess som sker, men 
om det har någon betydelse att tillsammans överväga och tillämpa kunskaper och 
erfarenheter, och argumentera för olika perspektiv i en bedömning, torde det inte 
vara en logisk analys som genomförs. Det finns något här mellan det logiska och 
det processuella som försöker ingå i en förening i ÅVS. Är det således, frågar jag 
mig en uppdatering av den autonoma planeraren, den värderingsfria och neutrale 
tillämparen av metodisk data, som föreligger i handledningens beskrivning av en 
kunskapsprocess, ja t o m en planeringsprocess? En uppgradering till att handla 
om den autonoma värderingsfria processen. Med transportsystemets funktioner 
som grund för logisk analys.  

I planeringsexemplet, där aktörer konfronteras med alternativa perspektiv och 
förhållningssätt i en tillämpning av fyrstegsprincipen, uppvisades från aktörer en 
avvisande inställning till vad som var historiskt förankrade uppfattningar om 
problemet. Eller snarare inte en uppfattning om problemet, då en gemensam 
problembild inte kunde konstrueras, utan vad som förelåg är ett antal olika sätt att 
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lösa en utvecklingsproblematik på. Vad som också kom till intressant uttryck var 
en frustration över att rådande konsensus kunde ifrågasättas, och att ÅVS således 
kom att uppfattas som ett normativt kunskapsredskap, ett politiskt och inte 
värderingsfritt utredande. ÅVS uppfattade som ett motstånd, ett nytt hinder som 
försvårade för ärliga utvecklingsambitioner. Ambitioner som förefaller 
oskiljaktiga från ett expanderande transportsystem. Ett omtänkande visar således 
på att den egentliga anledningen till ett behov, står att finna i tillväxten, i de 
framgångsorienterade utvecklingsviljorna, och således är det dessa som antingen 
behöver beaktas som önskemål, vilka påverkar transportsystemet, eller är behov 
som ska omhändertas av ett likaledes utvecklat, inte sällan, expanderat system. 
Omtänkandet utanför systemet förefaller närmast ologiskt. 

Bilden är mångtydig men fram träder spår av en kunskapssyn som vacklar mellan 
att se kunskap som ett objekt, beständig och överförbar från ett sammanhang till 
ett annat utan påtaglig risk för missförståelse eller förvanskning, och kunskap som 
en process, där interaktionen och kommunikationsförutsättningarna mellan aktörer 
gör den tillfälliga kunskapen om sammanhang, problem och möjligheter till 
aktualiserat och kontextuellt handlingsalternativ. Det är en dubbelhet och 
spänning mellan det instrumentella perspektivet och det kommunikativa idealet 
som framträder i ÅVS processen. Men frågan är till hur stor del det är en 
växelverkan som tillåter ett förflyttande av kunskaper och perspektiv, och hur 
mycket det är en växelverkan som saknar förutsättningar att influera och vara en 
balanserande del av en i grunden instrumentell struktur för en viss 
utvecklingsvilja? 

5.6.1 Viljan till kunskap om framtiden  
Vi har således kommit fram till den sista frågan. Jag undrar, i ljuset av den 
mångtydiga bild av kunskap, liksom dess utveckling som ett kunskapsarbete i 
processer som kommit fram i mina undersökningar av ÅVS som kunskapsprocess: 

• Vad för slags osäkerhet om framtiden utgör olika kunskapsformer och 
hur ska man förstå osäkerheter där en mångfald kunskapsanspråk 
föreligger i kontextuellt betingade processer? Hur kommer det till uttryck 
i ÅVS? 

Från ovan har vi förstått att metodens systematik uppfattas på ett generellt plan 
kunna möjliggöra för rationell prövning av åtgärders konsekvenser, vars 
antaganden utgör de förutsättningar som omger bilden av transportsystemet, 
artikulerat genom statistik om dess tillstånd och kunskaper om samband mellan 
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företeelser (effekter) i relation till transportsystemets uppgift, och i prognoser om 
möjliga utvecklingsförlopp. Dessa kunskaper manifesteras också som viktiga 
underlag i en planeringsprocess om transportproblem kopplat till systemet i ett 
lokalt sammanhang. Det rationella i dessa sammanhang förefaller allra mest vara 
ett uttryck för det instrumentella, och faller tillbaka på det funktionella i systemet, 
eller kanske allra mest till det som bedöms strategiskt viktigt av inflytelserika 
aktörer inom transportsektorn. Men det senare är knappast ett medvetet uttryck i 
handledningen. Otillbörligt inflytande från vissa intressen verkar inte oroa (se 
avsnitt 4.1 ovan), måhända att det faller tillbaka på en föreställning om ett 
allmänintresse, och det kanske vittnar om en tilltro till det rena förnuftet som 
grund för ett gott handlande.  

Det gemensamt rationella, som en fråga om det kommunikativt rationella, 
beträffande förutsättningarna och utvecklingsmöjligheterna i ett sammanhang, 
framstår som en otydlig kunskapsprocess i en ÅVS. I den lokala ÅVS-processen 
skulle man kunna se det som att system och livsvärld möts. Det är en förenkling. 
Systemet och livsvärlden finns på flera plan, också inom det lokala som i den 
struktur, och hos de aktörer som företräder en systemsyn. Men inom detta 
metaforiska möte behandlas frågor och kunskaper om en situation i en kontext 
som inte enbart utgör den systematiserade kunskapsbilden, eller inte heller 
behöver vara uttryck för målinriktningar, vilka kan omvandlas och behandlas som 
en strategisk komponent med ett värde, som i en förhandling. Det gemensamt 
rationella, som ett alternativt perspektiv, kan således komma sig av en 
samförståndsorienterad process som försöker förstå gemensamt meningen med 
förändringar som de förefaller ta sig uttryck i ett specifikt sammanhang, och 
utveckla gemensam kunskap om olika utvecklingsvägar. Det är kanske denna 
kunskapsdimension som saknar en tydlig artikulation i handledningen, men som 
försöker komma till uttryck i planeringsexemplet. Vad som kan ligga bakom 
denna ordning tänkte jag avsluta med. För att göra det behöver vi litet närmare 
undersöka konsekvenstänkandets behandling av kunskap som ett sätt att hantera 
osäkerhet på ett vidare vis än vad som verkar föreligga i ÅVS. Jag tar hjälp av 
habermasianen John Foresters distinktion av viljan till kunskap om framtiden som 
en fråga om osäkerhet och en fråga om tve- eller mångtydighet (1993).68  

                                                        
68 Det bör påpekas att Forester har distanserat sig något från Habermas och från vad han 
uppfattar vara en sorts neo-kantianism i Habermas teori. Forester framhåller istället en sorts 
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Inom planering har problemet med krav på situationsanpassning av handlingar lett 
till att man utvecklat metoder för beslutsfattande under osäkra förhållanden 
(Friend&Jessop, 1969; Faludi, 1972; Forester, 1993). ÅVS bygger till stora delar 
på sådana problemstruktureringsmetoder (Kahkee 2000). De bidrar med att ha 
utvecklat analytisk kraft och möjlighet till att behandla problem och utmaningar i 
lokala unika sammanhang, men menar Forester, utan hänsyn till rådande 
pluralismer i samhället. I dess metodteknik ligger en tendens att reducera 
värderingsfrågor av ytterst mångtydig och konfliktfylld karaktär till att handla om 
det i ett sammanhang rent kognitivt och faktiskt går att avgöra om det föreligger 
säkerhet eller osäkerhet i gjorda anspråk.  

”… it seems safe to argue that the environment of planning structurally presents 
planners with problems of distinctly differing levels of technical uncertainty and 
normative ambiguity. Faced with uncertainty we wonder if a particular strategy will 
work; faced with ambiguity we wonder what we should take as the standard of what 
works in the first place.” (Forester, 1993:89. Kursivering i original) 

Forester menar att tvetydiga problem är fundamental annorlunda mot osäkra 
problem. Tve- eller mångtydigheter är frågor som rör avsikter och syften, om 
etiska och politiska val, om plikt och ansvar, om tolkning av mening. Frågor som 
berör tekniska och vetenskapliga resultat, om systems prestanda, eller i 
förutsägelser om konsekvenser, är sammanhang i vilka det föreligger element av 
osäkerheter och säkerheter. Inom en planeringsprocess, framför allt av strategisk 
karaktär, är det av vikt att dessa olikheter inte sammanblandas menar Forester. 
Framför allt av den anledningen att det i samhället inte föreligger ett gemensamt 
intresse att förhålla sig till, utan snarare att det är en konflikt mellan olika 
intressen och att dessa kommer med olika tyngd. T ex frågan om tillväxt 
övertrumfar på ett kulturell genomgripande sätt frågor om jämlikhet och 
bevarande av resurser. Tillväxtfrågan skapar ett tryck att fokusera på system-
prestanda och strategier som är kopplade till en sådan ordning. En beslutsmodell 
som framför allt talar om osäkerheter riskerar att avleda uppmärksamheten från 
verkliga konflikter i lokalsamhället om utvecklingsproblem som inte föreskriver 
tillväxt som den skiljande faktorn. Ett annat skäl till att vara uppmärksam kring 
denna distinktion är att det finns en risk vid en fortsatt otydlighet kring dessa 
frågor att problem förknippade med olika värderingar omvandlas till 

                                                                                                                                     

Nussbaum-ny-pragmatism (2013). Vid tiden för hans arbeten under 80- och 90- talen var 
Forester dock klart inspirerad av Habermas utveckling av den kritiska teorin.  
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angelägenheter för ett vetenskapligt värderande i osäkerheter. Praktiskt normativa 
angelägenheter om utvecklingsmöjligheter och val som ett resultat av politiska 
och sociala interaktioner, omvandlas till apolitiska tekniska specifikationer inom 
ett system, baserat på tolkade målsättningar, normativa studier om mänskligt 
beteende, eller materialtekniska förklaringar och återfinns i preciserade 
föreskrifter om standards som tolkas av en expertis. Risken, menar Forester, ligger 
i att framtiden är en produkt av en teknokratisk planeringsprocess utan förankring 
i en demokratisk diskurs om det specifika sammanhanget (1993; 88ff). I min 
läsning av Habermas kulturkritik av det moderna projektet, motsvara det systemets 
kolonisering av livsvärlden, vilket omöjliggör eller åtminstone försvårar för kritik 
och ett lärande.  

I ÅVS som kunskapsprocess menar jag att det finns uttryck för att behandla och 
uppmärksamma denna distinktion, men bilden är blandad och jag tror att 
ambitionen är större än effektiviteten att genomdriva den. ÅVS försöker förmedla 
och föra in denna dimension i planeringsdiskursen, men i avsaknad av en 
medvetenhet om de speciella förutsättningar som omger det normativa, får det 
funktionella och teknologiska överhanden, och systemet utgör det standardmått 
som utvecklingen förhålls till. Man skulle kunna uttrycka det som att vissa frågor 
av klart politisk karaktär pacificeras, blir frågor om osäkerhet, för vilket man 
söker efter bevis, istället för att låta dessa behandlas diskursivt för att finna 
legitimitet och rättfärdigande i prejudikat, i det förgångna. För att ta hänsyn till 
frågan om vad för utgångspunkter som ska gälla för att bedöma en förnuftig och 
rationell utveckling, vilket är de förutsättningar som omger värderingsfrågor, är 
det inte främst en fråga om expertkunskaper, eller en fråga om vad som är sant 
eller falskt, och således inte heller enbart en fråga om det är rätt eller fel i 
förhållande till funktioner och tekniska konstruktioner, dess kan ändras och få nya 
roller, och inte heller är det en fråga om åtgärderna (strategier) fungerar eller inte 
pragmatiskt; utan framför allt om åtgärderna är bra eller dåliga för denna situation, 
för detta sammanhang, för de grupper som påverkas positivt och negativt. Sådana 
frågor visar på vad som är egentliga anledningar, aldrig ”egentlig anledning”, till 
att det föreligger problem som kan lösas på en rad olika sätt. Dessa behöver 
således behandlas mindre instrumentellt, d v s i en kommunikativ inkluderande 
öppen diskurs, och samtidigt rent instrumentellt behöver dessa frågor erbjudas en 
starkare institutionell plats i dessa strategiska planeringssammanhang (jmf Healey, 
1996; 2006). Kunskap om framtiden således blir en fråga om delaktighet, och en 
fråga om att kunna delta, en förmåga att medverka på samma villkor som 
systemet, för att utvecklingen ska bli meningsfull, inte bara effektiv och värdefull. 
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Men lika litet som att det på något sätt skulle vara tillräckligt att aktörer 
uppmärksammas på det mångtydiga och det politiska med utvecklingsfrågor är 
troligtvis inte heller endast delaktighetsgörande insatser tillräckliga för att kunna 
bredda bilden och fördjupa medvetenheten. T ex när frågan om det normativa kom 
till explicit uttryck i ÅVS Nordost ledde detta till oro. Att ifrågasätta gällande 
ordning gav grund till en upprördhet och i metoden läste aktörer in möjligheter att 
kunna bedriva en politiskt färgad agenda som uppfattades gå på tvärs med den 
objektiva funktion som planeringen föreställdes uppbära. ÅVS och fyrstegs-
principen gläntar således på dörren på vad en normativt influerad planerings-
praktik kan medföra. Det finns skäl att noggrant följa detta, för möjligheterna till 
att ifrågasätta det förgivettagna behöver stöd, uthållighet och förmedlas öppet och 
reflekterande.      

Vi kan sluta oss till att frågan om kunskap till handling förefaller svår att skilja 
från frågan om delaktighet och sammanhang och under vilka förutsättningar och 
med vilken kapacitet och engagemang. Frågan om vad för planeringsfenomen som 
ÅVS förefaller vara kan nu kanske börja besvaras? 
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6 ÅVS som planeringsfenomen  

“They sentenced me to twenty years of boredom, for trying to change the system from 
within…”  

Leonard Cohen 

 

För att förstå ÅVS som planeringsfenomen har jag först tecknat en bakgrund och 
kontextualiserat denna metods tillkomst, med fokus på förutsättningar och 
förväntningar (kapitel tre). Därefter har jag riktat uppmärksamhet mot ÅVS som 
samverkansprocess, vilket jag har utforskat genom att ställa frågor om 
förutsättningar till samförstånd och samverkan i ÅVS (kapitel fyra). Det följs av 
ÅVS som kunskapsprocess, vilket jag har undersökt med fokus på hur kunskap 
används och bildas genom dess process (kapitel fem). I detta avslutande kapitel är 
det nu dags att sammanfatta och diskutera de viktigaste resultaten av min 
undersökning. 

6.1 Alla dessa syften  
I den del av arbetet som utgör bakgrund och kontextualisering av ÅVS, framträder 
en flerdimensionell bild av de utmaningar och problem som kännetecknade 
transportplaneringen under åren före och under ÅVS-metodens tillkomst och 
etablering. I analysen visar jag att ÅVS inte är ett svar på ett problem, istället är 
den en konstruktion som bär med sig olika ambitioner, föreställningar och 
aspirationer på utvecklingen, som ska kunna förhålla sig till flera problem, i olika 
sammanhang avseende olika omständigheter, men på ett enhetligt, kvalitativt vis. 
Nedslagen i forskningsdiskussionen under de år som står i fokus, liksom de 
viktigaste politiska besluten och myndigheternas interna metodutvecklingsarbete 
ger flera exempel på att ÅVS är ett mångtydigt fenomen. Samtidigt som den 
uttrycker ambitioner om ett rationellt helhetstänkande om förutsättningar och 
utmaningar för ökad kreativitet och att ”rätt” åtgärder genomförs – med detta 
avses åtgärder som kan bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling – är 
den också en del av en styrningskontext och utvecklingsdagordning som önskar se 
stabila politiska förutsättningar, ökad flexibilitet i bedömningar och ett 
förverkligande av fler satsningar. 

En viktig del av kontextualiseringen utgörs av en sammanställning av några 
forskningsarbeten som berör transportplaneringsfrågor för en period som startar 
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med en ny transportpolitik vid mitten av 90-talet fram till det att en ny 
planeringsprocess instiftas 2013 av regeringen. Utifrån denna sammanställning 
identifierade jag tre framträdande perspektiv på planeringsprocessens tillkorta-
kommanden inom transportinfrastruktursammanhang. Dessa var att fel satsningar 
genomförs, för få satsningar genomförs, och att för liten hänsyn tas till alternativ 
och sammanhangsgivande omständigheter i relation till transport-systemet. Ett 
andra viktigt tema var att belysa den reformering som har skett av sektorn, där 
ÅVS utgör en viktig del och inrättandet av Trafikverket en annan. De offentliga 
utredningar som föregick dessa förändringar lade stor tonvikt vid ökad effektivitet 
avseende processerna och en ökad takt i genomförandet av infrastruktursatsningar. 
Ett tredje tema som jag belyste var ett myndighetsinternt metodutvecklingsarbete 
för att komma närmare professionen. I den beskrivningen framgick att metoden 
skulle förverkliga ambitioner om ett rationellt helhetstänkande och ett 
förutsättningslöst utredande. 

6.1.1 Fyra dimensioner av problematik och inriktning  
Sammantaget fann jag i ÅVS kontextualisering uttryck för flera förändrings-
förslag och olika ambitioner med olika perspektiv och utgångspunkter. Jag 
sammanfattade dem i fyra olika perspektiv; 1) för få åtgärder i infrastruktur-
hänseende realiseras; 2) för litet hållbara åtgärder blir genomförda; 3) för många 
av fel åtgärder genomförs; samt slutligen 4) för få alternativa åtgärder blir 
uppmärksammade. Jag reflekterade över detta utifrån de planeringsteoretiska 
inriktningarna avseende diskussioner om process och resultat, och som 
problematiken kom att formuleras i reformeringen bakom den nya processen och 
ÅVS.  

En av de inriktningar som kommer till uttryck i både forskningslitteraturen och i 
de offentliga utredningarna, men mindre framträdande inom metodutvecklings-
arbetet bottnar alltså i en uppfattning om att för få åtgärder i infrastruktur-
hänseende realiseras. Jag relaterar detta perspektiv till den strategiska 
instrumentalismens fokus på förutsägbarhet och resurseffektiva och målinriktade 
resultat. Detta synsätt återfinns framför allt i förhandlingsplaneringsmodellen, 
som visar på en vilja till samordnad samverkan för att genomföra och förverkliga 
planer och idéer och som utgår från aktörers formulerade värden och resurser. I 
kapitel tre kommer perspektivet till uttryck som att ineffektiviteter föreligger i 
byråkratiska regler, otydliga förutsättningar och t o m bristande kunskaper för 
samverkan och förhandling om gemensamma insatser. Sammantaget antas detta 
medföra att för få bra satsningar blir genomförda. Modellen anförs återkommande 
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som ett ideal i reformeringen av sektorn och dess styrningsprocess (se avsnitt 
3.2.3). Den är också framträdande i bilden av Trafikverkets samhälls-
utvecklingsperspektiv avseende vissa delar, såsom samverkan, aktörers resurser 
och perspektiv, i förhandling mellan jämställda aktörer, och ett breddat 
ansvarstagande.  

Dessutom framhålles inom ramen för detta perspektiv, men också inom de två 
följande, det nödvändiga med tydliga och stabila förutsättningar från staten, 
uttryckt som effektivare styrning. Bland annat behöver det politiska 
beslutfattandet tydliggöras och markera en större närvaro i besluten, men också 
nödvändigheten av stabilt och konsistent långsiktigt engagemang för 
investeringar, vilka inte bör hackas upp av politiskt motiverade förändringar i 
investeringssammanhang. Sammantaget förefaller inte infrastruktur vara ett 
intresse i sig, utan något som det vilar en långsiktig samsyn kring och det är 
således i fördelningen av kostnader och nyttor i förhandlingar mellan staten och 
andra aktörer som bra attraktiva lösningar för utvecklingen möjliggörs.  

En annan typ av problemuppfattning beträffande transportplaneringen och 
transportsystemet formulerade jag som att för litet hållbara åtgärder genomförs, 
vilket ska främst tolkas i betydelsen, icke-optimerade åtgärder. Denna 
problemuppfattning, och den typ av lösningsförslag som den ger upphov till, har 
tydliga drag av en sorts funktionell instrumentalism (liksom också det tredje 
perspektivet nedan). Centrala begrepp och idéer här är t ex helhetstänkandet, 
optimering av insatser och effektiv resursanvändning. Fokus är en sorts 
handlingsinriktning som följer på uppgjorda funktioner och en idé om givna 
funktionella samband inom transport- och bebyggelsestrukturen för optimal 
samordning av resurser. Bland annat identifierades förändringsförslag i 
reformeringsarbetet som tillhörande ett systemutvecklingstema (se avsnitt 3.2.2). 
Jag uppfattar detta som en sorts samtida systemplaneringsmodell som framhåller 
det ”allsidiga” (comprehensive) planerandets funktion. Inom ramen för sektorns 
reformering och dess bakomliggande utredningar framhålles flera viktiga aspekter 
som kan kopplas till detta perspektiv inte minst avseende kunskapsunderlagens 
precision och tanken om en förutsättningslös utredningsprocess, som regeringen 
uttrycker det (se avsnitt 3.2.3). Betoningen ligger här på planeringens klassiska 
roll som förmedlare av neutrala utredningar som ger underlag för beslut. Framför 
allt inom detta perspektiv, men även delvis inom den föregående och den 
efterföljande, uppfattas styrningsmekanismer och utredningsprocesser som 
kvalitetstyrningsinstrument för att uppnå ökad effektivitet vilket föreställs 
sammanfalla med en god ändamålsenlighet. Mål, indikatorer och effekter utgör 
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utgångspunkt för analys och förslag till förändring. Idén om ett övergripande 
allmänintresse (som förutsätts vara lätt att identifiera) är ytterligare en central 
tanke i denna inriktning. Inriktningen präglas vidare av ett antagande om att det 
finns en grundläggande samsyn i samhället kring viktiga utvecklingsfrågor och att 
infrastrukturen uppfattas som ett medel för att nå andra mål (se avsnitt 3.3.2 och 
3.3.4). 

Det finns ytterligare en uppfattning som talar om ineffektiviteter i form av att fel 
åtgärder genomförs. Det är alltså frågan om en liknande instrumentalism – men 
ändå är den, vill jag hävda, av en annan sort. Det handlar om en problematisering 
utifrån ett samhällsekonomiskt perspektiv och den kommer till uttryck inom såväl 
forskningslitteraturen (se avsnitt 3.1.1), utredningarna (se avsnitt 3.2.4) och i 
myndigheternas diskussion (se avsnitt 3.3.3). På flera sätt återfinns en 
överensstämmelse med systemplaneringsmodellen och dess tal om optimering och 
effektivitet, men i motsats till den förras betoning av instrumentell system-holism, 
bygger den här inriktningen på en aggregering av individers preferenser, det 
utilitaristiska perspektivet på samhället, dess sammansättning och människors 
handlande. I beaktande av mina teoretiska kategorier förefaller detta 
problemperspektiv vara en hybrid, då den aktivt tillämpar den instrumentella 
strategiska förståelsen av sociala processer men omvandlar dessa till intern-
logiska regler i ett kalkyleringsinstrument för att kunna beräkna effektiviteten 
bakom satsningar som ett förhållande mellan nytta och kostnader. Det skänker 
helt klart ett sken av en funktionell instrumentalism, men alltså av en annan sort 
än den förra. Denna ansats som kan uppfattas ha ett formellt stort inflytande på 
transportpolitikens övergripande inriktning är också nära förknippat med en trend 
i samhällsförändringen där utvärderingar, och framför allt formalistiska, 
kvantitativa och vetenskapligt förankrade sådana, har fått alltmer framträdande 
roller inom offentligstyrda verksamheter (jmf Thoresson, 2011; Lindgren 2014).  

De samhällsekonomiska analyserna skänker enligt företrädare för detta perspektiv 
en objektiv, transparent och neutral bedömning av åtgärders effektivitet inom 
transportsektorn (jmf Swedenborg et al., 2002; Eliasson & Lundberg, 2012). I 
fokus står en ambition om att de begränsade offentliga resurserna ska komma till 
största möjliga nytta, och att detta således är möjligt utläsa som en sorts 
aggregerat allmänintresse som ställs mot särintressen som påverkar politiker att 
fatta beslut om ineffektiva åtgärder. Inom ramen för reformering av sektorn 
företräder detta perspektiv en kritik mot det holistiska systemperspektivet som 
återfinns i vissa delar i dåvarande Vägverkets metodutvecklingsarbete (se avsnitt 
3.3.4). Perspektivet framhåller också invändningar mot ett ökat regionalt och 
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lokalt inflytande på investeringar då risken finns att många fler 
samhällsekonomiskt icke-lönsamma (ineffektiva) infrastruktursatsningar kan 
komma att genomföras, vilket skulle kunna uppfattas strida mot det övergripande 
transportpolitiska målet.69 

Bland alla dessa olika uttryck för en transportplanering föreligger också 
synpunkter som sammantaget kan uppfattas som en sorts eklektisk kritisk 
reflektion om att för litet hänsyn visas till alternativ och till transportsystemets 
omgivning och sammanhang. Inom forskningslitteraturen framkommer värdet och 
vikten av en planeringspraktik som i högre grad kan utgå från, och ta bättre 
hänsyn till, mångfald, komplexa kontextuella sammanhang, målkonflikter, makt 
och de erfarenheter – även i form av lokala kunskaper och perspektiv – som 
återfinns i anslutning till ett transportsystem och en plats (se avsnitt 3.1.2). En 
sådan reflektion återfinns i regeringens propositionstext (prop. 1997/98:56) till 
den nya trafikpolitiken som den kom att formuleras i slutet av 90-talet, där fokus i 
hög utsträckning riktades mot att balansera intressen för en hållbar utveckling (se 
avsnitt 3.2.1). Som en del av detta lades tonvikt vid en utveckling av mer öppna 
former för dialog och beslut om insatser som påverkade lokalsamhällen (se också 
avsnitt 3.3.1). På det stora hela sägs dock inte mycket om hur denna typ av 
utmaningar och målsättningar ska hanteras inom transportplanering på ett mer 
explicit och precist vis.  

Inom metodutvecklingstemat återfanns även ett stort fokus på integrerande 
perspektiv av olika planeringsverksamheter, inte minst kan fyrstegsprincipen 
uppfattas som en sådan (se avsnitt 3.3.2). I dess förlängning kan man uppfatta att 
detta uttrycker en vilja till förståelse över olika perspektiv. Det kan anföras som 
viktiga kommunikativa aspekter och som ett sätt att arbeta för samsyn och 
gemensam förståelse. Men integrationen kan också förstås strategiskt, som ett 
arbetssätt som i grund och botten handlar om att samordna resurser för ett visst 
ändamål, vilket alltså är något som fyller andra funktioner än den kommunikativa 
rationaliteten.  I övrigt är de alternativa perspektiven närmast tysta. Jag uppfattar 
inte att man i de formella utredningssammanhangen eller för delen heller i 
Vägverkets metodutvecklingsarbete återfinner en klart uttalad medvetenhet om, 
                                                        
69 Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv 
och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet. 
Därutöver har riksdagen beslutat om ett funktionsmål – tillgänglighet och ett hänsynsmål – 
säkerhet, miljö och hälsa. (Prop. 2008/09:93) 
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eller behov av, t ex en kommunikativ rationalitet. Kontextens samtal om ett 
samhällsutvecklingsperspektiv genljuder av den kommunikativa rationalitetens 
begrepp om samarbete, förståelse, integration, kommunikation (se avsnitt 3.2.4 
och 3.3.5). Men det är troligare att dessa begrepp definieras och förstås av det 
subjekt-objekt- relaterade instrumentalismens kategorier, och således uppfattas t 
ex frågan om alternativ kunskap och erfarenhet utifrån en instrumentell 
rationalitet. Intersubjektiveteten som förutsätt i det förståelseorienterade mötet 
mellan personer, som skulle kunna ge upphov till gemensam och ny kunskap, är 
då svåra att föreställa sig instrumentellt, då det instrumentella tänkandet står i 
vägen för att kunna uppmärksamma aktörers egna perspektiv i förhållande till 
andras, utifrån nya vinklar. 

6.1.2 Strategisk funktionalism 
ÅVS kontextualisering indikerar hur långsamma, mångfaldiga och mångtydiga 
förändringsprocesser är, att de närmast formeras och blir till handlingar, snarare 
än avsiktligt utformas och genomdrivs utifrån formulerade avsikter och uppdragna 
planer (Mintzberg, 2000).  Samtidigt föreligger också tydliga systemupprätt-
hållande utgångspunkter som talar om effektivitet och strategiskt handlande och 
tänkande, som direkt går att koppla till frågan om rationaliseringstendenser i 
samhället som är systemstärkande och baserad på dess egendynamik (Carleheden, 
1996; Habermas, 1996).70  Sammantaget kan jag, efter analysen av ÅVS 
kontextuella dimensioner, konstatera att ÅVS är laddad med ett flertal olika 
teoretiska idéinriktningar och ideal om rationalitet och planering. Utifrån mina 
teoretiska utgångspunkter kan jag notera att de tre planeringsmodellerna; 
systemplanering, förhandlingsplanering och kommunikativ planering, vilka var 
relaterade till Habermas samhällsordning och socialt handlande (se avsnitt 2.2) till 

                                                        
70 Som en kuriös reflektion kan jag konstatera att den process som ledde fram till att ÅVS 
inrättades som en lösning på en rad problem, knappast skulle kunna låta sig återskapas genom 
den processtruktur som lokala och regionala samhällsutvecklingsambitioner med 
transportrelaterade problem förväntas kunna genomföra, för att finna de rätta lösningarna på 
deras specifika omständigheter. D v s tillämpa ÅVS för att finna de lämpliga åtgärderna och 
därmed kvalificera för statlig medfinansiering av infrastruktur. Å andra sidan kanske inte ÅVS 
är någon vidare lämplig lösning på problemet, vilket en mer ÅVS-liknande process för 
reformering av sektorn skulle ha landat i. Men snarare kanske det är som Brunsson konstaterar 
(2006), sällan som inrättandet av instrumentellt rationella styr- och utredningskonstruktioner är 
framtagna genom de rigida undersökningsprocesser som de själva menar är de enda rimliga, 
relevanta och förnuftiga tillvägagångssättet för att lösa problem. 
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olika delar kan relateras till de fyra problemperspektiven som omgav ÅVS 
tillkomst. Det finns påtagliga inslag av instrumentell rationalitet, men det finns 
även spår av en kommunikativ rationalitet samt - inom den dimensionen som 
framhåller komplexitet, konflikt, mångfald, makt, samt vikten om olika kunskaper 
och perspektiv – kopplingar till mer post-strukturellt/post-modernt inriktade 
förståelseramar (se t ex Murdoch, 2006).  

I det problemperspektiv som berörde frågan om att fel eller ineffektiva åtgärder 
genomförs, uppmärksammade jag att den funktionella instrumentalismen kan 
preciseras ytterligare i ett metodologiskt hänseende, som en fråga om 
metodologisk individualism och en sorts instrumentell holism, där den förra 
återfinns i det samhällsekonomiska perspektivet på planeringsprocesser. 
Sammantaget är det de instrumentellt rationella perspektiven som dominerar. 
Andra perspektiv finns, men får inget stort inflytande i diskussionen. Dessa röster 
återfinns framför allt inom akademien men förefaller inte spela någon avgörande 
roll på reformeringen av systemet, på metodutvecklingen eller på de berättelser 
om förändring och anpassning till nya villkor som återges i den 
samhällsutvecklande rollen. Nya utgångspunkter för att kunna genomföra 
förändringar på nya sätt är trots allt baserad på systemspecifika definieringar av 
nya omständigheter och förutsättningar för de konkreta platsernas möjliga 
framtider, med mening och betydelse för människor.  

Alla dessa perspektiv som omger tillkomsten av ÅVS leder följaktligen också till 
att flera olika syften kan förknippas med den. Bland annat återfinns löften om nya 
perspektiv, vidgade synsätt, nya och kreativa lösningar, som inte är de 
traditionella, som en fråga om att förändra och ställa om, och samtidigt uppvisa en 
flexibilitet. Parallellt framförs en förvissning om ökad effektivitet, med fler 
åtgärder, med ökad ändamålsenlighet, som också talar om förändring, ett större 
värdeskapande, fler satsningar, och ett ökat ansvarstagande. En metod för 
samhällsutveckling men oklart i vilken riktning förutom den att förändrade 
förutsättningar nödvändiggör ökad decentralisering, förbättrad styrning och 
fördjupad samverkan med andra utifrån gemensamma mål.   

6.2 Viljan till samförstånd 
I den del av analysen som uppmärksammar samverkan i ÅVS, det vill säga kapitel 
fyra, har jag dels uppmärksammat hur föreställningar om samverkan skrivs fram i 
handledningen, dels studerat hur samverkan operationaliseras i två konkreta 
planeringssammanhang.  
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Samverkan framhålls i handledningen som en avgörande faktor för framgång. Det 
ska bidra till fler perspektiv på en problematik och bredda ansvarstagandet vilket 
sammantaget kommer medföra kreativa och nya lösningar som kan genomföras 
snabbare än traditionella. Som framgått i kapitel ett och tre finns det en tydlig 
ambition om att förändra det sätt som transportrelaterade problem hanteras och 
löses på, bland annat handlar det om att få till ett trafikslagsövergripande 
perspektiv och att alla åtgärder ska övervägas. Samverkan framställs i 
handledningen som en viktig aspekt, som ska bidraga till detta (se avsnitt 4.1). 
Sammantaget finns det mycket i denna typ av skrivningar som ligger nära sådant 
som brukar framhållas inom en kommunikativ planeringsmodell, med dess fokus 
på delaktighet, dialog och gemensam förståelse och kunskap.  

6.2.1 Flera rationaliteter kommer till uttryck 
Men analysen i kapitel fyra visar samtidigt att det inte entydigt handlar om en 
kommunikativ rationalitet. I handledningen uttrycks exempelvis att den 
delaktighet som på många sätt framstår som en helt central aktivitet i ÅVS främst 
handlar om att involvera aktörer och intressen som har ett formellt ansvar för 
aktiviteter i anslutning till transportsystemet och är kapabla till handlingar som 
har stor påverkan på transportsystemet. Det är dessa som formellt betecknas som 
”aktörer” i handledningens instruktioner. Andra aktörer, som inte besitter dessa 
sorters resurser, sorteras som sekundära och betecknas som ”intressenter”. 
Utgångspunkten för att engageras i en process och på så vis kunna bidra till den 
”gemensamma problemuppfattningen” som är en viktig del i ÅVS-processens 
inledande faser (se avsnitt 4.1.4), grundas således i mer formella kriterier – att ha 
en tydlig roll och en viss förväntad förståelse av transportsystemets funktionalitet, 
snarare än att kunna bidra med andra perspektiv och synsätt för att utveckla nya 
gemensamma perspektiv och ömsesidigt lärande. Mot den bakgrunden kan jag 
konstatera att delaktighet och vilja till samförstånd, såsom det kommer till uttryck 
här, främst ligger i linje med den systemlogik som följer av ett instrumentellt 
synsätt på att samordna resurser utifrån givna mål och förutsättningar, vilket i 
detta fall rör transportsystemets. 

I denna del av analysen undersökte jag även samverkan och förutsättningar för 
samförstånd i konkreta planeringsexempel. Denna del av undersökningen visar 
hur samverkansfrågan i praktiken kan vara betydligt mer komplicerad, och 
hanteras på ett ganska annorlunda sätt, än vad som antas och föreskrivs i 
handledningen.  De två ÅVS-studier som presenteras här, ÅVS för Västra 
Stambanan (VSB) samt ÅVS för Åre, är sinsemellan väldigt olika typer av ÅVS-
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er. Det ena berör framför allt en järnvägsfråga och den andra berör 
trafikutmaningar vid utvecklingen av en ort. Olikheterna till trots finns det flera 
likheter mellan processerna när det gäller hur frågan om samverkan hanterades i 
praktiken.  

Den största likheten mellan de båda exemplen är att frågan om samverkan och 
delaktighet i praktiken genomfördes på ett sätt som svarade mot problemets 
definition och precisering. I ena situationen där en tydlig problembild förelåg var 
gruppen av aktörer och organisationer också mindre och motsvarande en större 
grupp vid en otydlig bild. Sammansättningen av grupperna sett till olika aktörer 
var snarlika i de båda studierna, och förefaller överensstämma med den 
sammansättning av behövda som kan uttolkas i handledningen, med fokus på 
offentliga aktörer och privata transport- och näringslivsintressen. Min teoretiska 
förståelse menade att om det föreligger en vilja till att samordna resurser för att nå 
resultat och framgång, föreligger redan ett samförstånd om problematiken och 
således ett fokus på ett antal specifika lösningstyper, inte minst i fråga om 
infrastruktur. I avsnitt 4.2 diskuterar jag att ÅVS mycket väl kan vara en del i att 
utveckla ett nytt och fördjupat samförstånd om problem och lösningar. Men det 
skulle i så fall kräva inte bara en process, utan flera, över tid. VSB är ett exempel 
på att samförstånd om problem, och om lösningars inriktning, vilket föregår den 
process, vilket är den studien som jag beskrev och som utvecklade och tog fram 
genomförbara åtgärder. Likväl uppvisar Åre en motsvarande frånvaro av 
samförstånd mellan huvudaktörerna bortom rena infrastrukturåtgärder, och därtill 
uppvisades en ovilja i processen bland de inblandade aktörerna att behandla 
konfliktens flerfaldiga dimension jämbördigt och balanserat, för att istället komma 
att handla om enbart ett perspektiv. 

6.2.2 Instrumentella utgångspunkter trots allt 
Som redan nämnts finns det många skrivningar som antyder en vilja till samarbete 
och samförstånd i linje med en kommunikativ logik, men i praktiken menar jag att 
både handledningen och de planeringsexempel som har studerats genomsyras av 
ett mer begränsat och instrumentellt synsätt. Utifrån både konkreta formuleringar i 
handledningen, särskiljandet mellan ”aktörer” och ”intressenter” och att de som 
involveras ska bidra med kompetens och resurser – inte kunskaper och 
erfarenheter – liksom också att en problembeskrivning ska utgå från 
transportsystemets funktioner (jmf avsnitt 4.1.3 och 4.1.4) blir det tydligt att idén 
om samverkan utgår från att kunna samordna resurser för att handla 
strategiskt/funktionellt utifrån ett perspektiv, transportsystemet, vilket genom 
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dialogprocessen ska förmedlas till andra aktörer. Det är alltså inte en fråga om att 
intressen tillsammans orienterar sig i ett sammanhang utifrån olika perspektiv för 
att lära av varandra och sedan samla sig kring möjliga gemensamma kunskaper, 
och ett möjligt gemensamt nytt perspektiv på problematiken. Nej tanken förefaller 
i stället vara att de andra ska förstå Trafikverkets syn på transportsystemet, vad 
som är dess funktion. Det är alltså inte ett ömsesidigt lärande genom processen 
som förefaller vara utgångspunkten för ÅVS, utan att de andra ska överta en 
uppfattning genom processen (jmf Velasquez, 2005).  

Att utgå från transportsystemets funktionalitet kan förefalla vara en rimlig och 
relevant utgångspunkt för samhällsutvecklingen, särskilt för en aktör som 
Trafikverket. Men om ÅVS nu ska vara en process som möjliggör ett vidgat 
synsätt och nya åtgärder, vilket i sin tur är en viktig del i att realisera 
Trafikverkets ambitioner om att gå in i en bredare roll som samhällsutvecklare – 
så är frågan hur rimlig denna utgångspunkt är. Även om den på flera sätt är 
förståelig och kanske inte så förvånande, är det viktigt att reflektera över hur 
denna utgångpunkt påverkar relationen till de andra och den ömsesidiga dialogen. 
Jag menar att denna utgångspunkt, om transportsystemets funktionalitet, bör ses 
som ett uttryck för ett hierarkiskt tänkande, vilket inte med enkelhet förenas med 
vare sig strategiska situationsanpassade påverkansorienterade förhandlingar eller i 
kommunikativa diskurser för samförstånd och gemensamt vetande.   

Men även om vi nu skulle ansluta oss till att utgångspunkten för att förstå, styra 
och bedriva samhällsutveckling behöver utgå från i första hand transportsystemets 
funktionalitet, så visar de konkreta erfarenheterna i fallet Åre att det inte är 
självklart vad detta innebär. I Åre-exemplet är det uppenbart att transportsystemet 
inte bara har en uppgift att tjäna. Innebär ”transportsystemperspektivet” att utgå 
från funktionskraven för en europaväg för säkra transporter, eller handlar det om 
säkra vägar för lokala resor och en sammanhållen bebyggelseutveckling? Av 
studien att döma framgick att Trafikverket lade stor vikt vid europavägs-
funktionen. Det är dock oklart om det föreligger sådana skarpa direktiv 
beträffande hur olika funktioner ska balanseras. Frågan är om de motstående 
perspektiven i Åreexemplet hade kunnat komma fram till en gemensam förståelse 
av problemet baserad på transportsystemets funktionalitet. Istället fanns en 
samsyn kring uppförandet av ny infrastruktur – en tunnel/förbifart, som inom en 
snarliggande önskvärd framtid ska komma att hantera motsättningen.  
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6.2.3 Utvecklingens motsägelsefulla gemensamhet 
Utifrån min analys kommer jag alltså fram till att handledningen och de praktiska 
sammanhangen sammantaget uttrycker ett förhållningssätt till transportsystemet 
som något som har en särställning jämfört med övriga delar av samhället. Den 
grundläggande tanken tycks vara att genom inkludering av de andra aktörerna i 
processerna kommer insikterna om transportsystemets funktionalitet att förmedlas 
till dem, och de andra/det övriga samhället kommer då att nå en djupare förståelse 
av dess förutsättningar och funktioner och anpassar sig efter dess behov eller 
snarare funktionalitet. Det vill säga transportsystemet uppfattas inte som ett 
intresse i sig utan tas helt enkelt för givet som den självklara utgångspunkten för 
den samverkan som ska ske (jmf Storbjörk, 2001). Med stöd i Habermas framstår 
det alltså som att ”systemet” här inte söker legitimitet, utan uppbär redan 
legitimitet i sin funktionalitet. Att möjliggöra en optimal sådan är dess mål. Medel 
blir till mål som Habermas (1996) varnar för i systemets rationalisering av sina 
omgivningar (se även Carleheden, 1996). 

Detta är min tolkning av den samverkanssyn som kommer till uttryck i 
handledningen. En funktionell samverkanssyn kan vara svår att omsätta i praktisk 
tillämpning i processerna och kan tvärtom under vissa förutsättningar riskera att 
användas strategiskt av intressen som framför allt önskar se mer infrastruktur 
utvecklas. Det stämmer inte med ansatserna i handledningen om hållbar 
utveckling och att finna mer funktionella lösningar hos andra sektorer, områden 
och nivåer i samhället. Ett annat perspektiv hos enskilda planerare som driver 
processer kan förvisso påverka så att alternativa riktningar uppmärksammas, 
diskuteras och kanske till och med utreds, men vart sådana enstaka personliga 
utbrytarbeteenden leder avseende nya idéer och nytänkande är osäkert. Att döma 
av det samförstånd som fanns bland de olika aktörerna som jag har intervjuat så 
var just frågan om mer infrastruktur något som förenade dem. Att det samtidigt 
kommer till uttryck i intervjuer att man nu talar om nya och spännande idéer – 
otraditionella lösningar (se t ex avsnitt 5.5), och framhåller att de hållbara 
åtgärderna dominerar, åtminstone sett till mängden av olika förslag som kommer 
till uttryck i workshoppar och förslag till åtgärder (se t ex avsnitt 4.2.2), gör det 
mig osäker på vad detta är ett uttryck för. Det är något med att man inte behandlar 
motstridiga perspektiv vid ett och samma utredningstillfälle, utan låter olika 
perspektiv dominera vid olika tillfällen. T ex framträder det i ÅVS Åre att frågor 
om europavägens funktion avgörs i en annan ÅVS, trots att sådana aspekter 
rimligtvis ingår i de frågeställningar som påverkar trafiksituationen i Åre, som 
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ÅVSen trots allt syftade till att behandla (se avsnitt 4.2.2). Det är som om 
utvecklingsfrågornas motsägelsefullhet helt enkelt hanteras i parallella processer. 

Avslutningsvis kan nu formuleras ett mer precist svar på frågan beträffande 
förståelse och samverkan i ÅVS. Gemensam förståelse och samverkan i ÅVS 
förefaller framför allt bibringas genom ett handlingsorienterat och instrumentellt 
förhållande till aktörer, till situationer, till frågan om samförstånd och med 
utgångspunkt i transportsystemets funktionalitet. I betydligt mindre utsträckning 
rör det sig om en delaktiggörande aktivitet, där samförstånd bland berörda bildas 
genom processen. ÅVS-processerna förefaller främst inriktade på att försöka 
påverka omgivning och aktörer till ett riktigt samförstånd. 

6.3 En objektiv process om samhällets lämpliga utveckling 
Min analys av ÅVS som kunskapsprocess, där uppmärksamhet har riktats mot 
frågor om kunskapens form, roll och bildande i ÅVS har lett fram till en 
sammansatt och mångtydiga bild. ÅVS vilar på flera olika influenser och 
utgångspunkter, men sammantaget är det en sorts instrumentell rationell 
kunskapssyn som genomsyrar metoden.  

Detta visar sig exempelvis i den inledande delen av undersökningen, som 
uppmärksammar upplägget för processen. Som framkommer i avsnitt 5.1 ovan 
finns det en betoning av både det stegvisa och det växelverkande iterativa. I 
skrivningarna om hur processen ska genomföras och hur ”rätt” åtgärd ska kunna 
väljas, märks en tydlig uppdelning mellan problemdefinition och problemlösning 
vilket jag ser som ett uttryck för en kausal-linjär tankestruktur (se avsnitt 5.1). Att 
denna klassiska struktur trots allt återfinns för att beskriva sociala problemlösande 
processer är på samma gång förvånande och ändå inte. Tonvikten på det iterativa 
skapar förväntningar om en mindre linjär problemlösningslogik, vilket rimmar väl 
med ambitionen om omtänkande och nya lösningar. De starka inslagen av stegvis 
och kausal-linjär logik försvårar påtagligt förutsättningarna för lärande och 
förändring. Vad en sådan uppdelning trots allt gör, utan att låta det komplexa och 
det mångfaldiga komma till uttryck och bygger förståelsen på ett perspektiv, är att 
försvåra för det omtänkande som enligt handledningen ska komma i ett senare 
skede, under alternativgenerering, i problemlösningsfasen ”Pröva tänkbara 
lösningar (se avsnitt 5.3 ovan). Enligt det upplägg som etableras kräver en effektiv 
problemlösning stängning av förutsättningarna, att problemet definieras. När det 
blir definierat, tämjt, då definierar man också vilka lösningar som är tillgängliga. 
Omtänkandet blir således svårt på såväl logiska grunder som rent argumentativa, 
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eftersom alternativa perspektiv kan komma att uppfattas som icke-relevanta och 
motstridiga i en tydligt problemdefinierad inramning. 

När det gäller underlag och källor för att förstå ett problem, lägger handledningen 
tonvikt vid sådana kunskapsunderlag och informationskällor som kan inhämtas 
från formella och officiella kanaler. Framför allt framhålles att Trafikverket kan 
tillhandahålla mycket information om tillstånd och kunskap om samband (se 
avsnitt 5.2). Lokal erfarenhetskunskap nämns inte alls i genomgången av 
relevanta kunskapskällor. För att sådan kunskap ska komma en utredning till del 
behöver det finnas någon som företräder de perspektiven i processen. I sorteringen 
av intressenter kan vi återkalla (se avsnitt 4.1) att vissa benämns som aktörer och 
framhålles som primära för en process, andra som sekundära. Intressen som kan 
uppfattas företräda mer lokal erfarenhetsbaserad kunskap förefaller inte 
uppmärksammas och värderas på andra premisser, vilket minskar möjligheterna 
för att sådana perspektiv blir involverade och engagerade. Att få kunskap om en 
situation förefaller, enligt vad som har framkommit i avsnitt 5.2. ovan, främst vara 
en fråga om att samla ihop tillräckligt med redan befintlig, formell data. Analysen 
visar även att handledningen ger uttryck för en syn på kunskap som något enkelt 
och absolut, som ”enkelt” kan matas in i en process utan någon större 
ansträngning eller tolkningsinsats. Handledningen innehåller inga resonemang 
eller ens korta kommentarer om att kunskap inte alltid uppfattas entydigt eller kan 
vara motstridig. Snarare förefaller utgångspunkten vara att samsyn om en situation 
följer närmast automatiskt med mer information och kunskap om systemet och 
dess samband, vilket ger uttryck för ett funktionellt instrumentellt perspektiv. 

En central aktivitet som diskuteras i kapitel fem utgörs av den generering av 
alternativ som ska göras i ÅVS-processen. Handledningen betonar att denna 
generering av alternativ ska göras med både djup och bredd, vilket innebär att en 
generering av åtgärder föreslås bedrivas inom ramen för olika dialogaktiviteter, 
såsom workshoppar, med en närvaro av olika intressen med olika perspektiv. För 
att ge inspiration och stöd finns också ”listor” över möjliga åtgärder. Analysen av 
dessa listor visade att åtgärderna bar med sig olika kunskapsformer och var 
kopplade till olika funktioner i samhället (se avsnitt 5.3). Steg 1-åtgärder (och 
vissa inom steg 2), med vilket avses åtgärder som styrmedel, beteendeförändring, 
planeringsinsatser, förändrade bebyggelsemönster osv, utmärks enligt 
handledningen av att lägga tyngdpunkt på hållbarhetsaspekter och framställs som 
vilandes på uttalat normativa utgångspunkter och inte minst ett otydligt 
ansvarstagande.  
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Åtgärder från de övriga stegen, 2-4, som berör sammantaget optimering av det 
befintliga transportsystemets tjänster och ett fysiskt byggande av infrastruktur, 
kan å andra sidan härbärgeras inom ett avgränsat system (transportsystemet) och 
oftast inom en organisation (Trafikverket). Inom ramen för dessa tjänster och 
funktioner återfinns kunskaper och data om systemfaktiska tillstånd, som kan 
uppfattas vara av neutral form och inte minst av stor betydelse för att förstå 
situationen och problematiken samt även göra bedömningar om rimliga åtgärder 
och relevanta framtider. Kunskap om transportsystemet och till detta relaterade 
åtgärder kan uppfattas som enklare, tydligare, mer relevant och realistiska att 
kunna bedöma och därmed föreslå att genomföra, inom ramen för transport-
relaterade samhällsutvecklingsfrågor och problem. Inte minst inom ramen för en 
instrumentell syn på kunskap, information och process. Åtgärder som berörs av de 
första stegen, 1 och delvis för steg 2, är mer uttalat av en annan kunskapsnatur och 
kan komma att underordnas en funktionell blick på situationen i en ÅVS-process. 
Idèlistornas funktion avslutningsvis uppfattades uppbära en dubbelhet, på samma 
gång uttryck för en öppenhet och att skapa bredd, och en vilja till styrning och att 
stänga in processen för kontrollerat handlande. 

En annan sak som uppmärksammas i analysen av ÅVS som kunskapsprocess 
handlar om de analyser och bedömningar som ska göras för att se vilka åtgärder 
som har den rätta förmågan att lösa problem och uppnå mål (se avsnitt 5.4). Här 
framkommer ånyo spänningar mellan olika rationaliteter. Utifrån handledningens 
instruktion framkommer att analysen och bedömningen, bygger på att samtliga 
aktörer delar uppfattning om problemet (annars rekommenderar handledningen att 
en process avbryts), liksom att all information betraktas utifrån ett perspektiv, 
vilket förefaller ta sin utgångspunkt i transportsystemets funktionalitet, och att 
processens successiva bedömning består av systematiskt jämförbara delar i en 
analytiskt och gemensamt diskuterad bedömning baserad på olika kunskaper och 
erfarenheter. Jag spekulerar i om denna gemensamma process med en rad 
inramande förutsättningar, föreställs komma att utgöra den grund för konsistent 
bedömning som en logisk analys kräver. Den gemensamma dialogen mellan 
aktörerna, uppfattade jag således som en logisk dialog som visar på det logiskt 
rätta valen av åtgärder, och inte vilka som bedöms som lämpligast efter en 
argumentativ, retorisk dialog. Delaktigheten, gemensamt kunskapsbildande 
förvandlas utifrån instrumentella perspektiv till en autonom kunskapsinstans, den 
autonoma processen.    

I det planeringsexempel som ingår i kapitel fem, ÅVS Nordostsektorn, återfinns 
mycket litet av det autonoma, logiska och neutrala, desto mer av det röriga och det 
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förgivettagna (se avsnitt 5.5). Fyrstegsprincipen som kunskapsprocess som vänder 
på perspektiven skapade i den undersökta planeringssituationen en påtaglig oro 
bland medverkande aktörer genom att dels ifrågasätta normer och dels ifrågasätta 
redan vunna kunskaper och insikter från tidigare processer. I planeringsexemplet 
framkommer på flera sätt hur svårt det är, i en konkret planeringssituation, att 
frigöra sig från historia och sedan tidigare inskrivna mål, idéer och 
handlingsinriktningar. Att tänka om inom en expanderande ekonomi och i ett 
samhälle som uppfattar transportsystemet som en central del i sådana processer, 
genom att försöka visa på alternativa synsätt och framtider, visade sig i exemplet 
vara en svårframkomlig väg. I stället uppfattades processen och fyrstegsprincipen 
som ett medel för att driva politik snarare än att kunna genomföra en saklig och 
metodisk utredningsverksamhet.  

Exemplet ger skäl att fundera på vad för slags förutsättningar som föreligger i en 
strategisk, tidig planeringsprocess som berör samhällsutvecklingsfrågor. Utifrån 
ett tolkande perspektiv kännetecknas planeringsprocesser alltid av normativa 
omständigheter och politiskt laddade frågor (jmf Forester, 1993; Davoudi, 2015). 
Utifrån detta synsätt är det av vikt att frågan om kunskap, eller bedömning av 
olika effekter i en allra högsta grad osäker framtid behöver uppgraderas till att 
också inkludera etiska spörsmål om vad för slags framtider som är möjliga att 
diskutera och försöka uppnå. Att inte enbart hålla fast vid en framtid som 
förefaller kunna inrymma allt gott, och knappt något negativt.  

I linje med detta utgör exemplet ÅVS nordostsektorn en tydlig illustration av att 
den kunskap som hanteras och diskuteras i ÅVS-processer, i likhet med andra 
strategiska planeringsprocesser, inte utgör fakta, data och neutral information. 
Kunskapen som hanteras, formeras och formuleras i dessa processer är delar av en 
pluralistisk samtid där olika aktörer önskar olika framtider, och där befintliga 
strukturer och artefakter också bidrar och påverkar. Det är kanske en ovilja till att 
se just framtiden som något mångfaldigt som spökar. Men först och främst 
handlar det om att klargöra att kunskap som berörs i dessa sammanhang är 
normativ och inte minst oerhört mångtydig. Mer information minskar inte 
osäkerheten bakom de normativa kunskaperna. Vad som kan leda till integrerad 
samordning av resurser kan ske med anledning av det auktoritära beslutet eller 
den manipulerande ansatsen (t ex genom pengar), eller så också genom den 
kommunikativa förmedlingen fram till en samsyn som möjliggör en högst osäker, 
långsam, mödosam väg fram till en ökad tydlighet om vad som är önskvärt att 
göra. Något som skulle kunna motsvara en minskad osäkerhet för legitim 
ändamålsenlig handling, måhända inte fullt så effektiv sett till systemmässiga 



268 

optimeringsmått. Det är inget som sker med enkelhet och allra minst som en fråga 
av teknisk karaktär vilket en rad tjänstepersoner med rätt kompetens och mandat 
kan lösa. Många av de frågor som lyftes i en ÅVS kommer oundvikligen aldrig att 
adresseras som en fråga om alternativ, utan istället blir de tillfälligt tämjda och 
definieras som tekniska problem för ett system att lösa, igen och åter.  

Avslutningsvis kan nu ett mer precist svar formuleras beträffande frågan om ÅVS 
bidrar till kreativt och analytiskt kunskapsbildande. Genom framför allt 
handledningen framkommer en funktionell instrumentell förståelse av kreativa 
kunskapsprocesser, bland annat i form av det linjära och sekventiella, att hänvisa 
till formella kunskaper och att dessa kan förstås entydigt, samt att analysen sker 
utifrån logiska premisser. Men det finns också inslag av det argumentativa som en 
interaktion oundvikligen medför i en process där olika aktörer möts, inte minst är 
detta tydligt i planeringsexemplen, men också handledningen påpekar att logisk 
analys och bedömning i dialog sker samtidigt. Men i handledningen dominerar 
samtidigt föreställningen om att processen kan uppvisa ett samförstånd om 
problem, mål och således finns det inget skäl till att inte också kunna landa i en 
gemensam uppfattning om vilka åtgärder som är de ”rätta”. 

6.4 En mångtydig teknologi för en rörig samhällsutveckling 
ÅVS som planeringsfenomen uppvisar en mångtydig praktik och en spänning 
mellan olika synsätt. Min tolkande undersökning har visat en handledning med 
påtaglig instrumentell förståelse av planering och social interaktion, med drag av 
funktionella mekanismer. I de konkreta planeringssituationerna uppvisades 
förutsättningarnas rörighet och aktörers emellanåt strategiska inriktningar men 
också ansträngningar för att förstå och kunna mötas. Inte minst fanns ett 
samförstånd i viljan till infrastruktur. Det förefaller närmast onödigt att närmare 
försöka precisera denna motsägelsefulla praktik, den är i sig ett uttryck för livets 
mångfald och måhända samhällets pluralism. Jag skulle kunna stanna vid detta om 
det inte samtidigt också förhöll sig så att det i dessa förutsättningar och 
rationaliseringsprocesser föreligger aspekter som bidrar till en fortsatt 
fragmentisering av samhället, vilket i praktiken motverkar ambitionerna om den 
breddade ansatsen och det trafikslagsövergripande arbetssättet som efterfrågas.  

Samhället är något komplext, dynamiskt och mångfaldigt. I linje med Habermas 
uppfattar jag å ena sidan att det föreligger en spänning mellan de produktions-
inriktade verksamheterna och de sociala sammanhangens meningsskapande 
normativa förståelseprocesser. Å andra sidan är uppdelningen mellan dessa två 
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logiker knappast så entydig i praktiken. Statens olika förehavanden är inte enbart 
dikterade av effektivitetsskäl eller utgår från ett rationellt framgångstänkande, de 
uttrycker en ambivalens. Likväl kan man också anföra att ekonomiska intressen är 
medvetna om sociala frågor och perspektiv och om sin samhällsbetydelse. Därtill 
finns också en medvetenhet om ekologisk påverkan och ibland agerar företag 
utifrån också sådana aspekter. Men effektivitet och strategi är viktiga centrala och 
inte sällan dominerande villkor i formella produktionsinriktade sammanhang. 
Flera och mångtydiga aspekter föreligger. Det skaver i systemen. Inte minst för att 
dessa består av människor med olika avsikter om ett meningsfyllt handlande, 
baserat på normativa uppfattningar om ett gott liv, men också subjektivt 
formulerade och prövade i diskussion med andra, om något gemensamt. Att 
teckna en entydig bild av vare sig ÅVS eller andra samhällsfenomen är inte 
görligt. Det är en förhoppning som springer från tankens klarhet, men där orden 
och förmedlingen inte räcker till, verklighetens rörighet tränger sig på och i de 
praktiska mötena försöker vi förstå vad det hela går ut på, vad den andre personen 
menar. 

Men jag tänkte ta en vidare avslutande omväg till mitt svar på min fråga om ÅVS 
som planeringsfenomen och dess förutsättningar att bidra till en bredare och mer 
kreativt angreppssätt på transportrelateradeproblem i samhällsutvecklingen. Jag 
tänkte först framhålla det teknologiska i ÅVS, för att sedan visa på det kognitivt-
instrumentella tänkandets förening med ett framgångsorienterat handlande. Det i 
sin tur leder mig fram till frågan om en större tonvikt på alternativa framtider 
skulle kunna vara en framkomlig väg för att förstå rationellt och moraliskt hur 
samhället kan komma att utvecklas och ytterligare utveckla planering som 
verksamhet. Men att genom planering kunna påverka och styra samhälls-
utvecklingen i riktning mot hållbar utveckling är därmed inte given, men ett 
målmedvetet arbete i den riktningen är beroende av en fördjupad förståelse av 
rådande problem och motsättningar, utifrån flera tankesätt och kunskapsformer, 
för mer ödmjukt förnuftiga beslut. Inte nödvändigt de mest optimala, eller de mest 
effektiva eller de som uppfattas skänka störst attraktivitet, men kanske beslut som 
är mer acceptabla och rimliga ur flera perspektiv, för en större och mer 
inkluderande medvetenhet. 
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6.4.1 Det funktionella i fokus – ÅVS som en teknologi 

Ett löpande band 
Ambitioner med ÅVS präglas av en vilja till ett bredare angreppssätt, för 
integrering av perspektiv och nya lösningar. I ÅVS handledning framgår det att 
transportsystemets funktion ska utgöra utgångspunkt för att förstå en problematik 
och för att kunna bedöma olika alternativa lösningar. Det har också framgått att 
handledningen ger uttryck för en funktionell instrumentell rationalitet. I fokus för 
ÅVS bedömningsprocess, i analysarbetet, i de olika stegen, och i tillvägagång-
sättet att bryta ner mål, systemtillstånd och processer till mer specifika delar som 
utgör så att säga mer grundläggande beståndsdelar av ett helt, återfinns den 
reduktionistiska föreställningen av sammansatta helheter, eller snarare att något 
helt kan beskrivas och förklaras genom enklare och mindre komponenter 
(McDougall, 1973). Detta är dock ett perspektiv, inte ovanlig inom en kausal-
linjär föreställning om skeenden, står inte i överensstämmelse med en modern 
holistisk systematik som utgår från öppna system och komplexitet genom 
relationer (von Bertalanffy, 1972; Rosenhead, 1996). Jag menar att den strävan 
efter ett breddat synsätt, ett helhetstänkande och vilja till kreativitet som förvisso 
återfinns i handledningen och i bakomliggande förväntningar, samtidigt också 
förpackas i handledningen till en process som ger intryck av att man behandlar ett 
väldefinierat slutet system, som är designat och således inte bär med sig 
emergenta egenskaper, som kommer av själva samspelet (Urry, 2002; Ramage & 
Shipp, 2009). Den reduktionistiska tanken parad med en konstruktions-
föreställning, som det slutna innebär, är ett klassiskt teknologiskt uttryck 
(McDougall, 1973; PW Anderson, 1972), och maskinen framstår som dess 
tydligaste symbol.    

I detta hänseende för organisationsforskaren Mintzberg ett resonemang om att i 
den formella offentliga planeringen, som strävar till att integrera kunskaper och 
beslutsgrunder, ligger reduktionismen ofta till grund för att beskriva hur man 
sammanför och bedömer olikheter och osäkerheter (2000, 12 f). Inom den 
reduktionistiska synen kan ett resultat förstås, beskrivas och karaktäriseras som 
bestående av ett antal olika komponenter, som definieras i ett antal olika steg, 
inom vilka varje steg, olika aktiviteter utförs bestående av olika delar, kunskaper, 
information. Varje steg utförs i en sekventiell ordning, återkopplingar kan 
föreligga, för att i slutändan landa i en sammansatt – integrerad – strategi (plan) 
för handling. Vad jag uppfattar att Mintzberg menar är att bedömningsprocesser 
som skulle kunna uppfattas som ett samspel mellan olika delar, istället inom vissa 
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planeringssammanhang framställs som en analytiskt nedbruten sammansättnings-
process för något som är på förhand konstruerat och som således syftar till att leda 
fram till ett designat sammansatt helt, t ex som lösningen på problemet. Detta 
synsätt, det vill säga en process som sätter samman delar till ett helt, är enligt 
Mintzberg ett uttryck för en sedan länge förekommande tankefigur om system 
som en maskin. En idé som är utgångspunkt för ”löpande bandet”, en maskin av 
mänskliga steg och aktiviteter (ibid.). En sådan är inte i dynamiskt samspel med 
sin omgivning utan består av moment i en kontrollerad ordningsföljd. Analogin är 
att för varje steg sammanförs specifika delar till att småningom resultera i ett 
sammansatt helt, inom industrin som en produkt.  

I överförd mening skulle man kunna uppfatta den konsekvensbedömnings-
procedur som ska genomföras i en ÅVS, och deras steg med aktiviteter, som ska 
ske i en sekventiell ordning, vara ett uttryck för detta. Aktörerna i processen kan 
uppfattas vara i kontroll över sin process och tillför delar successivt fram till att 
man avslutar processen – antingen för att man inte är överens om mål och 
problembild – eller för att man når fram till val av åtgärder. Processen har således 
sammanfört delar av kunskaper om ett sammanhang, till delar av kunskaper om 
dess lösningar, till att bedöma vilka som är de ”rätta” åtgärderna. Trots tal om 
breddat perspektiv och kreativitet är det ändå sammantaget en styrd och 
kontrollerad, successiv process, som är tänkt att leda fram till produkten, i vårt fall 
ett underlag för ”rätt” åtgärdsval. Mot denna bakgrund framstår ÅVS som en 
maskinliknande teknologi som i praktiken får till funktion att processen drivs mer 
mot målen om prestation (att leverera åtgärder) snarare än att öppna upp för 
fördjupning, problematisering och dialog, lärande och förändring, som är centrala 
kvaliteter i en mer kommunikativt rationell planeringsinriktning. 

Men det är också en annan tankefigur som figurerar i ÅVS, den om experten med 
neutral kunskap om skeenden och ting, den autonome planeraren men i en 
uppdaterad kommunikativ skrud. 

En autonom process 
Inom det funktionellt instrumentella tankesättet återfinns om vi drar oss till 
minnes från systemplaneringsmodellen från ovan (se avsnitt 2.3.3) ett fokus på 
planeraren som expert, den autonoma aktören, som genom rationell tillämpning av 
kunskaper och mätinstrument, kunde avläsa en problematik förutsättningslöst och 
utifrån ett allmänintresse föreslå de optimala åtgärderna. Kritiken mot denna 
planeringstyp har varit massiv såväl internt som externt. Intern kritik kom tidigt 
genom t ex Herbert Simon och det ”bundna förnuftet” och Churchmann om en 
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övertro på matematiska modeller (Ramage & Shipp, 2009), dessutom från 
Lindblom som visade på utvecklingen som något inkrementalistiskt (Lindblom, 
1959). Kritik utifrån kom på 60-talet med ”vändningen mot språket” (linguistic 
turn) och en uppgradering av den sociala kulturens betydelse för att forma våra 
tankestrukturer (jmf Fischer & Forester, 1993; Nørager, 1985; Kristensson-Uggla 
2002).  

Denna kritik mot planeringen berörde alltså på ett mer grundläggande plan den 
instrumentella rationalitetstanken och den brist på demokrati och pluralism som 
den kom att förknippas med (Friedmann, 1987). Det var också en kritik mot den 
sociala ingenjörskonstens homogeniserande ideal, om att se samhället som en 
maskin, om möjligheter och viljan till att förutsäga utvecklingen (ibid.) och kunna 
planera och styra samhället utifrån en rationell bedömning baserad på ett 
allmänintresse (Strömgren, 2007; Allmendinger, 2009). Annan kritik riktade 
fokus på att samhället är heterogent och pluralistiskt, och att förutsättningarna för 
kunskap om tillstånd och en vilja till utveckling är asymmetriska och beroende av 
ojämn tillgång till resurser och kapacitet (Flyvbjerg, 1998; 2001), och inte minst 
att de moderna fria samhällena står i en ständig spänning mellan individuell frihet 
och social ordning som Popper uttryckte det (Anshelm, 1990). Liknande tankar 
återfinns också i Habermas teori om det sociala handlandet och den sociala 
ordningen (Habermas, 1996; Carleheden, 1996). Kort sagt en spänning som 
försvårar för planeringen att låta dess beslut legitimeras genom den ”rationella 
instrumentella processen” och de materiella resultat som är en konsekvens av den. 
Flera kunskapsformer och erfarenheter behöver vägas in i frågor om att utveckla 
det demokratiska samhället.  

Synen på planering som en politisk process, som till sin natur är mångtydig och 
konfliktfylld, är idag väl etablerad inom planeringsforskningen. Men inom ÅVS-
handledningen återfinns ett antal delar och aktiviteter som faller in i den 
systemplanerande aktörens föreställda handlande. Jag tänker främst på fyra delar. 
Den första är tanken om att det finns ett allmänintresse som är tillgängligt att 
avläsa. Den andra rör underlagens formella – och befintliga – format. Bland annat 
verkar processerna rikta in sig på att samla ihop och sammanställa befintliga och 
formella kunskaper och information, och berör inte närmare frågan om andra 
kunskaps- och erfarenhetsformer. Dessutom verkar inte kunskaper och 
information anses kunna vara motstridiga och inte möjliga att ifrågasätta utifrån 
olika perspektiv, alltså på normativ grund. Det finns således inte heller en 
beredskap för att detta kan utnyttjas, strategiskt. För det tredje framgick det att 
transportsystemets funktion skulle utgöra grundläggande perspektiv för att kunna 
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bedöma och lösa en problematik, således framhålls ett centralperspektiv som ska 
anläggas på samhällsutvecklingen. För det fjärde var bedömningen om olika 
åtgärders effekter att uppfattas som en logisk analys, och alltså ingen övervägning 
av olika perspektiv i en kommunikativ bedömningsprocess.  

I den process och de utgångspunkter som skisseras finns också en påtaglig 
frånvaro av planeraren som en aktör vars egna bedömningar spelar roll. Vad som 
saknas är en tydlig aktör och på sätt och vis är detta inte så konstigt, metoden och 
dess process syftar till att explicit skapa gemensamma projekt eller åtminstone en 
gemensam syn på vad som behöver göras och med flera aktörer involverade i 
olika projekt men med samma syfte. Det återfinns såklart personer som har olika 
kompetenser som ska engageras i dessa processer och de som genomför och håller 
i processerna föreställs vara planerare med en bredare profil. Samtidigt är det 
anmärkningsvärt - inte minst med tanke på det breda kunskapsläge om planering 
som verksamhet som föreligger idag - att det blir en så stor tonvikt på det 
klassiska idealet. Enligt detta ideal förväntas de aktörer kommer samman under 
ÅVS-omständigheter utveckla en process som påminner starkt om den 
instrumentellt rationella hantering som den ”allsidige” planeraren beskrevs kunna 
genomföra som enskilt subjekt i klassiska beslutsprocesser: först definiera 
problemet, sedan utveckla alternativa lösningar, för att sedan jämföra deras 
relativa effekt och välja det eller de åtgärder som faller ut som mest fördelaktiga 
(se bl a Banfield, 1959; Naess, 2004; Baum, 1996). 

Ovan (se avsnitt 5.4) spekulerade jag i om inte själva bedömningsprocessen, som 
alltså uttrycktes i handledningen som en dialog mellan olika aktörer, som 
bedömde, fällde avgörande om utfall och effekt, utifrån logiska premisser, 
närmast var att uppfattas som ett uttryck för en autonom process, vilken således 
hade kommit att ersätta den autonoma planeraren. Att vad som helt enkelt kom till 
uttryck var en sorts autonom process som kunde göra det möjligt, för 
beslutsfattare, att göra de ”rätta” åtgärdsvalen. Jag menar att tanken om den 
autonoma processen är motsägelsefull och problematisk på samma sätt som 
tanken om den neutrale experten var det på 50-talet, eftersom den utgår från att 
det går att formulera en rationell, värderingsfri uppfattning om samhällets 
utveckling. Det är problematiskt att föreställa sig att det skulle finnas ett rätt 
perspektiv för att bedöma kunskap om val av utvecklingsåtgärder, inte minst 
eftersom det inte finns någon rationellt, normfri, fastställd gräns mellan fakta och 
värdering vad avser samhällets utveckling; eller mellan politik och förvaltning vad 
avser samhällets styrning och genomförande, eller mellan teknik och människa 
vad avser våra val och våra beroenden. Frågan om vad som ska göras för att 
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utveckla samhället, vilket är den fråga som en ÅVS behandlar inom 
samhällsplaneringen, och vilken således berör frågor om vilka konsekvenserna är 
av olika val, behöver arrangeras på ett mer inkluderande och pluralistiskt sätt för 
att en legitim, demokratisk och hållbar utveckling ska kunna bli föremål för 
överväganden i en samhällsutvecklingsprocess. En process som alltså inte bör 
finna rationaliserande skäl till expansion på sina egna grunder, vilket skulle vara 
den logiska premissen. 

Transportsystemet i samhällsutvecklingens tjänst  
I analysen av ÅVS har jag sett flera paradoxer och motsägelser om vad planering 
kan och bör vara, där idéer om öppenhet och inkludering varvas med idéer om ett 
synsätt och logisk analys, men där det i slutändan ändå är den instrumentella 
logiken som sammantaget har det största genomslaget. I handledningen kommer 
detta till uttryck i form av en systemplaneringsinriktad förståelse av planering. De 
konkreta planeringsexempel som jag har studerat uppvisar vissa drag till en 
förståelseinriktning men framför allt drag av strategiskt tänkande. Ett tänkande 
som också framgår i den dominerande berättelsen om reformbehov som utgår från 
förändrade villkor i samhället och vad det medförde i nya förhållningssätt, om den 
nya rollen som samhällsutvecklare med utgångspunkt i en planering baserad på 
förhandlingar. Sammantaget är frågan om effektivitet och strategi avseende 
samordning av resurser det som dominerar i förståelse av planeringsprocesserna. 

Min analys och kritik tar sin grund i den kritik som Habermas formulerar mot det 
teknologiska välfärdssamhället som återfinns ovan (se avsnitt 2.2), som utgår från 
två rationaliseringsprocesser inom skilda aspekter av samhällslivet, den materiellt 
produktionsinriktade systemvärlden och den sociala interaktionens livsvärld. Den 
mest framträdande varianten i vår moderna samtid är det kognitiv-instrumentella 
tänkandet och dess framgångsorientering. Som vi minns från kapitel två har denna 
inriktning också föranlett en omfattande kritik, som bland annat handlat om att 
samhällslivets alla aspekter och dess processer, alltmer är fångade i den 
instrumentella rationalitetens utgångspunkter och dess rationaliseringsprocesser 
(Crossley, 1996; Carleheden, 1996). Den instrumentella rationaliteten kräver 
effektivitet och strategiskt tänkande, och dess omfattning i dagens samhälle är 
dominerande och genomträngande, inom utbildning, förvaltning, industri, media 
och politik. Tilltagande differentiering och specialisering och en tillväxt av 
funktionella styrningssystem har skapat ett allt mer komplicerat och separerat 
samhälle, beroende av isolerade tekniska system och deras expertgrupper och 
deras kunskaper, alltmer skilda från vad som är dess välfärds mening och vad som 
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är dess kulturella syfte. Detta synsätt och denna rationalitet har kommit att 
dominera synen på samhällslivet, i allt fler avseenden, även i den sociala 
interaktionen och i synen på den ekologiska resursbasen. 

Mot bakgrund av detta – och utifrån resultaten av min analys av ÅVS som 
samverkansprocess och som kunskapsprocess – kan jag konstatera att ÅVS är en 
tvetydig systemprocess, som bär de utmärkande dragen av instrumentellt synsätt 
och uttrycker ansatser om att uppnå meningsfulla ändamål genom samverkan, 
dialog och gemensam förståelse. I det skulle man kunna förvänta sig att finna en 
livsvärldens genomträngning, en legitimerande rörelse, som bygger på den 
kommunikativa rationaliteten, som skänker en förståelse av meningen med ett 
handlande genom systemets medel (den instrumentella samordningen) för att 
uppnå ändamål av materiell sort. Utifrån min undersökning drar jag dock 
slutsatsen att det i första hand är kraven på effektivitet och strategiskt tänkande – 
som är det kognitivt-instrumentella tänkandets villkor – som utgör det synsätt som 
formulerar grunderna för ÅVS.  

Frågor om samhällsutveckling i den form som Trafikverket för fram, det vill säga 
som en fråga om breddad ansats, helhetstänkande och samverkan med andra 
aktörer, om nya lösningar för att stimulera långsiktig hållbar utveckling förefaller 
inte kunna kasta av sig de rationaliteter som är utgångspunkten för 
framgångsorienterad handling, vilket utgår från en ambition om att samordna 
resurser effektivt och strategiskt.  

Analysen av ÅVS ger också skäl att tala om en sorts egendynamik i 
transportsystemet, där dess stora omfattning och genomgripande betydelse i 
samhällslivet också tycks ligga till grund för en normativ uppfattning om detta 
fenomen, denna artefakt som en grundläggande nödvändighet. Av detta följer den 
funktionalistiska synen, enligt vilken en gemensam utgångspunkt i ÅVS-
processerna för att förstå en problematik och bedöma relevanta åtgärder är 
transportsystemets funktion. En återkommande tendens är att systemets tjänster 
och infrastruktur helt enkelt tas för given som en självklar och nödvändig grund 
för en hållbar samhällsutveckling. Detta framträdde som en tydlig tendens i alla 
tre ÅVS-exempel som jag har undersökt – i fallet Åre genom att en rad åtgärder 
var inriktade på att tillse att en förbifart, en vägtunnel, ska kunna byggas i en snar 
framtid. I fallet med ÅVS Nordost ledde tankar på att minska efterfrågan på resor, 
inte minst de bilburna, till ett kraftigt motstånd bland deltagande aktörer. För 
exemplet från ÅVS Västra stambanan var fokus att möjliggöra en större 
tillgänglighet genom kraftigt utökad pendeltågstrafik. ÅVS utgör i samtliga dessa 
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exempel del av ett systemtänkande, som i slutändan tycks innebära att en 
långsiktigt hållbar samhällsutveckling villkoras av att det energikrävande 
transportsystemet först och främst tillåts utvecklas. Med Habermas kan detta 
förklaras genom att det är en del i systemets förståelse av samhället och vad som 
är dess syfte, att reproducera materiell välfärd. Medlet för ett gott liv, ett hållbart 
liv, ett attraktivt liv, har blivit till ett mål i sig. Samhället som ett medel för 
transportsystemets funktionalitet. 

6.4.2 ÅVS som planeringsfenomen 
Planeringsfenomenet ÅVS och dess förutsättningar till förändring förefaller 
således – trots ambitionerna om ett breddat och kreativt arbetssätt – framför allt 
vara ett uttryck för ett instrumentellt synsätt. Med ett sådant synsätt följer framför 
allt ett fokus på förutsägbarhet eller att finna strategiska fördelar för att få till en 
förändring, som medför vissa värden, eller uppfyller vissa systemmässiga 
kriterier. Det faller sammantaget inte inom ramen för det kommunikativa 
handlandet med förståelseinriktning för att försöka nå ny kunskap och nytt 
handlande, det vill säga förändring till något nytt i jämförelse med något gammalt, 
som ett hållbart resande i jämförelse med ett ohållbart, för att uttrycka mig 
kategoriskt.  

Ansatsen med samhällsutvecklingsperspektiv och ett bredare och mer kreativ 
angreppssätt i utredningshänseende som är en central avsikt med ÅVS ska bland 
annat medföra att nya, effektiva och otraditionella åtgärder kan möjliggöras. Det 
uppfattar jag som en vilja till omprövning och nytänkande, inte minst beträffande 
transportsystemet. Detta är vällovliga ansatser, såväl i fråga om att göra 
transportsystemet och vårt samhälle mer hållbart, som i att involvera och engagera 
flera perspektiv och aktörer i dessa processer. Samtidigt upprättas dessa processer 
för att sprida ansvarstagandet, det är ett uttalat syfte, för transportfrågor över fler 
händer, genom att involvera andra viktiga aktörer som kan påverka eller har ett 
slags utvecklingsansvar. Genom ett tidigt deltagande och en systematisk 
uppbyggnad av problemet, är föreställningen att ett transportsystemperspektiv kan 
komma att uppfattas av samtliga deltagande aktörer, och nödvändiga effektivare 
åtgärder kan således vidtas. Alternativt så bidrar lokala och andra aktörer helt 
enkelt finansiellt till vad som uppfattas lokalt/regionalt som rimlig satsning och 
där staten då gör andra bedömningar. Hållbara och otraditionella lösningar 
förefaller vara nära förknippat med att andra aktörer kommer till insikt om det 
onödiga eller det ologiska med vissa föreställningar om infrastruktur, och således 
drar tillbaka sina önskemål, eller genomför andra åtgärder i bebyggelse eller 
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ändrar i övrigt förutsättningar som föreställs skapa eller motverka en efterfrågan 
på fler transporter. Samtidigt inramas ÅVS av en diskurs om att för litet 
infrastruktur blir genomfört och att transportsystemet är eftersatt.   

Men för att förändringar ska komma till inom ramen för transportsystemet, som är 
en stor teknisk och byråkratisk apparat med en väsentlig roll i ekonomin, kan man 
fundera på om några förändringar i processhänseende, med regelförändringar som 
hänvisar till ökad effektivitet och flexibilitet är tillräckliga insatser. Inte heller når 
nya planeringsrutiner tillräckligt långt om de, som i ÅVS handledning, utgår från 
planeringsansatser som genljuder av ett klassiskt instrumentellt ideal, och därtill 
framhåller transportperspektivets överordning i förhållande till andra sektorer, 
områden och verksamheter i samhället. Kritiken mot den allsidiga 
systemplaneringen handlade då till stora delar om ett demokratiskt underskott i 
planerings- och utvecklingsfrågor och att en utvecklingsväg inte kan formas 
rationellt och teknokratiskt i ett demokratiskt pluralistiskt samhälle, och den 
kritiken är lika giltig idag. Medborgares och boendes medverkan och möjlighet att 
påverka i frågor som berör deras lokalmiljö kan inte ersättas av en informell 
planeringsprocess, som föreställs effektivt och kreativt lösa transportproblem med 
dels otraditionella medel (som leder till transportdämpande effekter) och dels 
möjliggöra smidigare processer för att kunna genomföra effektivare, traditionella 
åtgärder (ny infrastruktur). 

Här föreligger det oundvikligen en spänning, mellan vad som kan uppfattas vara 
en resurseffektiv, optimal fördelningen av nyttor och kostnader, vad som av 
boende bedöms vara en dräglig situation med bra och dåliga konsekvenser, vad 
som för ett lokalt företag handlar om produktionsfaktorer och konkurrensvillkor, 
vad som av pendlare upplevs som bra eller dåliga omständigheter för att ta sig till 
arbete och så vidare för att bara nämna en bråkdel uppfattningar som återfinns i 
anslutning till frågor om samhällsutveckling och transportproblem. ÅVS förefaller 
inte kunna hantera denna spänning med ett demokratiskt och produktivt uttryck, i 
ett samhälle av mångfald och där sociala problem är bedrägliga, ”wicked” (Rittel 
& Webber, 1973). Men det är en expanderad tolkning, som inkluderar mer än 
Habermas och den kommunikativa planeringen, till vilka grunder jag vänder mig 
nu avslutningsvis. 

Kritik av kritiken 
Jag har valt att tillämpa Habermas kritiska teori och den kommunikativa 
planeringen som en fond för min tolkning. Dels för att den är oerhört väl 
förknippad med planeringsaktiviteter som inbegriper dialog och samverkan, och 
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dels för att den framhåller det normativa i planeringsverksamheten att ta fasta på, t 
ex vid involvering för att uppmärksamma alternativa perspektiv på ett 
sammanhang. Det finns dock skäl till att förhålla sig kritisk till Habermas idé och 
den kommunikativa planeringstraditionen som förefaller ge uttryck för att det 
finns en grund för våra bedömningar vilket i kombination med en 
önskan/föreställning om samförståndsskapande processer kan försvåra 
möjligheterna att lyfta planeringsprocesserna från det instrumentella, från viljan 
till att nå framgång och därmed effektivt bidrar till att utesluta perspektiv och 
aktörer ur processerna (Huxley & Yiftachel, 2000; Tewdwr-Jones & 
Allmendinger, 1998). Det föreligger en risk för att de kommunikativa processerna 
precis som de instrumentellt inriktade reproducerar en befintlig samhällsordning 
av ojämlikhet och dominans, då t ex planerarens roll och funktion i samhället inte 
är frikopplad från de organisatoriska instrumentella sammanhangen och inte heller 
förefaller tillåtas utveckla en kritisk medvetenhet eller uppmärksamhet avseende 
överordnade makro-processer i samhället (Allmendinger, 2009). Övergripande 
processer som skapar vissa förutsättningar och stänger andra, men inte på lika 
villkor. Den kommunikativa planeringstraditionen har från denna bakgrund 
kritiserats för att vara för närsynt, och upptagen med planerarens vardagsbestyr 
(Allmendinger, 2009: 238f). Även en mer kommunikativt inriktad ÅVS-process 
skulle trots allt också domineras av ett produktionsinriktat perspektiv snarare än 
att kunna uppnå en sorts balans, att döma av kritiken.  

Idag förs den mest livliga kritiska diskussionen om planeringspraktikens 
demokratiska och politiska inramning framför allt inom mer post-moderna 
perspektiv i jämförelse med Habermas neo-moderna. Som en normativ 
planeringsansats är den kommunikativa planeringen numera död, enligt 
Goodspeed (2016). Kritiken mot det instrumentella är främst artikulerad inom 
ramen för ansträngningar om att återskapa det politiska samtalet i 
samhällskroppen (se t ex Mouffe, 2005; Legacy, 2016). Men det finns också 
studier som visar att t ex transportplanering alltid har omgetts av instrumentella 
och teknokratiska ramar vilket har försvårat för delaktiggörande av lekmän och 
medborgare (Isaksson et al, 2009; Wänström 2009; Bickerstaff & Walker, 2005). 
Inom ramen för diskussionen om post-politiska tendenser i planeringen lyfts 
medborgerliga rörelser fram som viktiga för att skapa en ny politisk medvetenhet 
och delaktighet för medborgare i frågor om utveckling av den gemensamma 
urbana miljön (se t ex Ek, 2011; Metzger et al, 2014). Diskussionen bygger bland 
annat på Mouffes (2005) arbete om det politiska, och hur samhället behöver 
möjliggöra för konflikt att komma till konstruktivt uttryck inom demokratiska 
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former. Inriktningen som kallas agonism, eller agonistisk pluralism, står i motsats 
till samförståndssökande politiska teorier som t ex Habermas, och utgår istället 
från att ett pluralistiskt samhälle med fria människor innebär att konflikten bejakas 
och inte döljs bakom tvingande konsensusuppfattningar (Mouffe, 2005).  

Huruvida ÅVS som process och den reformering som har skett av 
transportplanering inneburit en inskränkning eller en vidgning av medborgerlig 
insyn och delaktighet i transportinfrastrukturbeslut är inget som jag studerar 
närmare. Men vad jag har sett är att handledningen (Trafikverket, 2015a) betonar 
betydelsen av samverkan mellan experter och deras olika kompetensområden i 
tidiga skeden, inom ramen för ÅVS. Det kan vara möten som genomfördes också 
innan, men nu systematiskt. Så som jag dock redan har kunnat påvisa, skälen är 
främst instrumentella och de handlar om effektiv samordning av resurser för ett 
framgångsorienterat handlande, inte för att möjliggöra ny kunskap genom att möta 
de som är berörda.  

Med ett mer post-modernt kritiskt perspektiv för ögonen finns det så anledning att 
vidare fundera på vad för slags gemensamma demokratiska samverkansprocesser 
som skulle kunna utvecklas i frågor om transportproblem och val av alternativ. 
Transporter omges av en dubbelhet, uppfattas å ena sidan som nödvändiga för 
ekonomi och välstånd och å den andra sidan som problematiska genom det sätt 
varpå de bär med sig hållbarhetsproblem såväl i lokalmiljön som utifrån ett mer 
globalt miljö- och rättviseperspektiv. Den process som ÅVS upprättar förefaller 
inte på allvar försöka balansera denna problematik, denna konflikt, utan istället 
föreligger ett samförstånd om en effektiv utveckling av transportsystemet – en 
konsensus om infrastruktur.  

Avslutningsvis, en viktig fråga man kan ställa sig är vad denna kritiska normativa 
undersökning om ÅVS som metod för en hållbar samhällsutveckling verkligen 
representerar för slags giltig och relevant kunskap. Det är inte många år som 
metoden har tillämpats, det är också några få exempel som jag drar mina 
reflektioner, tolkningar och slutsatser ur. Bristerna som jag framhåller kan 
uppfattas som inkörningsproblem, som barnsjukdomar, som delar i en 
metodutvecklingslinje. Snart faller bitarna på plats och bra resultat kommer att 
förverkligas. Men min uppfattning i detta avseende är annorlunda. Genom en 
kritisk tolkande ansats har jag påvisat ett antal spänningar i ÅVS, som också säger 
någonting om spänningar i den samtida transportplaneringen i stort och pekat på 
sådant som är motsägelsefullt. Genom att lyfta fram de teoretiska strukturerna för 
ÅVS finner vi att det inte är ett helt nytt fenomen; det är ett upplägg som 
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genomsyras av funktionell instrumentell rationalitet och i dess tillämpning är 
sammanhangen och de uppbyggda relationerna viktiga faktorer som omger 
processernas genomförande. ÅVS är komplex. Utmaningen, och det största 
hindret till förändring för en breddad ansats och ett nytänkande återfinns i kärnan 
av ÅVS som metod, process och avsikt, att den är oundvikligen inbäddad i det 
sammanhang som den - förvisso - motsägelsefullt ger uttryck för att vilja förändra. 
Mina resultat visar att förändringsviljan är konservativ, och berör främst vad som 
det instrumentella utgår från; ett effektivt transportsystem och inte till att finna 
och utveckla nya kunskapsperspektiv på samhällsutvecklingen och föreslå ett 
annat handlande. 

En annan metodansats 
Om metodaspekter ska skisseras litet mer precist så här på sluttampen bör vi utgå 
från det normativa, det finns inget centralt perspektiv på samhällsutvecklingen, 
liksom från det substantiella, om vad som är rimligt och acceptabelt. Förändringar 
kommer inte med enkelhet. En ansats – om det är förändring som eftersträvas – 
vore att mer aktivt skapa utrymme för en friare diskussion i dessa sammanhang, 
för mer genomgripande reflektion – är det möjligt att föreställa sig? Detta menar 
jag skulle kunna verka befriande på de omständigheter och de egenskaper som 
karakteriserar ÅVS som process. En mer genomgripande reflektion behöver 
förhålla sig till att man i dessa processer erkänner framtidens kontingenta ”natur”, 
att framtiden är flerfaldig, att det inte finns en optimal framtid, eller en pragmatisk 
tolkning av en sådan, som sedan genomdrivs. Vi behöver stanna upp ett slag. 

Sociologen John Law företräder en forskningsinriktning som talar om att det är i 
våra handlingar, i vår praktik, tekniker och till och med i våra vetenskapliga 
metoder som verkligheten iscensätts, men att världen inte är passiv, och väntar på 
att bli sedd, avläst, observerad (Law, 2004). Law menar att det finns problem med 
uppfattningar om att kunna nå allt säkrare kunskap om tillståndet på världsliga 
ting, företeelser och händelser, och att ett obetänksamt agerande utifrån en sådan 
förvissad uppfattning, och utifrån antaganden om att kunna veta hur saker 
fungerar, och sedan låta det ske genom institutionell och teknologisk dominans, 
medför ett överilat och riskfyllt agerande på högst variationsrika, mångfaldiga och 
känsliga omständigheter, såväl mänskliga som ekologiska. Vad han förespråkar, 
då världen är komplex och föränderlig och vår uppfattning om vad som är gott 
och nödvändigt varierar och är likväl mångfaldigt, är en mer generös och 
inkluderande metod. Han talar om den vetenskapliga metoden inom den röriga 
samhällsvetenskapen. Men jag tror att aspirationen är överförbar åtminstone som 
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ett tankeexperiment till den röriga planeringen. Law antyder inte mindre när han 
söker efter nya förhållningssätt i hur vi ser och agerar. 

“This implies that we need to look not only at our practices but also at our institutions 
if we are to create methods that are quieter and more generous … then we need to find 
ways of living in uncertainty. The guarantees, the gold standards, proposed for and by 
methods, will no longer suffice. We need to find ways of elaborating quiet methods, 
slow methods, or modest methods.” (Law, 2004:15) 

Dessa tankar om tysta, långsamma och anspråkslösa metoder, är spännande att 
överföra på ÅVS, och på strategiska planeringsprocesser där problemen 
formuleras och där framtida lösningar stakas ut. Men innan jag ger några korta 
skisser kring det vill jag också passa på att knyta an denna långsamma rörelse 
”…to find ways of living in uncertainty.” (ibid.) till Ricœur som jag för fram i 
mitt metodologiavsnitt i börja med funderingar på gränsöverskridanden. Ricœur 
uppfattas som en tänkare att hålla i handen när osäkerheter blir för stora, och han 
menar att det inte finns en lösning på detta dilemma om vår strävan efter 
entydighet och likheter, och en önskan om frihet. Utan snarare att vi är tvungna att 
lära oss leva med skillnader då dessa inte kan upplösas slutligen utan enbart ingå i 
en dialektisk dialog för att hantera våra motsägelser, våra skillnader. Han talar om 
vårt behov av att lyssna och misstänka, som metaforer för empati och förnuft, för 
att kunna forma oss uppfattningar och göra bedömningar. Jag uppfattar att en 
sådan balansgång föreligger i olika skepnader, i fråga om oss själva som 
självreflektion, därtill i intersubjektivitetens öppna, nyfikna interaktiva möte med 
varandra, men det behöver också komma till tydligare uttryck i mötet med de 
andra där rent produktiva angelägenheter föreligger, men inte inom ramen för det 
instrumentella, utan inom ramen för ett bredare förnuft.  

Denna spänning är också vad jag uppfattar att Habermas talar om när han 
utvecklar sin teori om den kommunikativa rationaliteten, om talakten som ett 
iscensatt dialogiskt-dialektiskt tillfälle för att föra fram våra skillnader, hantera 
dessa demokratiskt. Habermas är dock tydlig med att detta förnuft inte får störa de 
produktiva systemen. Jag menar att en sådan gränsdragning är omöjlig att 
upprätthålla, det är en dialektik, det är kanske något som är flytande, med det är 
framför allt inget kategoriskt. Jag uppfattar att också Law (2004; 2014) menar att 
skillnader behöver uppmärksammas och omhändertas betydligt bättre i våra 
samhällsprocesser i fråga om vad som behöver göras, om vad som är bra och 
dåligt, och inte minst utifrån vad som är meningsfullt att göra. Sammantaget så ser 
jag behov av en mer hermeneutiskt inspirerad metodmedvetenhet inom den 
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tillämpade teoretiska planeringspraktiken. Vad som händer i praktiken är betydligt 
rörigare.   

Jag vill avsluta min avhandling om ÅVS som planeringsfenomen med några 
skissartade drag för en metodutvecklingsdagordning. För det första, dessa 
strategiska sammanhang, behöver lösgöras från vissa tydligt begränsande 
omständigheter – att inte ett perspektiv är utgångspunkten, att inte t ex ett givet 
systems funktionalitet är det som ska väga avgörande. Därtill behöver tillfällen av 
denna framtidsorienterade sort vara betydligt mer inkluderande och utgå från vilka 
som bör vara med utifrån en tanke om att de är berörda, påverkade och en del av 
ett sammanhang och dess förändring. För att detta ska kunna ske behöver 
kapacitet tilldelas för att kunna möjliggöra en aktiv medverkan om så önskas. I 
syfte att flera ska kunna vara med – och inte bara utgå från att inkludera de som 
har kapacitet att handla. I dessa sammanhang behöver också frågor och tankar 
formuleras som politiska frågor, således bör politiker ingå, vilket således kan 
skapa nya mötesplatser mellan politiker och medborgare, och stärka band som 
blivit allt tunnare, genom dessa gemensamma dialoger om vad vår samtid består i 
och utgörs av och vad framtiden kan och bör innebära. Inte minst – och detta 
kanske är den enklaste förändringen att kunna genomföra för en metod och 
process som önskar förändring - behöver krav ställas på att olika 
framtidsscenarios formuleras. Dessa bör vara till sina konsekvenser olika, och 
bygga på att en rad olika medel/åtgärder och antaganden och tillämpas för 
respektive scenario. Jag föreställer mig en fyrstegsprincip som beskriver fyra olika 
framtider utifrån de medel som återfinns inom respektive steg. Det medför att man 
inte artificiellt försöker skilja medel från sina mål, utan snarare tar deras 
genomgående dialektik till intäkt för att lyfta blicken och kunna föra en ny 
diskussion om vart våra medel tar oss och med vilka konsekvenser en aktiv 
handling eller ett aktivt avvaktande medför, hur mycket dessa påverkar våra 
föreställningar om målen och således också kan börja bedöma vilka konsekvenser 
de medför och vad som är rimligt, acceptabelt och gott. För det handlar ju trots allt 
om det demokratiska samhällets hållbara utveckling och inte enbart den 
ekonomiska välfärdens produktiva kapacitet. På detta kanske vi kan börja 
formulera förändringar att genomföra, för en långsiktig hållbar utveckling för alla 
i en bredare etisk förståelse om vår påverkan över tid, planetärt, på människor och 
ekologier. 
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Samtal 
Intervjuer genomförda februari 2014 på plats i Jämtland.  

• Tjänsteperson 1, kommun, ÅVS Åre 
• Tjänsteperson 2, kommun, ÅVS Åre 
• Tjänsteperson 1, Trafikverket, ÅVS Åre 
• Tjänsteperson 2, Trafikverket, ÅVS Åre (telefonintervju, april 2015) 
• Tjänsteperson, Lokalt näringsliv, ÅVS Åre 
• Tjänsteperson, Regional myndighet, ÅVS Åre 
• Tjänsteperson, Transportföretag kollektivtrafik, ÅVS Åre 
• Företrädare, Ideell förening 1, ÅVS Åre 
• Företrädare, Ideell förening 2, ÅVS Åre (intervju Sthlm, hösten 2014) 

Intervjuer genomförda i mars/april 2014 på plats i Västra Götaland. 

• Tjänsteperson, Trafikverket, ÅVS VSB 
• Tjänsteperson, regional kollektivtrafikmyndigheten, ÅVS VSB 
• Tjänsteperson, Transportföretag kollektivtrafik, ÅVS VSB 
• Tjänsteperson, Kommunalt samarbetsorgan för järnvägsfrågor, ÅVS VSB 
• Tjänsteperson, Kommun, ÅVS VSB (telefonintervju, april 2014) 
• Tjänsteperson, Transportföretag gods, ÅVS VSB 
• Företrädare, Ideell förening, ÅVS VSB (telefonintervju, april 2014) 
• Tjänsteperson, Konsult, ÅVS VSB  

Intervjuer genomförda under våren/hösten 2014 på plats i Stockholm 

• Tjänsteperson 1, Landstinget kollektivtrafikmyndigheten, ÅVS Nordost 
• Tjänsteperson 2, Landstinget kollektivtrafikmyndigheten, ÅVS Nordost 
• Tjänsteperson 3, Landstinget kollektivtrafikmyndigheten, (jmf-projekt) 
• Tjänsteperson 1, Trafikverket, ÅVS Nordost 
• Tjänsteperson 2, Trafikverket, ÅVS Nordost/jmf-projekt 
• Tjänsteperson, fd Banverket, (jmf-projekt) 
• Tjänsteperson 1, Delregionalt organ, ÅVS Nordost 
• Tjänsteperson 2, Delregionalt organ, ÅVS Nordost 
• Tjänsteperson, Kommun, ÅVS Nordost 
• Tjänsteperson 1, Konsult, ÅVS Nordost 
• Tjänsteperson 2, Konsult, ÅVS Nordost 
• Tjänsteperson 3, Konsult, ÅVS Nordost 
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• Tjänsteperson 4, Konsult, (jmf-projekt) 
 

Intervjuer om ÅVS bakgrund 

• Tjänsteperson, Trafikverket, Borlänge, maj 2015 (telefonintervju) 
• Tjänsteperson, fd Vägverket, Stockholm, våren 2015 

Interjuver genomförda under mars 2014 i Karlstad och Göteborg 

• Tjänsteperson, Trafikverket, ÅVS Hammarö – Karlstad 
• Tjänsteperson, Kommun 1, ÅVS Hammarö – Karlstad 
• Tjänsteperson, Kommun 2, ÅVS Hammarö – Karlstad 
• Tjänsteperson, Regional myndighet 1, ÅVS Hammarö – Karlstad 
• Tjänsteperson, Regional myndighet 2, ÅVS Hammarö – Karlstad 
• Tjänsteperson, Kollektivtrafikoperatör, ÅVS Hammarö – Karlstad 
• Tjänsteperson, Konsultföretag, ÅVS Hammarö – Karlstad 
• Företrädare, ideell förening, ÅVS Hammarö – Karlstad (telefonintervju) 
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Bilaga 1 

PM Enkätutfall (2013-12-20) 

John Odhage, doktorand URS 

Kartläggning och analys av pågående ÅVS-studier 

Faktorer materialet ämnar belysa 

Genom att sommaren 2013 ta kontakt med regionkontorens koordinatorer för 
Åtgärdsvalsstudier erhöll jag listor på tentativt pågående studier och deras ansvarige 
handläggare. Strax över hundra studier identifierades och en enkät för respektive 
studie upprättades. Handläggarna erhöll tillsammans med ett e-mail som förklarade 
syftet med enkätundersökningen och vilken uppgift den insamlade information 
ämnade fylla. Syftet var att få en första samlad bild av vilken typ av studie som 
bedrivs för att kunna finna och välja ut ett antal relevanta studier för kommande 
fallstudier.  

Den information som enkäten skulle samla in rörde sig om att skapa en föreställning 
om hur planerare bedriver fullständiga åtgärdsval med utgångspunkt i delaktighet av 
intressen, organisering för ett gemensamt åtagande, problemformulering och 
trafikslagsfokus. Till detta följde några frågor som syftade till att skapa en bild av 
vilka de omgivande förutsättningarna var för utredningen avseende lokala och 
regionala intressen och huruvida det fanns en historia med tidigare utredningar 
rörande frågeställningen/ problemet.   

Bedömningen eller snarare sorteringen av olika typer av ÅVS-beteende utgår från 
Trafikverkets handledning och regeringens formuleringar i propositionstexten, om att 
åtgärdsvalsstudier skall bedrivas enligt fyrstegsprincipen och att en förutsättningslös 
trafikslagsövergripande studie i dialog med berörda aktörer ska genomföras. En ideal 
studie är således en med många intressen delaktiga och med flera aktörer delansvariga 
i organisering av processen, och där utredningen bedrivs förutsättningslöst ur ett mer 
övergripande problemperspektiv och där frågans art inte låter sig reduceras till ett 
trafikslags tekniska problemkaraktär.  

De fyra värdena eller faktorerna ska tolkas följaktligen; delaktighet syftar till att 
fånga hur intresseinkluderande och samverkande studien är; organisering ska belysa 
viljan eller förutsättningarna för att skapa ett gemensamt engagemang för att lösa 
problemet (samverkan för engagemang); problembeskrivning ska belysa hur 
förutsättningslöst de bedriver utredningen avseende olika uppfattningar om ett 
problems karaktär; och slutligen, trafikintegrerande för att avgöra om de har ett 
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trafikslagsövergripande angreppssätt på studien. Kriterierna för variablerna framgår i 
tabellen nedan. Det kan vara värt att notera en låg tröskel för att betrakta en studie 
som såväl bra på att delaktiggöra som driven med en gemensamhetsengagerande 
organisation. 

 

Faktor Värden 

Delaktighet Fler eller lika med tre aktörer är hög 
delaktighet 

Organisering för delat engagemang Minst två aktörer organiserar studien är så 
kallad gemensam organisering 

Problemdefinition Tekniskt problem: kapacitet, 
framkomlighet, säkerhet 

Territoriell/samhällsekonomisk: 
tillgänglighet, korridor, stråk, områden, 
bebyggelse, regional utveckling etc. 

Ekologisk (teknisk): bevarandevärden, 
intrång mm 

Trafikslagsintegrerande Trafikslagsövergripande ansats  

eller 

ett trafikslag berörs 

Figur 1 Kriterier för att bedöma ”ÅVS-ighet” 

Utfallet 

I oktober 2013 bedrevs 45 fullständiga studier. Ytterligare fem studier föreföll 
bedrivas men ingen information kunde tillgodogöras projektet. Fem av de 45 
pågående innehöll inte tillräckligt bra information för att inkluderas i 
sammanställningen. Således, bedömningen och sorteringen av pågående studiers olika 
sätt att bedriva utredning på är baserad på 40 fall. Är det ett rimligt antal studier som 
bedrivs kan man undra? Det kanske bör förhållas till en implementeringsbudget och 
ställas i förhållande till de effektivitetsvinster som man räknar med i och med 
införandet av detta tidiga planeringssteg.  



309 

Av de resterande 46 utifrån 96 utskickade enkäter visade sig fem stycken inte vara 
fullständiga, utan enkla. Ett tjugotal är skjutna på framtiden. Ytterligare ett tiotal var 
alldeles nyligen avslutade och ett tiotal skulle påbörjas inom kort. Beträffande 
uppdelningen i enkla och fullständiga så är inte denna uppdelning alldeles entydigt 
klar ute i regionerna. Ett flertal handläggare vittnade om ett problem att definiera 
skillnaden.  

Vi går vidare till utfallen. Delaktigheten är överlag låg, arbetet bedrivs i organisatorisk 
avskildhet, man anför ofta en teknisk problemställning, och till överraskande stor grad 
behandlas problemet med fokus på ett trafikslag.  

Delaktighet Organisering Problemdefinition Trafikslagsövergripande 
Låg 77% Singel 74% Teknisk 53% Nej 67% 
Hög 23% Plural 26% Socio-

ekonomisk 
37% Ja 33% 

    Ekologi 10%   
Figur 2 (Läses endast vertikalt) 

Om man korstabulerar faktorerna med de 40 olika fallen finner vi hela 14 olika typer 
av ÅVS:er. Nästan en tredjedel (30%) av studierna saknar tydliga ÅVS ambitioner; 
ingen närmare delaktighet, studierna bedrivs internt hos Trafikverket, berör rent 
tekniska problem för ett trafikslag. Ytterligare 20% av fallen är tekniska och icke-
trafikslagsövergripande men visar viss dialog-strävan. Att så många fall har svårt att 
förhålla sig trafikslagsövergripande till sitt problem är intressant men kan också ha att 
göra med gamla förstudier som så att säga omarbetas för att bli ÅVSer. Ett problem 
med att strax över hälften av fallen angriper sitt problem ur ett tekniskt perspektiv är 
en risk att allt för tidigt och ensidigt måla in problem i ett hörn med en rad tekniska 
varianter av lösningar att tillgå, vilket dels försvårar och minskar andra alternativa 
åtgärders möjlighet att få en likvärdig prövning av sina problemlösar-kapaciteter, 
likväl som det dels också mentalt och måhända reellt utesluter alternativa perspektiv 
på problemets karaktär.     

Sorteringen av de 40 studierna enligt dessa fyra faktorer visar ett enbart en (1) studie 
förefaller bedrivas i en samverkande anda rörande en förutsättningslös trafikslags-
övergripande frågeställning, och för den ansvarar i huvudsak en regional 
kollektivtrafikmyndighet. Elva studier försöker bedriva en förutsättningslös och 
trafikslagsövergripande studie men brister på ett eller annat sätt i samverkan och 
dialog. 27 studier bedrivs ensamma av Trafikverket, endast tre bedrivs av annan aktör, 
men Trafikverket är inblandade i samtliga, och tio studier är så kallade gemensamma 
processer, oftast mellan en kommun och Trafikverket. Om vi inkluderar de studier 
som precis är avslutade eller som snart ska påbörjas förändras inte den övergripande 
bilden. Uppfattningen om att det framför allt är fråga om tekniska utredningar rörande 
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ett trafikslag snarare förstärks. Normativt uttryckt förefaller det vara en mycket liten 
överensstämmelse mellan utförande och ideal som denna kartläggning blottlägger. 

Urval av fall 

Fyra fall är framtagna ur det kartlagda materialet. Urvalspoolen av fall kompletterades 
med några uteliggande fall från tidigare år (Väg 19 Kristianstad-Älmhult, E20 genom 
Västra Götaland regionen) och med två fall som genomförts som s k förenklade 
studier, men som uppvisade innovativa processresultat71. Samtliga fyra fall som 
föreslås kommer från de ursprungliga 40 kartlagda. Syfte med de utvalda fyra fallen är 
flera, dels att titta på förändrat beteende vilket framför allt rör fallet Kapacitetsstark 
kollektivtrafik i Nordostsektorn, och dels att undersöka hur ÅVS studier bedrivs i 
olika rumsliga sammanhang och under olika regionala organiseringsprinciper delvis 
kopplat till vilken organisation som har det regionala utvecklingsmandatet. 
Huvudsyftet, vilket faller tillbaka på samtliga fall, är att beskriva och förstå hur de 
omständigheter, vilka omger en åtgärdsvalsstudie, påverkar, styr, begränsar och 
möjliggör en bra planering i enlighet med åtgärdsvalsstudiens uppdrag och syfte som 
institutionell process. Det är alltså i fråga om dess normativa roll, och de 
förväntningar som den fylls med och hur planerare gör för att leva upp till dessa i 
relation till institutionella ramar. 

Ett viktigt urvalskriterium är att undersöka fall som i kartläggning uppvisar ambitioner 
att genomföra en utredning i ÅVS-anda, vilket definieras som att processen bygger på 
en aktörsdialog och att problemundersökningen bygger på en strävan åt 
förutsättningslösa principer avseende åtgärder. Samtliga fyra föreslagna fall uppvisar 
en inom ramen för detta en intressant mix av olika utredningsfrågeställningar och 
omständigheter vilket möjliggör för en vidare förståelse av ÅVS aktionsradie och 
möjlighetshorisonter.    

 

 

                                                        
71 Åtgärdsvalsstudier i Kivik och i Ystad. Dessa båda fall rör avgränsade frågeställningar i 
geografin och med relativt tydliga transportefterfrågeproblem baserade på sedan länge 
upparbetade relationer och tjänster, t ex turism och Kivik musteris produktionsförutsättningar. 
Problemen har nu behandlats i ÅVS-form men med den skillnaden från tidigare genomförda 
processer nu med kommuner som uppvisat en fundamentalt annan inställning till hur problemen 
skulle kunna lösas. Således, med en förändring i inställning till en stor infrastrukturinvestering 
som den enda lösningen kunde också andra lösningar värderas, utredas och presenteras.  
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ÅVS fall, 
namn 

ÅVStyp Kontext Medverka
nde 
aktörer 

Fallstudiens 
huvudsyfte 

1 
Nordostsektorn  

Hög 
ambitionsnivå 
avseende 
delaktighet, 
organisering, och 
ett 
förutsättningslös 
trafikslagsövergri
pande utredande 

Kollektivtrafikp
rojekt kopplat 
till växande 
delregional 
sektor i 
Stockholms län 
(fler bostäder 
och 
arbetsplatser i 
området) 

Tio aktörer 
(inkl 
konsult) 

Sex 
kommuner, 
två 
regionala 
aktörer, 
trafikverket 

Undersöka 
förändringar 
i 
utredningspr
ocess och 
resultat samt 
uttryck för 
regional 
kapacitet 

2. Åre med 
fokus på 
mittstråket/Åre
dalen 

Ambitioner att 
driva ett 
inkluderande 
projekt med brett 
perspektiv 

Stråkstudie av 
transportbehov 
kopplat till ÖP 
arbete och med 
anledning av 
utvecklings-
visioner från 
turismnäringen 

Två 
kärnaktörer
, stor 
referensgru
pp (30 
aktörer) 

Undersöknin
g av 
planerares 
planering 
inom ramen 
för ÅVS med 
fokus på 
regional 
kapacitet 

3. Stråket 
Hammarö – 
Karlstad 
(Skoghallsbana
n/väg 236 och 
554) 

God ambition, 
komplex 
frågeställning 
och en 
inkluderande och 
problematiserand
e process 

Bebyggelseutve
ckling och 
transport-
efterfrågan i ett 
strategiskt 
interkommunalt 
planeringspersp
ektiv 

11 aktörer 
(inkl 
konsult) 

Kommuner
, företag, 
regionala 
aktörer och 
trafikverket 

Undersöknin
g av 
planerares 
planering 
inom ramen 
för ÅVS med 
fokus på 
regional 
kapacitet 

4. Västra 
stambanan 

Hög dialog och 
delaktighetsfakto
r, låg avseende 
problemområdets 
omfattning och 
bredd med fokus 

Kopplat till 
regionens 
ambitioner med 
att utöka 
trafiken på spår 
och de problem 

Sju aktörer 
i 
arbetsgrupp 
plus 
konsult. 
Refgrupp 

Undersöknin
g av 
planerares 
planering 
inom ramen 
för ÅVS med 
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på ett trafikslag 
och tekniska 
problem. 

som iakttogs i 
E20 ÅVS:en 

22 aktörer. 

Styrgrupp 

speciellt 
fokus på 
regional 
kapacitet 

Figur 3 Information om fallen 

Det första fallet, Stockholm Nordost, innehåller två fall i ett, så till vida att tidigare 
utredningsprocess av frågeställningen kommer att undersökas och jämföras med den 
nu genomförda åtgärdsvalsstudien. Syftet med det är att få en systematiserad bild av 
hur utredningsprocessen har förändrats i och med införandet av 
åtgärdsvalsstudieprocessen. Kommer fyrstegsprincipen till sin rätta? Har dialogen 
mellan aktörer förändrats? Skapas gemensamt engagemang på ett nytt sätt? De övriga 
tre fallen har också en historia att falla tillbaka på men i dessa fall är inte denna 
förändring lika viktig att framhålla utan här ligger fokus på att förstå de 
förutsättningar som planerare och aktörer har för att kunna genomföra 
åtgärdsvalsstudier.  

SLUT 
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Bilaga 2 

Kartläggning av pågående och planerade 
Åtgärdsvalsstudier (fullständiga), sommaren 2013 
 
Forskningsprojekt REIL (Trafikverket), KTHs avdelning för urbana och regionala 
studier. Projektledare: John Odhage 

[Kontroll-nr:    ] 

1. Åtgärdsvalsstudiens benämning: 

………………………………………………………………………………………… 

2. Status 

Planerat startskede (datum)……    Pågår …....  Avslutad …………. 

3. Identifierat problem? (beträffande helt eller delvis; stråk, nät, nod, och 
transportslag) 

………………………………………………………………………………………… 

 

4. Regionadministrativ tillhörighet (Såväl Trafikverksregion som län/region samt 
kommun) 

Trafikverksregion …………… 

Län/region (-er)  ……………. 

Kommun (–er)  .................... 

Resurser 

5. Tidsram:  

6. Budget:  
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Nyckelaktörer engagemang 

7. Initiativtagare (om bekant): 

…………………………………………………………………………………… 

8. Organisatör (koordinator/genomföraransvar): 

En aktör?     Ja Nej 

Flera aktörer?    Ja Nej 

Vilken/vilka?  …………………………………………………………………….. 

9. Vilka är huvudaktörerna i genomförandet, dvs är delaktiga i styrning och 
organisering av studiens process?  

Trafikverket    Ja Nej 

Regionalt planeringsorgan (regionförbund av ngt slag) Ja Nej 

Länsstyrelse    Ja Nej 

Regional kollektivtrafikmyndighet   Ja Nej 

Kommun    Ja Nej 

Om ja, hur många kommuner? 
………………………………………………………………………. 

 

Kommunalförbund   Ja Nej 

Privata företag    Ja Nej 

Intresseorganisation    Ja Nej 

Om ja, vilken/vilka? 
............................................................................................................ 

Processens organisering 

10. Hur är studien organiserad? (X vid de grupper som är upprättade)  

Styrgrupp 

Arbetsgrupp 
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Intressentgrupp 

Trafikverksintern styrgrupp 

Trafikverksintern arbetsgrupp  
 
Andra grupper:  
…………………………………………………………………….…………………… 
 
11. Finns det en skriftlig överenskommelse mellan huvudaktörena om syftet med 
utredningen och om fördelning av resurser, information och hantering av 
slutresultatet? 
 

Ja  Nej 
 
12. Fanns en gemensam vision och problemdefinition framtagen redan vid starten av 
utredningen? 
 

Ja Nej 
 
Utredningsfrågeställningens/problemets bakgrund 
 
13. Har frågeställningen utretts tidigare? (till någon del) 
 
 
14. När? 
 
 
15. Vilka var drivande? 
 
 
Problemets status lokalt 
 
16. Finns ett aktivt lokalt (region/kommun/intressent) engagemang i frågan? 
 
 
17. Är frågan kontroversiell? 
 
 
18. Finns det ett organiserat motstånd?  
 
 
19. Kontaktperson Trafikverket 
 
----------------------------------------------------------------------------- 
Tack! Kontakt: John Odhage, +32 471 339 846 eller johnodhage@gmail.com  
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Bilaga 3 

 

 

 

 

Fallstudie av xxxx 

Forskningsstudie av Åtgärdsvalsstudieprocessens institutionella förutsättningar för en 
god samverkan, innovativa lösningar och hållbara resultat för en hållbar utveckling. 

Frågor till Huvudaktör  

Frågestruktur till informant som representerar huvudaktör i rubricerad 
åtgärdsvalsstudie 

I Om organisationen  

1 Vad är organisationens uppdrag? (nämn med några ord vad huvuduppgiften som 
er organisation har innebär och kan beskrivas, och hur den specifik del/avdelning som 
ni företräder kopplar och bidrar till uppdraget) 

2 Vilka är närliggande strategiska parters med vilka ni samverkar och/eller kan 
behöva en fördjupad samverkan med? (inom ert specifika område) 

3 Deltar er organisation i några samverkansforum (partnerskap, nätverk, 
samordningsgrupper osv) mellan offentliga organ och/eller civilsamhället och/eller 
näringslivet?  Hur aktiva är de? Är de verkansfulla/nyttiga? Är de permanenta eller 
tillfälliga? 

4 Hur uppfattar ni att samverkan fungerar idag med kommuner, regionen och 
mellan kommuner och med staten (jämfört med tidigare)? 
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II Initiering av processen 

5 Vem initierade studien? Varför, vad är er uppfattning om problemet? 

6 Hur organiserades studien? Hur ser ni på gemensamma åtaganden, fördjupade 
åtaganden? Resursfördelning? Hur samordnar eller koordinerar man effektivast enligt 
din uppfattning dessa problemlösningsprocesser? 

7 Hur konkret kopplas denna studie samman med andra processer? 

Konflikter mellan olika processer? Intressekonflikter – vilka är de viktigaste och 
svåraste att hantera?  

8 Hur valdes intressenter ut? Vad var viktigt? Hur gör ni avvägningar mellan olika 
intressen? Vilka saknas? Varför? 

III Processen 

9 Hur lades workshop-serien upp? Följer den ÅVS stegen strikt eller var det ett mer 
iterativt upplägg? När i processen definierades problemet? Vilka gjorde det? Hur? 

10 Vilket mål är viktigast? Avvägningar mellan mål? Målkonflikter? 

11 Fyrstegsprincipens möjligheter till alternativa perspektiv på utvecklingen; hur 
har alternativa åtgärder kommit till uttryck och använts i processen? När i processen 
påbörjades arbetet med att finna åtgärder enligt de olika stegen? Erfarenheter av 
problem med att tillämpa fyrstegprincipen? Är de genererade åtgärderna av 
kompletterande eller alternativt slag? 

12 Hur ser ni på utfallet av åtgärder? Är dessa de mest verkansfulla? Är de 
innovativa?  

13 Vad krävs för ett genomförande? Vilka kommer med stor sannolikhet att 
genomföras och vilka är mer tveksamma, och kommer att skjutas på framtiden? 
Varför är det så?  

14. Har processen varit framgångsrik? Vad inbegriper en framgångsrik process för 
dig? 

SLUT 

Tack för samtalet! 

……………….. 
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