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Abstract 
 
Trafik- och stadsplanering som en integrerad process? Om perspektiv och 
kommunikativa processer i stadsutvecklingen 
 
Urban planning and transportation planning through an integrated process? 
On perspectives and communicative processes in urban development 
 
During the last couple of years the need for a better coordination of urban and 
transportation planning in Sweden has been highlighted at several occasions. In 
response to this need, the project “The Attractive City” (Den Goda Staden) has 
been initiated, emphasizing collaboration and communicative processes be-
tween actors involved in urban and transportation planning as a means to en-
hance the potential for an integrated planning. In this study the discussions tak-
ing place under the umbrella of The Attractive City are examined in order to 
illuminate the circumstances enhancing or obstructing the potential for inte-
grated planning processes. The aim is to contribute to the knowledge of the 
conditions for an integrated planning of transportation systems and cities based 
on dialogue and collaboration. Through three case studies central challenges for 
cross-sectoral coordination are identified and used as a basis for a discussion on 
the potential for consensus based planning processes.  
 
It is concluded that much of the discussions in The Attractive City take a start-
ing point in the ambition for planning to be holistic, an ambition associated 
with the risk of shadowing a range of underlying tensions between different 
perspectives among actors involved in the planning processes. The influence of 
these differences in perspectives on the potential for coordination of parallel 
planning activities is discussed. With reference to communicative planning 
theory and the experiences from The Attractive City, it is argued that commu-
nicative processes can play a role in sharpening the awareness about the proce-
dural problems that need to be addressed in a planning process. Although con-
sensus, in terms of agreement on solutions, may well be the result of communi-
cative processes, increased understanding of different actors’ motives and con-
ditions to act is seen as the main benefit from this kind of communicative proc-
esses, creating a resource to draw upon in future situations. 
 
 
NYCKELORD: Stadsutveckling, sektorssamordning, trafikplanering, stadspla-
nering, Den Goda Staden, kommunikativ planeringsteori, helhetssyn, perspek-
tiv, konsensus. 
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Förord 
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på nära håll. Jag har, tillsammans med Göran Cars, haft rollen som extern ut-
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att följa. Ett särskilt tack är riktat till dem som har ingått i Den Goda Stadens 
projektledning och arbetsutskott. Eftersom det är genom Den Goda Staden fi-
nansieringen av denna licentiatuppsats kommer, vill jag också passa på att 
tacka de organisationer som står bakom projektet: Vägverket, Banverket, Bo-
verket, Norrköpings kommun, Jönköpings kommun, Uppsala kommun samt 
Sveriges Kommuner och Landsting. 
 
För mig som doktorand är det dock när den konkreta praktiken placeras i ett 
större sammanhang som den blir verkligt intressant. Mina vetenskapliga boll-
plank och rådgivare är jag därför skyldig stor uppskattning. Framför allt syftar 
jag förstås på mina två handledare Göran Cars och Karolina Isaksson som det 
har varit fenomenalt bra att ha till hands! Men jag menar också alla doktorander 
på Avdelningen för Urbana och Regionala Studier som i diverse diskussioner 
gett mig värdefulla synpunkter och insikter. Tack också till Maria Håkansson 
som på ett mycket ambitiöst sätt har granskat mina funderingar och hjälpt mig 
på vägen. 
 
Och så naturligtvis: En stor hyllning till Anna, Elvin, Vilma och Malte som så 
tålmodigt står ut med min ovana att ibland vara allt för frånvarande (både men-
talt och fysiskt) från det som betyder allra mest för mig. Ni är fantastiska! 
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1 Inledning  
Under senhösten 2008 arrangerade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
ett lunchsamtal om effektivisering av infrastrukturens planeringsprocesser för 
riksdagsledamöter, lokalpolitiker, tjänstemän från departement, kommuner, 
länsstyrelser, infrastrukturverk, med flera. Under en av programpunkterna pre-
senterade Vägverkets strategidirektör sin syn på de största bristerna i dagens 
planeringssystem. Hans poäng var att mycket av diskussionen kring behovet av 
förändringar kretsar kring formella strukturer som regelsystem, lagstiftning och 
så vidare, medan det viktiga informella samspelet mellan planeringens aktörer 
ofta glöms bort. På en av sina bilder tog han upp Habermas idéer om kommu-
nikativt handlande som ett sätt att bygga samförstånd, som motbild till det han 
beskrev som dagens rationalistiska infrastrukturplanering. Punkterna på bilden 
löd:  
 

• ”Aktörerna är intresserade av att nå gemensam förståelse och samsyn 
• Alla är fria och likvärdiga aktörer och potentiellt lika kompetenta 
• Inför bättre argument kan man och vill man korrigera sin ståndpunkt 
• Alla agerar ärligt och sant i samarbete”1.  

 
Som spontan reaktion till dessa tankar avgavs ett sarkastiskt skratt från åhörar-
na. 
 
Tre timmar senare sammanträdde den högsta ledningen för infrastrukturverken 
och ett antal kommuner i projektägargruppen för stadsutvecklingsprojektet Den 
Goda Staden. På mötet diskuterades hur svårigheterna att hantera intressekon-
flikter och skilda perspektiv i stads- och transportplaneringen ska kunna hante-
ras. En övervägande mängd av de synpunkter som fördes fram i diskussionen 
hade följande karaktär: ”formulera en gemensam problembeskrivning…; samla 
alla berörda parter…; skapa förutsättningar för ’det goda samtalet’…; politiskt 
svåra beslut blir mycket lättare att fatta om de är förankrade över blockgränser-
na…; man måste förstå vad den andre parten har för bevekelsegrunder…; även 
olika intressen är legitima intressen…;  sitta ner i en dialog med respekt för 
varandra…; för en dialog innan man har låst upp sig…; jobba utifrån ett vinna-
vinna-perspektiv…; om förutsättningarna för ett projekt förändras måste man 
kunna ha en dialog kring det…” 2. Listan på uttalanden som på ett mycket på-
tagligt sätt ansluter till de idéer som tidigare under dagen hade skrattats åt kan 
göras lång. 

                                                
1 Torbjörn Sunesons presentation på SKL:s ”Lunchsamtal om effektivisering av infrastruktu-
rens planeringsprocesser” 3 dec 2008.  
2 Spridda citat ur mina anteckningar från Den Goda Stadens projektägargruppsmöte i Stock-
holm 2008-12-03. 
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Ovanstående korta inledning illustrerar någonting motsägelsefullt i dagens pla-
neringsdebatt. Hur kommer det sig att aktuella diskussioner om behovet av för-
ändrade planeringsprocesser å ena sidan präglas av en misstro mot dialogen 
som arbetsform och att vägen mot förändring bör gå genom systemets formella 
strukturer – samtidigt som mycket av planeringens praktik å andra sidan ut-
vecklas i riktning mot dialogbaserade planeringsprocesser där det informella 
samspelet mellan aktörer utgör en kärnfråga? Med den frågan vill jag rama in 
vad som har kommit att bli en röd tråd genom denna licentiatuppsats.  
 

1.1 Trafik-, bebyggelse- och stadsplanering – olika  saker? 
Anders Hagson konstaterade i sin avhandling från 2004 att statens riktlinjer för 
trafikplanering i kommunerna har byggt på samma principer sedan 1968 då 
SCAFT – Stadsbyggnad Chalmers Arbetsgruppen för Forskning om Trafiksä-
kerhet – gav ut ”Riktlinjer för stadsplanering med hänsyn till trafiksäkerhet” 
(Hagson 2004). För att minska olycksriskerna i trafiken lyfte SCAFT 68 fram 
principer för planering som byggde på en medveten lokalisering av funktioner, 
separering och differentiering av trafikslag samt överskådlighet, enkelhet och 
enhetlighet i utformningen av trafikmiljön. Dessa principer ingick, enligt Hag-
son, i ett modernistiskt trafikplaneringsparadigm inspirerat av bland annat Le 
Corbusier och institutionaliserades snabbt med stort genomslag i den svenska 
trafikplaneringen (Lundin 2008). Enligt Hagson ligger därmed de modernistis-
ka planeringsidealen från SCAFT 68 kvar som ”frusna ideologier” i trafikpla-
neringen in på 2000-talet. 
 
SCAFT-paradigmet kan ses som den ena sidan i en debatt mellan förespråkare 
för trafikseparering/-differentiering och motsvarande förespråkare för trafikin-
tegrering/-filtrering (Nielsen 2007). Mycket kritik har riktats mot SCAFT och 
dess efterföljare – inte minst från Hagson. Med boken ”Stadsplanera – Istället 
för trafikplanera och bebyggelseplanera” (Boverket 2002) och den något skar-
pare sammanfattningen av denna skrift (2004b) sällar sig Boverket till de kriti-
ker som menar att 1960- och 70-talens stads- och trafikplanering negligerade 
människors vardagsliv till förmån för massbilismen. Söderlind (1998) beskriver 
den modernistiskt präglade planeringen som stadsfientlig och menar att den har 
bidragit till att samhället har fragmenterats till ett ”särhälle”.  
 
Nielsen (2007) beskriver motsättningen mellan förespråkare för å ena sidan 
separering/differentiering och å andra sidan integrering/filtrering som onyanse-
rad och emellanåt till och med meningslös därför att den tenderar att sakna tyd-
liga målsättningar kring vad man vill uppnå med respektive åtgärd i staden i 
fråga. Till exempel menar Nielsen att mycket av kritiken mot separeringsprin-
cipen är berättigad men påpekar samtidigt att efterkrigstidens modernistiska 
planering trots allt löste en del problem som inte självklart hade kunnat lösas 
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med andra åtgärder. Han ställer den retoriska frågan om dagens trafikrelaterade 
problem hade varit mindre om man inte hade genomfört några av de föränd-
ringar som har genomförts och menar att en utblick mot trafiksystemet i städer i 
tredje världen kan mana till eftertanke. Enligt Nielsen (2007) bör man istället 
uppmärksamma behovet av att hantera den komplexitet som präglar lokala ut-
vecklingsprocesser med en kombination av åtgärder som bygger på både sepa-
rering och integrering. 
 
Synen på stads- och trafikplaneringen som ett val mellan två grundläggande 
principer för fysisk utformning – separering eller integrering – kan tyckas vara 
förhållandevis statisk. En sådan indelning tenderar att göra debatten absolutis-
tisk. Båda principerna är lika generella och strikta anhängare av den ena princi-
pen framför den andra är lika okänsliga för den lokala platsspecifika kontexten, 
oavsett sida i debatten.  
 
Parallellt med debatten om separering och integrering har flera bedömare be-
skrivit genomgripande förändringar i det sätt som bebyggelseplaneringen går 
till på. Från att ha varit en toppstyrd verksamhet baserad på ett tydligt ansvar 
och roll för offentliga planeringsaktörer har beroendeförhållandet mellan of-
fentligt och privat stärkts och maktens tyngdpunkt inom planeringen därmed 
förskjutits från offentliga organ till privata (Cars 1992, von Sydow 2004), en 
förändring som även har uppmärksammats i internationella sammanhang och 
har beskrivits som en övergång från ”government” till ”governance” (Cars & 
von Sydow 2001, Healey 2007). Medan planering under ”government” innebar 
stora möjligheter för formellt utsedda planerare att styra över utvecklingen 
präglas planering under ”governance” i högre grad av förhandlingar och dialog 
mellan berörda parter samt mer informellt nätverkande.  
 
Under senare år kan dessa deliberativa utvecklingstendenser också skönjas 
inom Vägverkets planering (Isaksson m fl 2009), något som Norrköpingsfallet i 
denna studie visar exempel på. Även trafikplaneringen ser alltså ut att ha påbör-
jat en utveckling i samma riktning som bebyggelseplaneringen, även om mot-
svarande förändring inom Banverket inte framträder lika tydligt som hos Väg-
verket (Tornberg & Cars 2008).  
 
En rad utredningar och rapporter har under 2000-talets inledande årtionde – i 
likhet med Boverkets ”Stadsplanera – Istället för trafikplanera och bebyggelse-
planera” (2002) betonat behovet av att betrakta trafikplaneringen och bebyggel-
seplaneringen som processer i ett gemensamt sammanhang. Exempel på det är 
det växande intresset för åtgärder för att påverka urban mobilitet (Mobility Ma-
nagement) i den kommunala planeringen (Hyllenius m fl 2007) och intresset 
för hur trafikstrategier och stadsutveckling hanteras i andra länder (Bjerkemo 
2006). I 2008 års infrastrukturproposition framhåller regeringen behovet av ett 
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trafikslagsövergripande perspektiv i infrastrukturplaneringen och menar att ”det 
är viktigt att fortsätta utvecklingen av den samordnade planeringen av trafik, 
infrastruktur och bebyggelse för att få en hållbar samhällsutveckling” (Prop 
2008/09:35, s 137). PBL-kommittén konstaterade i sin översyn av Plan- och 
Bygglagen (PBL) att PBL och trafiklagarna i flera avseenden bidrar till bristan-
de samordning, till exempel genom att infrastrukturprojekt ofta dubbelprövas 
enligt olika lagstiftningar. Kommittén föreslår att förhållandet mellan lagarna 
utreds mer grundligt då det har bedömts vara för utrymmeskrävande inom ra-
men för översynen av PBL (SOU 2005:77).  
 
Ytterligare ett sammanhang där frågan om samordning mellan å ena sidan 
stads-/bebyggelseplaneringen och å andra sidan transport-/trafikplaneringen 
står i fokus är stadsutvecklingsprojektet Den Goda Staden.  
 

1.2 Den Goda Staden: Ett stadsutvecklingsprojekt fö r att 
främja samordningen mellan stads- och trafikplane-
ringen.  

1.2.1 Samverkan för ökad samordning 
I likhet med Nielsen (2007) ansåg representanter för Vägverket i början av 00-
talet att diskussionen om relationen mellan staden och transportsystemet tende-
rade att bli onyanserad och för fokuserad på fysiska lösningar. Oavsett vilken 
fysisk lösning som bäst hanterar lokala problemställningar måste både stads-
planeringen och planeringen av transportsystemet hanteras inom ramen för 
samma sammanhang. Mot den bakgrunden ville Vägverket starta en diskussion 
kring hur man kan arbeta för att uppnå en högre grad av samordning av bebyg-
gelse- och trafikplaneringen. 2004 bjöd därför Vägverket in ett antal offentliga 
aktörer med ansvar för planeringen av bebyggelse och transportsystem för att 
gemensamt arbeta med dessa frågor. 2005 startades således stadsutvecklings-
projektet Den Goda Staden i samverkan mellan Vägverket, Banverket, Bover-
ket, Norrköpings kommun, Jönköpings kommun, Uppsala kommun3 samt Sve-
riges Kommuner och Landsting. Syftet med projektet, vars andra treårsetapp 
inleddes 2008 är:  
 

”att genom samverkan kring faktiska planeringsuppgifter i kommunerna dels ut-
veckla kunskap, processer och lösningar om hur integrerad planering av bebyg-
gelse och transportsystem kan bedrivas och dels öka den egna organisationens 
möjligheter att arbeta integrerat och sektorsövergripande” (Den Goda Staden 
2008, s 1).   

 

                                                
3 Norrköping, Uppsala och Jönköping valdes ut bland tio medelstora kommuner som bjudits 
in till medverkan i projektet.  
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Utgångspunkten för projektet är städernas roll i samhällsutvecklingen. I projek-
tets inledande problembeskrivningar (Den Goda Staden 2005a, 2005b) betonas 
städernas roll i den ekonomiska utvecklingen och behovet av väl fungerande 
städer för att attrahera nya invånare och investeringar, samt staden som mötes-
plats. Men, konstaterar man, utvecklingstrycket på städerna skapar också pro-
blem som ofta är relaterade till transportsystemet. Till dessa hör klimatpåver-
kan, luftföroreningar, buller, olycksrisker och den ytkonsumtion som orsakas 
av ett ökande transportarbete, huvudsakligen genom bilismens fortsatta fram-
växt. Därför har tätortsutveckling blivit en av Vägverkets viktigare frågor under 
senare år. Men trots att kunskapen om dessa frågor generellt sett har vuxit anser 
projektets företrädare att två huvudproblem kvarstår. För det första ”saknas ofta 
en helhetssyn på hur [transportfrågorna] ingår i den helhet som är stadsutveck-
ling” (Den Goda Staden 2005b, s 2) och för det andra menar man att den ”sam-
lade kunskapen leder inte i tillräckligt hög grad till handling” (Den Goda Sta-
den 2005b, s 2). Således konstaterar man inom projektet att det saknas en pro-
cessuell dimension i de pågående diskussionerna:  
 

”För att uppnå ett hållbart transportsystem som en integrerad del av en hållbar 
stad ställs stora krav på kunskaper inte bara om staden och transportsystemet utan 
även om de processer som kan leda mot den eftersträvade utvecklingen” (Den 
Goda Staden 2005b, s 2).   

 
I syfte att gå från tanke till handling formulerades därför 2005 en ”skiss till 
plattform för svensk stadsutveckling” (Den Goda Staden 2005a), en form av 
stadspolitiskt manifest, där begreppen samverkan och helhetssyn utgör kärnan i 
ett antal förslag till hur städernas roll i en hållbar utveckling ska kunna hante-
ras. I plattformen klargörs de principer som, enligt projektets företrädare, bör 
prägla svensk stadsutveckling. En drivande person i projektet har från början 
varit Vägverkets dåvarande chefsarkitekt, som senare blev strategidirektör – 
samma person vars referenser till Habermas teori om kommunikativt handlande 
citerades ovan. Influenserna från Habermas märks även i plattformens stadsut-
vecklingsprinciper, exempelvis i följande formuleringar:  
 

”Projektet ’Den Goda Staden’ vill i konkret handling åstadkomma samarbete 
mellan den nationella, regionala och kommunala nivån kring stadsutveckling och 
transporter. 
(…) 
 
Projektet ’Den Goda Staden’ vill genom samarbete i konkreta projekt i respektive 
kommun utveckla gemensam kunskap och erfarenhet av att ta sig förbi hinder 
och svårigheter. 
(…) 
 
Vi hoppas lägga en grund för utveckling, attityder och regelsystem som underlät-
tar samverkan mellan privat och offentligt, mellan individen och det gemensam-
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ma, mellan olika sektorer och delintressen samt mellan det nationella, det regio-
nala och det kommunala perspektivet.  
 
Projektet ’Den Goda Staden’ vill skapa arenor för diskussion och erfarenhetsut-
byte kring frågor om stadsutveckling och transporter. Det övergripande syftet är 
att skapa förståelse för vad som möjliggör utveckling mot ett attraktivt och lång-
siktigt hållbart samhälle. 
 
Behovet av ett samordnat synsätt på samhällsbyggnad och stadsutveckling är up-
penbart. Många hinder finns i grundläggande sätt att tänka och organisera. Den 
här skissen till plattform för svensk stadsutveckling är ett första uttryck för dis-
kussionerna i projekt ’Den Goda Staden’.” (Den Goda Staden 2005a, s 3, mina 
kursiveringar). 

 
Ett utmärkande drag i Den Goda Staden är alltså betoningen på just diskussio-
nen och dialogen som ett nödvändigt medel för underlätta samverkan och att 
överbrygga svårigheterna att samordna verksamheter inom olika sektorer. I det 
ligger en implicit betoning på det mellanmänskliga samspelet mellan aktörer – 
inte bara på formell organisationsnivå. I ett underlags-pm till utvärderingen av 
Den Goda Staden klargörs således att projektet bland annat bygger på hypote-
sen att ”[e]tt arbete som använder arbetsmetoder som utgår från att etablera en 
gemensam föreställning, vision, målbild är effektiva” (Den Goda Staden 
2006a). 
 

1.2.2 Konkreta projekt som utgångspunkt 
Ett antal pågående stadsutvecklingsprojekt i de tre deltagande kommunerna 
(Norrköping, Uppsala och Jönköping) tjänar som utgångspunkt för arbetet i 
Den Goda Staden. Samtidigt som dessa delprojekt ska fungera som underlag 
för kunskapsuppbyggnad och processutveckling ska också Den Goda Staden 
som paraplyprojekt bidra till det praktiska arbetet i delprojekten. 
  
Paraplyprojektet Den Goda Staden har haft till uppgift att stödja arbetet i del-
projekten genom dels en projektledning med resurser och kompetens att bidra 
till hanteringen av svårigheter inom delprojekten, dels ett erfarenhetsutbyte 
mellan kommunerna och de statliga verken. Projektledningens roll har i hög 
grad handlat om att hålla samman projektet som helhet men det är också genom 
projektledningen som erfarenheterna från delprojekten har kunnat kommunice-
ras vidare till den högsta ledningen inom respektive organisation och utanför 
Den Goda Staden. Därför har projektledningen också haft ett inflytande över 
vilka problem- och frågeställningar som har blivit dominerande. För att stimu-
lera erfarenhetsutbytet inrättades tidigt fyra temaområden vars syfte var att 
fungera som arenor för diskussioner och utveckling av frågor som aktualiseras i 
delprojekten. Arbetet i dessa temaområden har, förutom regelbundna möten 
mellan representanter för de deltagande organisationerna, bedrivits i form av 
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seminarier, workshops, kunskapsinventeringar och studiebesök (Den Goda Sta-
den 2006b).  
 
Som ytterligare en del i Den Goda Staden har KTH, genom mig och Göran 
Cars, haft i uppdrag att följa projektet genom en utvärdering. Den övergripande 
idén med utvärderingen har varit att ha ett externt öga på arbetet i delprojekten 
för att ur ett utifrånperspektiv fånga upp och analysera erfarenheter av det sam-
arbete som pågår, samt att lyfta fram generella lärdomar ur det. Det har därför 
från början funnits en frihet för oss som utvärderare att själva definiera vilka 
aspekter fokus bör ligga på, så länge detta fokus har legat inom ramen för den 
grundläggande frågan om samordning mellan trafik- och bebyggelseplanering-
en. I så stor utsträckning som möjligt har vi därför strävat efter att låta varje 
delprojekts egen specifika problematik vara utgångspunkt för diskussionen (se 
vidare i avsnitt 1.4 och 1.5 nedan). 
 
Utvärderingsarbetet har pendlat mellan ett formativt och ett summativt syfte4. I 
formativt hänseende har utvärderingen syftat till att identifiera strategiska 
aspekter av nuvarande planerings-, samverkans- och beslutsformer, för att där-
igenom bidra till en ökad förståelse av de faktorer som påverkar förutsättning-
arna för en samordnad planering av transportsystem och städer. Dessutom har 
utvärderingen haft ett mer summativt syfte att bedöma effekterna av Den Goda 
Staden. Utvärderingen av Den Goda Stadens första etapp, som varade mellan 
2005 och 2007, har avrapporterats i en delrapport 2007 (Tornberg & Cars 
2007) och en slutrapport i april 2008 (Tornberg & Cars 2008). I denna licenti-
atuppsats analyseras samma empiri som i utvärdering men de teoretiska aspek-
terna av analysen fördjupas här. 
 

1.3 Studiens upplägg 

1.3.1 Grundläggande problematik och syfte 
Som jag inledningsvis illustrerade finns det en skepsis till dialogbaserade sam-
verkansprocesser som ett sätt att nå fram till samordnade lösningar, där helhets-
syn och samförstånd utgör kärnan i samspelet mellan representanter för sam-
hällsplaneringens olika funktioner. Introducerandet av Den Goda Staden har 
därför inte alltid mötts positivt. En tänkbar orsak till den skepsis som det sar-
kastiska skrattet på SKL:s lunchseminarium speglar är praktiska erfarenheter av 
svårigheter för olika parter att komma överens, dels för att man i grunden vill 
olika saker och dels för att man ser på sakfrågan med olika utgångspunkter. 
Men när ett projekt som Den Goda Staden initieras görs det med förhoppningen 

                                                
4 En summativ utvärdering syftar till att bedöma huruvida en process har lett till önskat eller 
förväntat resultat, medan en formativ utvärdering syftar till att bidra till att förbättra en pågå-
ende verksamhet (Karlsson 1999). 
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att de dialogbaserade arbetsformer som projektet vill främja faktiskt ska leda 
till ökad samordning av trafik- och bebyggelseplaneringen. En fråga som följer 
naturligt på detta är hur förutsättningarna egentligen ser ut för en ökad sådan 
samordning samt vad dialogbaserade samverkansprocesser kan leda till i prak-
tiken.  
 
Mot bakgrund av denna problemställning är syftet med studien att fördjupa 
kunskaperna om förutsättningarna att samordna planeringen av transportsystem 
och städer genom dialogbaserade arbetsformer baserade på samförstånd. Med 
utgångspunkt i arbetet inom Den Goda Staden, och med särskild uppmärksam-
het riktad mot tre av dess delprojekt, kommer denna problematik diskuteras i 
ljuset av aktuella planeringsdiskussioner. 
 
I valet av angreppssätt tar studien sin avstamp i ett synsätt som liknar Fischlers 
sätt att beskriva planering som en verksamhet där det mellanmänskliga samspe-
let är centralt: 
 

“planning is an exercise in discretionary decision making, whereby a variety of 
actors, most notably professional planners, try to make sense of a problematic 
situation and to generate a scheme for future action. The hard part is not the tech-
nical analysis but the political analysis, the analysis of goals, values, and inter-
ests. The critical steps are not problem solving and plan making but problem 
framing and plan implementation. The key factors are not only formal institu-
tional arrangements but also informal interactions.” (Fischler 2000, s 194). 

 
Studiens tyngdpunkt ligger därför på informella förutsättningar för en samord-
nad planering. Det betyder inte alls att formella aspekter – regelsystem, organi-
satoriska strukturer, med mera – är oviktiga. Tvärtom utgör dessa helt grund-
läggande förutsättningar för all verksamhet i samhället. Utgångspunkten här är 
snarare att människor hittar sätt att förhålla sig till dessa formella förutsättning-
ar som inte alltid kan förutses. Dessutom består varje organisation (och samhäl-
let i stort) av individer med mer eller mindre utrymme för fritt agerande. Det 
gör att varje beslut och åtgärd – fysisk eller administrativ – kommer att utöver 
avsedda konsekvenser även få oavsedda konsekvenser. Och varje nytt beslut 
måste hantera oavsedda konsekvenser av tidigare beslut vilket skapar komplexa 
beslutssituationer som inte enbart kan hanteras med nya juridiska eller tekniska 
lösningar.  
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1.3.2 Frågeställningar och disposition 
Utifrån dessa utgångspunkter är undersökningen och framställningen nedan 
strukturerad kring tre frågeställningar: 
 

1. Hur kommer den samordningsproblematik som här har introducerats till 
uttryck i praktiken?  

2. Hur ser de informella förutsättningarna att uppnå samförståndslösningar 
kring denna samordningsproblematik ut?  

3. På vilka sätt kan kommunikativa processer av det slag Den Goda Staden 
är tänkt att främja påverka förutsättningarna att uppnå samordnade pla-
neringsprocesser?  

 
När Statskontoret (2005), Boverket (2003) eller regeringen i sin infrastruktur-
proposition (Prop 2008/09:35) konstaterar att det finns ett behov av ökad sam-
ordning inom samhällsplaneringen görs detta med hänvisning till en generell 
problematik. Utifrån den första frågeställningen är syftet att närmare granska 
några aktuella fall där samspelet mellan olika aktörer på planeringsområdet 
påverkar samordningen mellan sektorer eller nivåer. Detta görs i kapitel 3, där 
ett fall från vardera av kommunerna Norrköping, Uppsala och Jönköping be-
skrivs med avseende på just hur samordningsproblematiken kommer till uttryck 
i en konkret kontext. 
 
Även om man, som till exempel Allmendinger (2002), kan hävda att all teori i 
någon mån har en normativ dimension så finns det anledning att skilja mellan å 
ena sidan teori som syftar till att förklara eller bidra till förståelsen av ett feno-
men eller en företeelse (modeller, empirisk teori, begreppsliga ramverk, med 
mera) och å andra sidan teori vars syfte är direkt normativt eller preskriptivt, 
det vill säga sådan teori som hävdar hur något bör vara eller som syftar till att 
föreslå förändringar (Allmendinger 2002). Denna studies syfte och frågeställ-
ningar är formulerade på ett sätt som kan verka sökande efter normativa slut-
satser. Min ambition är dock inte att erbjuda slutsatser i form av påståenden 
kring hur en planeringsprocess bör utformas, utan snarare att på ett analytiskt 
plan kritiskt diskutera förutsättningarna för samförståndslösningar. I kapitel 4 
tas därför den andra frågeställningen upp i syfte att problematisera strävan ef-
ter helhetssyn och samförstånd för att därigenom bidra till en ökad förståelse 
för förutsättningarna för en samordnad planering. 
 
I kapitel 5 riktas uppmärksamheten mer specifikt åt just de kommunikativa 
aspekterna i de samverkansprocesser som diskuteras, för att där ta upp den 
tredje frågeställningen. I samband med det tar jag hjälp av kommunikativ pla-
neringsteori – en teori som tydligare än någon annan lyfter fram dialogen som 
planeringsverktyg. Den kommunikativa planeringsteorin har vuxit fram från 
1980-talet, bland annat ur behovet av att hantera de problem som en sektorise-
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ring av offentlig verksamhet ger upphov till (Healey 2003). Teorins genomslag 
har varit stort i den akademiska debatten sedan dess och, som Den Goda Staden 
är ett uttryck för, även i planeringens praktik. I en svensk kontext är det inte 
alldeles förvånansvärt mot bakgrund av den starka traditionen av planering ba-
serat på konsensus (Böhme 2002) – ett av teorins grundläggande koncept. Sam-
tidigt innefattar den kommunikativa planeringsteorin tankegångar som har fått 
utstå mycket kritik. För att förstå den grundläggande problematik som har in-
troducerats ovan har det därför varit värdefullt att titta närmare på den plane-
ringsteoretiska debatten kring dialogbaserade planeringsmodeller. Efter den 
metoddiskussion som följer här kommer jag därför i kapitel 2 att ge en intro-
duktion till den kommunikativa planeringsteorin.  
 
Det avslutande kapitel 6 summerar undersökningen med en diskussion kring 
möjligheterna att använda kommunikativa processer som ett sätt att utveckla 
förutsättningarna för samverkan i komplexa planeringssammanhang.  
 

1.4 Metodologisk ansats  

1.4.1 En fallstudiebaserad explorativ undersökning 
Den generella samordningsproblematik som motiverade initierandet av Den 
Goda Staden kommer ytterst till uttryck i konkreta stadsutvecklingssamman-
hang. För att analysera samordningen mellan offentliga verksamheter för stä-
ders utveckling finns det därför en stark poäng i att studera denna samordning 
på den arena där den faktiskt ska åstadkommas. Därför är undersökningen ut-
formad som en fallstudie med tre huvudsakliga fall. 
 
Ett alternativt tillvägagångssätt för att studera denna samordning hade möjligen 
kunnat vara att genom en generell enkätundersökning till en bred skara planera-
re, en omfattande intervjuundersökning till ett stort representativt urval nyckel-
aktörer eller dokumentstudier av centrala planeringsdokument av en viss art 
(till exempel kommunala översiktsplaner) kartlägga de områden där samord-
ningen mellan offentliga verksamheter kommer till korta. Stads- och samhälls-
planering är dock en så pass lokal och platsbunden verksamhet att det per defi-
nition är något som sker i en kontext som i sig är helt avgörande för utfallet av 
planeringen.  
 
Svårigheterna att urskilja själva problemet från det lokala sammanhanget för-
svårar därför en undersökning av mer generell karaktär. En oklar gräns mellan 
problem och kontext anses ofta vara en omständighet som särskilt motiverar 
fallstudier framför andra typer av studier (Yin 2003, Johansson 2002). Fischler 
(2000), som har gått igenom ett antal kända fallstudier på planeringsområdet 
från 1950-talet och framåt och jämfört resultaten med en större intervjuunder-
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sökning bland planerare, konstaterar att fallstudien är särskilt lämpad för studi-
er av samspelet mellan aktör och struktur tack vare möjligheterna att utforska 
individuellt beteende i ett institutionellt sammanhang.  
 
Att fallstudiemetodik bedöms vara ett bra metodologiskt sätt att gå tillväga i 
detta sammanhang bygger alltså på slutsatsen att när kontexten antas ha stor 
betydelse för det studerade fenomenet blir det extra viktigt att faktiskt undersö-
ka fenomenet i sin kontext.  
 
Fischler (2000) skiljer mellan två i grunden olika typer av fallstudier; en hypo-
tetisk-deduktiv ansats där syftet är att testa en existerande teori eller hypotes 
och där fallet följaktligen utgör den empiri som teorin testas mot (till exempel 
Yin 2003) och en mer induktivt ansats där syftet istället är att utveckla teori 
med fallet som utgångspunkt (till exempel Gillham 2000, Stake 1995). Det se-
nare, induktiva angreppssättet, har inom planeringsforskningen ofta ett norma-
tivt eller preskriptivt syfte att identifiera viktiga förutsättningar för en ända-
målsenlig planering (Fischler 2000), det vill säga att sprida positiva och negati-
va erfarenheter genom illustrativa exempel av best- och worst-practice.  
 
Valet av ansats får stora konsekvenser för vilken roll teori får i studien. Yin 
(2003), som förespråkar det deduktiva perspektivet, menar att urvalet av fall 
måste föregås av ett stort analytiskt arbete för att säkerställa fallets relevans för 
de frågor som ska undersökas. Yin lägger därför stor vikt vid de teoretiska ut-
gångspunkter och hypoteser – ”theoretical propositions” (Yin 2003, s 29) – 
som bör utvecklas tidigt i en fallstudie och som fallet sedan ställs emot. Stake 
(1995) liksom Gillham (2000) har istället sin primära uppmärksamhet på det 
valda fallet i sig: ”We do not study a case primarily to understand other cases. 
Our first obligation is to understand this one case” (Stake 1995, s 4); “The case 
study researcher, working inductively from what´s there in the research setting 
develops grounded theory: theory that is grounded in the evidence that is 
turned up” (Gillham 2000, s 12)5.  
 
Även om det finns en övergripande problematik som har motiverat denna stu-
die från början är de frågeställningar som vägleder arbetet formulerade utifrån 
synsättet att varje projekts egen kontext skapar specifika förutsättningar och att 
det specifika problemet inte är givet från början. Samordningsproblematiken 
varierar från fall till fall, och för att förstå denna måste därför varje fall analyse-
ras för sig. I det avseendet tar denna studie tar sin avstamp i empiri snarare än 
teori och är därför explorativ till sin karaktär. 
 

                                                
5 Ironiskt nog rekommenderar Gillham (2000) Yin som en av två utvalda författare för fortsatt 
läsning utan att nämna Stake. 
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Som citatet av Gillham nyss antydde ligger det nära till hands att vända sig till 
Grundad Teori (Glaser & Strauss 1967, Strauss & Corbin 1998) som metodo-
logiskt angreppssätt när man arbetar med utgångspunkt i empiri. Grundad Teori 
kan beskrivas som en mycket empirinära metod (Alvesson & Skjöldberg 1994) 
och anges ofta som typexempel på en induktiv metodik (till exempel Gillham 
2000, Johansson 2002, Miller & Fredericks 1999).  
 
Grundad Teori ställer krav på forskarens känslighet för empirins teorigenere-
rande potential, vad Glaser & Strauss (1967) kallar theoretical sensitivity, och 
innebär att förutfattade meningar om tänkbara och möjliga förklaringsfaktorer 
eller sakförhållanden måste läggas åt sidan. Så snart forskaren anammar ett teo-
retiskt angreppssätt utifrån låser hon sig vid vissa föreställningar som trubbar 
av hennes förmåga att känna av vad empirin egentligen visar. Det ställer också, 
enligt Glaser & Strauss (1967) motsvarande krav på öppenhet gentemot valet 
av metod för datainsamlande. Data som samlas rutinmässigt via på förhand be-
stämda arbetssätt riskerar att tvinga in forskaren på irrelevanta spår.  
 
I sin renodlade form kan Grundad Teori beskrivas som ett objektivistiskt för-
hållningssätt till forskningsprocessen där empiri antas kunna leda till ”ren” teo-
ri: 
 

”Theory based on data can usually not be completely refuted by more data or re-
placed by another theory. Since it is too intimately linked to data, it is destined to 
last despite its inevitable modification and reformulation” (Glaser & Strauss 
1967, s 4). 

 
Detta synsätt har dock kritiserats ur flera perspektiv. En vanlig typ av kritik går 
ut på att Grundad Teori förringar betydelsen av forskarens egen förförståelse 
(Silverman 2005, Alvesson & Skjöldberg 1994). Risken är uppenbar att forska-
ren ignorerar sina egna förutfattade meningar, förväntningar eller till och med 
önsketänkande (Gillham 2000). Är det möjligt att vara så öppen inför empirin 
att man inte drar slutsatser baserade på tidigare erfarenheter, befintliga teorier 
och så vidare, snarare än den rena empirin i studieobjektet?  
 
Grundad Teori har också kritiserats från konstruktivistiskt håll för att, i egen-
skap av objektivistisk eller neopositivistisk forskningsansats, undervärdera eller 
till och med underkänna möjligheten till alternativa tolkningar av sociala feno-
men (Alvesson & Kärreman 2007, Charmaz 2000). Att förlita sig till att empi-
rin kan ge ”rena” sanningar framstår som vanskligt mot bakgrund av att varje 
individ, inklusive forskaren själv, är präglad av politiska, ekonomiska och 
andra typer av makrostrukturer som påverkar det sätt man uppfattar och tolkar 
omvärlden på (Alvesson & Sköldberg 1994). Kritiken är inte minst relevant i 
studier där studieobjektens subjektiva uppfattningar är central. Utan en tolkan-
de ansats kan man aldrig komma åt livsvärldsperspektivet och därmed endast 
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uppnå en begränsad förståelse för subjektiva erfarenheter som i studier av sam-
spelet mellan människor kan anses vara central. Om man, som Charmaz 
(2000), antar att ”people create and maintain meaningful worlds through dialec-
tical processes of conferring meaning on their realities and acting within them” 
(s 521), måste man också erkänna tolkningsinslaget i forskningsprocessen. 
 
Ytterligare en form av kritik som har riktats mot renodlat induktiv forskning 
som Grundad Teori är undervärderandet av kumulativ kunskap och tillvarata-
gandet av den kunskap som redan finns i (forskar-)samhället (Silverman 2005). 
Ett för starkt fokus på enbart empirin riskerar att ge forskningsprocessen för-
minskas till ren empiri-insamling och sätter forskaren i ett ”grodperspektiv” 
(Alvesson & Sköldberg 1994) med ett snävt beskrivande resultat istället för 
teori med ett analytiskt innehåll.  
 

1.4.2 Ett abduktivt förhållningssätt  
Mot bakgrund av denna kritiska diskussion kring induktiva forskningsansatser 
finns det alltså även i explorativa studier anledning att uppmärksamma betydel-
sen av befintlig teori i forskningsprocessen. Alvesson & Kärreman (2007) kriti-
serar både den hypotetisk-deduktiva ansatsen och induktiva neopositivistiska 
angreppssätt, som Grundad Teori, för att lägga för stor tilltro till empiri som 
källa till teori och menar istället att data är oupplösligt sammansmält med teori. 
Empiri är, enligt detta synsätt, konstruerat genom tolkning ”within particular 
paradigmatic and linguistic conventions and is typically less robust when ap-
proached from any other angle” (Alvesson & Kärreman 2007, s 1268). Min 
tolkning av detta synsätt är att lika väl som teori bör vara empiriskt grundad 
kan data betraktas som teoretiskt grundad empiri, just för att varje uppsättning 
data har konstruerats utifrån någon bakomliggande föreställning om vad som är 
relevant och intressant. Enligt Alvesson & Kärreman (2007) är syftet med 
forskningen därför inte primärt att verifiera eller falsifiera en befintlig teori, 
och inte heller att utifrån empiri bygga ”Den oemotsägliga teorin” enligt ambi-
tionerna hos Glaser & Strauss (1967). De tillåter sig istället att betrakta teoreti-
serande som en form av ”disciplined imagination” (Weick 1989), där empiri 
utgör underlag för att skapa nya föreställningar och samtidigt sätter ramarna för 
hur detta görs. Teori och empiri fungerar därmed som varandras ”dialogpart-
ner” (Alvesson & Kärreman 2007). Ett centralt inslag i forskningen blir därför 
problematiseringen av befintlig kunskap och slutsatser dras varken genom de-
duktion eller induktion utan genom abduktion.  
 
Den precisa innebörden i begreppet abduktion kan tolkas något olika. Alvesson 
& Kärreman (2007) använder abduktion som ett sätt att beskriva formulerandet 
av ny teori mot bakgrund av glappet mellan etablerad teori och empirisk obser-
vation. Johansson (2002) beskriver abduktion som ett sätt att konstruera en 
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tänkbar eller sannolik beskrivning av hur något har gått till utifrån knapphändi-
ga observationer, det vill säga ett begränsat empiriskt material, och använder 
arkeologin som exempel på vetenskap där detta är vanligt. Gemensamt för det 
sätt Alvesson & Kärreman (2007) och Johansson (2002) använder begreppet 
abduktion på är dock att någon form av förklarande påstående formuleras ut-
ifrån de observationer som har gjorts i ljuset av den kunskap (empirisk eller 
teoretisk) som finns sedan tidigare – ett påstående som bidrar till förståelsen av 
det som har observerats.  
 
Jag väljer därför att beskriva abduktion som en process där en tänkbar förklar-
ing (hypotes) konstrueras som respons på en situation där en etablerad före-
ställning (teori) och en observation (empiri) inte överensstämmer. Denna tänk-
bara förklaring kan ha karaktären av abstrakt generell teori eller som en mer 
kontextspecifik beskrivning av hur något kan förstås, till exempel genom att 
rekonstruera ett fall (Johansson 2002). I praktiken innebär det att begreppen 
förklaring, hypotes och teori används i snarlik betydelse. 
 
Till skillnad från en deduktiv ansats är alltså inte utgångspunkten en färdig hy-
potes som testas på ett empiriskt material. Utgångspunkten är istället empirin 
och i det avseendet finns det likheter med en induktiv ansats. Men ”[m]edan 
den induktiva metoden är beroende av ett överflöd av fakta är den abduktiva 
grundad på ofullständiga fakta i kombination med någon form av drivande fö-
reställning” (Johansson 2002, s 24) – en föreställning som tillgrips för att bidra 
till att förklara eller förstå observationen. För att förklara ett fenomen måste 
någon form av teoretisk idé kopplas till empirin, något som Strauss & Corbin 
(1998) beskriver som ett växelspel mellan induktion och deduktion och Ri-
chardson & Kramer (2006) kallar abduktion med hänvisning till att ”[t]heory is 
used (…) as a tool to give meaning to experiences and to provide reference 
points for learning” (Richardson & Kramer 2006, s 509). På motsvarande sätt 
kan kunskap om andra empiriska sammanhang ge mening och insikter som är 
användbara i den aktuella analysen.  
 
Sammanfattningsvis fyller teori och annan befintlig kunskap sin huvudsakliga 
funktion genom att bidra till förståelsen eller förklarandet av ett empiriskt fe-
nomen. Byggandet av teori är därför inget primärt syfte med denna studie. Teo-
ri fungerar istället som redskap. Fokus ligger på den analys och diskussion som 
utvecklas ur växelspelet mellan teoretiska idéer och det empiriska materialet 
för att bidra till en utökad förståelse kring samordningsproblematiken inom 
transport- och stadsplaneringen och vilken roll kommunikativa processer kan 
ha i hanteringen av denna problematik. I det avseendet kan växelspelet mellan 
teori och empiri ses som en form av meningsskapande (Weick 1989) i syfte att 
begripliggöra och väcka insikt. 
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1.4.3 Generalisering via teori 
Med ett abduktivt angreppssätt applicerat på fallstudier i all sin komplexitet och 
som till sin karaktär är unika kan man inte göra anspråk på att producera all-
mängiltiga teorier eller slutsatser: ”no case can be seen as truly representative 
of all possible cases (…) and no case study can therefore yield more than high-
ly suggestive or fairly credible hypotheses” (Fischler 2000, s 186). Men att en-
staka fall inte kan ligga till grund för vidlyftiga generaliseringar behöver där-
emot inte säga något om deras värde som utgångspunkt för vetenskaplig kun-
skapsutveckling. Flyvbjerg (2006) menar till exempel att ”formal generaliza-
tion (…) is considerably overrated as the main source of scientific progress” (s 
226) därför att generaliseringar endast utgör en av flera typer av verktyg för att 
utveckla kunskap. Stake (1995) använder begreppet “naturalistic generaliza-
tions” som etikett på en kunskapsöverföring som kan ske med hjälp av fallstu-
dier och som bygger på läsarens egna erfarenheter och förmåga att relatera det 
aktuella fallet till dessa:  
 

“[S]ingle cases are not as strong a base for generalizing to a population of cases 
as other research designs. But people can learn much from single cases. They do 
that partly because they are familiar with other cases and they add this one in, 
thus making a slightly new group of from which to generalize, a new opportunity 
to modify old generalizations.” (Stake 1995, s 85). 

 
Fallstudier – även deskriptiva sådana – kan alltså precis som teori ge nya insik-
ter till nytta för andra studier. På motsvarande sätt menar Fischler (2000), i en-
lighet med det abduktiva förhållningssätt som skisserats ovan, att ”case studies 
can help formulate hypotheses for further research and help build ‘grounded 
theory’” (s 187). Generalisering sker alltså via den teori som utvecklas genom 
fallstudien. Det gäller inte bara nyskapade teorier utan även utvidgning eller 
modifiering av befintliga teorier genom fallstudier. Yin (2003) menar således 
att  
 

”the case study, like the experiment, does not represent a ’sample,’ and in doing a 
case study, your goal will be to expand and generalize theories (analytic generali-
zation) and not to enumerate frequencies (statistical generalization)” (Yin 2003, s 
10). 

 
Vid denna typ av generaliseringar fungerar fallet som ett exempel på en mer 
generell slutsats. ”Exemplet hjälper oss att förstå något genom något annat” 
(Håkansson 2005, s 39) och naturalistisk eller teoretisk/analytisk generalisering 
kan därför ses som en form av omvänd exemplifiering: Istället för att ge ett ex-
empel på en teori utvecklas teori som fallet fungerar som exempel på.  
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1.5 Genomförande 

1.5.1 Urval av fall 
En explorativ undersökning är till sin karaktär sökande och bör ”upptäcka” un-
der arbetets gång, vilket motiverar en så öppen inställning som möjligt till stu-
dieobjektet. Men ”an open mind does not mean an empty head” (Kelle citerad i 
Richardson & Kramer 2006, s 501). Även en explorativ studie behöver någon 
form av riktning och drivkraft – att helt förutsättningslöst närma sig ett fall är 
ointressant eftersom det då inte finns någon anledning att studera fallet! Precis 
som det finns en poäng i att bygga empiriskt grundad teori, anser jag därför att 
man samtidigt måste erkänna behovet av att se data som teoretiskt grundad 
empiri. Yin (2003) diskuterar denna problematik genom att jämföra explorativa 
fallstudier med Columbus resa till Amerika. Utan att veta vad han skulle möta 
var Columbus tvungen att formulera flera antaganden om resan och målet för 
att utifrån det kunna bedöma behovet av antal skepp, hur han skulle känna igen 
Indien när han mötte det, varför han skulle segla västerut snarare än österut och 
så vidare. Någon form av princip för hur ett urval av fall ska göras är därför 
nödvändig. 
 
Studiens grundläggande problemställning och teoretiska inramning ger riktning 
åt arbetet men analysen växer fram ur växelspelet mellan teori och fall. Därför 
vävs även teoretiska moment in i diskussionen i kapitel 4. Av samma skäl vävs 
även enstaka exemplifieringar från andra sammanhang än de tre fallstudierna in 
i diskussionen i kapitel 4.  
 
Urvalet av fall har därför gjorts med avsikt att fånga upp en sådan problematik 
som kan förväntas ge underlag för en meningsfull diskussion kring förutsätt-
ningarna för en samordnad planering och dialogbaserade samverkansprocesser. 
I syfte att visa på den komplexitet som omger ett problem och att belysa flera 
aspekter av problemet har inte möjligheterna till breda generaliseringar styrt 
urvalet, utan snarare strävan efter att maximera potentialen till lärande (Stake 
1995). Denna urvalsprincip kallar Merriam (1994) ett målinriktat urval som 
”baseras på antagandet att man önskar upptäcka, förstå och få insikt” (s 61).  
 
I en tidigare studie av Den Goda Stadens samtliga delprojekt (Tornberg och 
Cars 2007) konstaterades att den övervägande samordningsproblematiken i de 
olika delprojekten är mycket heterogen och svårligen generaliseras till en do-
minerande typ av problematik. Urvalet av fall är därför tänkt att täcka in olika 
typer av samordningsdimensioner. Denna process ledde till att de tre fall som 
tas upp i kapitel 3 valdes ut för fördjupad analys. Fallet från Norrköping (av-
snitt 3.1) lyfter frågan om hur samordning mellan den nationella infrastruktur-
planeringen och den lokala bebyggelseplaneringen hanteras. Norrköpingsfallet 
berör också frågan om horisontell samordning, dels på nationell nivå mellan 
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Vägverket och Banverket, och dels med avseende på förhållandet mellan olika 
sektorer och funktioner inom kommunen. Uppsalafallet (avsnitt 3.2) belyser 
framför allt förhållandet mellan den lokala infrastrukturplaneringen och bebyg-
gelseplaneringen men också motsvarande förhållande mellan den strategiska 
styrningen av stadsutvecklingen genom översiktsplanen och förverkligandet av 
denna övergripande strategi genom fackförvaltningarnas agerande. Jönköpings-
fallet (avsnitt 3.3) tar slutligen upp förhållandet mellan framför allt politiker 
och tjänstemän men även den mer generella frågan om hur samordningen mel-
lan vision och genomförande organiseras.  
 
Urvalet skedde också i dialog med projektledningen för Den Goda Staden för 
att säkerställa relevansen och användarperspektivet på undersökningen. Ett an-
tal mer pragmatiska krav på genomförbarhet6 har också varit nödvändiga att ta 
hänsyn till. 
 

1.5.2 Metod och material 
Studien har genomförts med en kombination av olika kvalitativa metoder och 
det material som har varit underlag till studien är dels skriftligt och dels munt-
ligt (samt i liten utsträckning material från internet). Genom att på detta sätt 
utnyttja fallstudiemetodikens möjligheter till metodologisk triangulering re-
spektive källtriangulering (Stake 1995, Yin 2003) är syftet att på bästa sätt 
fånga upp det analytiskt intressanta innehållet i fallen.  
 
De skriftliga källorna har utgjorts av dels utredningar eller andra typer av ana-
lyserande rapporter och dels mötesprotokoll eller andra former av offentliga 
handlingar i olika specifika ärenden. Till dessa refererar jag löpande i texten. 
De är också samlade under rubriken ”Skriftliga källor” i referensförteckningen 
i slutet av rapporten.  
 
Det material som kommer från muntliga källor utgör studiens huvudsakliga 
empiri. Den viktigaste metoden har varit intervjuer, som oftast har varit semi-
strukturerade. Som regel har jag förberett en intervjuguide, med relativt öppna 
frågor, som har fungerat vägledande för intervjuerna snarare än som strikta 
formulär. I den mån respondenterna själva har fört respektive intervju i en viss 
riktning har jag försökt vara följsam för att i så stor utsträckning som möjligt 
underlätta för deras perspektiv att komma fram. I vissa fall har uppföljningsin-
tervjuer gjorts då något i intervjun har varit oklart. Uppföljningsintervjuerna 
har som regel varit betydligt mer strukturerade eftersom dessa har haft mer spe-
cifika syften.  
 
                                                
6 Till exempel har det varit viktigt att de valda stadsutvecklingsprojekten var i planeringsske-
den som gjorde det möjligt att studera samspelet mellan aktörer.  
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Intervjuerna har genomförts av mig på plats hos respektive respondent samt i 
vissa fall och i kompletterande syfte per telefon. Merparten av intervjuerna har 
spelats in, men endast några få har skrivits ut i sin fullständighet. Övriga har 
skrivits ut i kortare versioner i punktform. I samband med utskrift och genom-
lyssning har memos – i bemärkelsen ”written records (…) that contain the pro-
ducts of analysis or direction for the analyst” (Strauss & Corbin 1998, s 217), 
det vill säga konceptuella och analytiska kommentarer till intervjuerna – skri-
vits kontinuerligt för att sedan integreras i den samlade analysen. 
 
En ytterligare metod som har givit värdefull empiri är observation, genom del-
tagande på arbetsmöten inom de studerade projekten, samt i mer begränsad ut-
sträckning ostrukturerade samtal med nyckelpersoner – då utan intervjuguide 
eller förberedande anteckningar. Mötesmedverkan har dokumenterats i mina 
egna anteckningar under mötena. De ostrukturerade samtalen har i efterhand 
sammanfattats av mig som anteckningar då tillfälle har getts. I samband med 
antecknandet har memos skapats även i dessa sammanhang. 
 
Sammantaget utgörs de muntliga källorna av 30 personer: politiker och tjäns-
temän i Norrköpings, Jönköpings och Uppsala kommuner, på Banverket och 
Vägverket samt ett mindre antal andra aktörer – se ”Muntliga källor” i referens-
förteckningen. Med flera av dessa personer har samtal förts vid flera tillfällen. 
Ofta har frågor som har tagits upp av dessa personer varit av sådan karaktär att 
uppgiftslämnarna emellanåt har velat vara anonyma. Deras anonymitet har där-
för varit en garant för deras uppriktighet. Jag har därför valt att konsekvent hål-
la de muntliga källorna anonymiserade och inga personer är refererade till med 
namn. Citaten i rapporten är däremot granskade och godkända av de personer 
som citeras.  
 
För att öka läsbarheten anges samtliga skriftliga referenser insprängda i texten 
medan övriga referenser ligger i fotnötter.  
 
Som avslutande kommentar till studiens genomförande bör tilläggas att insam-
landet av empiri huvudsakligen har pågått mellan hösten 2006 och våren 2008, 
med några undantag, och det är denna empiri jag använder mig av och hänvisar 
till. Eftersom fallen är pågående kan det innebära att de faktiska händelseför-
loppen har fortsatt sedan dess. Med undantag för några enstaka uppdateringar 
genom kommentarer gör jag därför inte anspråk på att diskutera fallen utanför 
denna tidsperiod. Nackdelen med det är naturligtvis att aktuella förändringar i 
fallen förbises. Å andra sidan är min ambition med studien att belysa principi-
ellt intressanta frågeställningar för en samordnad planering, och för det syftet 
fungerar fallen väl som utgångspunkt, oavsett vad som har hänt sedan empiriin-
samlandet avslutades. 
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2 Dialogbaserad planering i teorin  

2.1 Planeringens förändrade förutsättningar  
Den regionala och urbana planeringsteorins utveckling under andra halvan av 
1900-talet och fram till idag har genomgått ett antal grundläggande förändring-
ar, med avseende på synen på planeringens syfte, metoder och övergripande 
roll i samhällsutvecklingen. Taylor (2005) beskriver efterkrigstidens plane-
ringsteoretiska utveckling i olika faser där 40-, 50- 60-talen dominerades av ett 
rationalistiskt tänkande utifrån en syn på planeraren som en slags expert som 
ovanifrån kunde bestämma och dirigera utvecklingen. Länge var den typiske 
planeraren arkitekt med god kunskap om och känsla för design. På 50- och 60-
talet integrerades planeringen ännu mer i den sociala ingenjörskonsten och tog 
avstamp i formaliserade utredningar och analyser av olika behov och problem 
som behövde åtgärdas. Planeringen hämtade sin legitimitet i den representativa 
demokratins formella institutioner. Offentliga organ kunde ”peka med hela 
handen” och forma samhällets fysiska struktur efter den beslutade politiska 
agendan (Cars & von Sydow 2001).  
 
Ett antal parallella och interagerande utvecklingstendenser, som i tid har sam-
manfallit med välfärdsstatens successiva omdefiniering, har sedan dess föränd-
rat villkoren för samhällsplaneringen i grunden. Efter 70-talets proteströrelser 
ökade kravet på medborgarinflytande i planeringen (Taylor 2005). 80-talets 
försämrade offentliga finanser undergrävde möjligheterna för vidare offentlig 
utbyggnad (Thord 1984). Ekonomins liberalisering och internationalisering har 
gett städer och regioner en annan roll i den ekonomiska utvecklingen (Cars & 
Engström 2008). Mot slutet av 80-talet seglade dessutom begreppet ”hållbar 
utveckling” upp på den politiska agendan och bidrog till nya insikter om sam-
spelet mellan ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter av samhällsutveck-
lingen (Khakee 2006).  
 
Sammantaget har dessa faktorer förskjutit tyngdpunkten i samhällets maktför-
delning mot den privata och ideella sektorn och därmed gjort den offentliga 
planeringen till en planerande verksamhet bland andra. Basen för styrning av 
den fysiska strukturens utveckling är inte längre enbart formella offentliga pla-
neringsorgan utan en stor mix med av varandra beroende aktörer från såväl of-
fentlig som ideell och privat sektor – ett skifte som har benämnts ”a shift from 
government to governance” (Cars & von Sydow 2001). Följaktligen har det 
också uppstått ett behov av förändrade former för planering (Hajer & Wagenaar 
2003, Healey 2007).  
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Som reaktion på den traditionella modellen för hur samhällsplaneringen ska 
organiseras, baserat på en rationalistisk syn på planeraren som expert och bästa 
uttolkaren av hur samhället bäst struktureras rumsligt för att främja allmänin-
tresset, menar Healey m fl (2002) att planeringens grundläggande karaktär mås-
te förstås på ett helt annat sätt: 
 

“Our analysis (…) indicates a very different model of strategic urban governance 
than that suggested by the model of a city government ‘steering’ the ship of the 
city through choppy waters to calm prosperity (…). Instead, actors involved in 
governance arenas in and around a locality find themselves swimming along, or 
often merely floating, swung about in the eddies and whirlpools of multiple tidal 
flows. How, in this situation, can individual actors ‘hold on’ to enough others to 
make a difference to the direction of the flow?” (Healey m fl 2002, s 222). 

 
Om möjligheterna att uppnå vissa målsättningar bygger på förmågan att agera i 
en viss riktning, och ingen enskild aktör har tillräcklig makt att göra det på 
egen hand, måste stödet och samarbetet från olika aktörer mobiliseras i en 
gemensam riktning. Ett symptom på dessa förändrade förutsättningar för plane-
ring är därför behovet av att utforma förändrings- och utvecklingsstrategier i 
koalitioner eller partnerskap mellan flera olika typer av aktörer (Taylor 2005).  
 
Med en växande medvetenhet kring det ömsesidiga beroendeförhållandet mel-
lan olika aktörer och intressenter, och därmed ett behov av ökad fokus på inter-
aktion och kommunikation mellan dessa, har planeringsteorin präglats av en 
”communicative turn” (Healey 1997) eller till och med ett nytt paradigm base-
rat på kommunikativt handlande (Innes 1995).  
 

2.2 Den kommunikativa planeringsteorin och konsensu s-
byggande 

Den kommunikativa vändningen inom planeringsteorin har gett upphov till ett 
förhållningssätt till planering som getts olika benämningar. Till de vanligaste 
engelska benämningarna hör collaborative, argumentative och deliberative 
planning, men man kan, som Brand & Gaffikin (2007), gruppera samtliga dessa 
utifrån en kärna av komponenter som förenar dem under ett gemensamt 
paraply. Istället för att, som under ”government”-eran, präglas av en rationell 
beslutsprocess, där planeraren i första hand var problemlösare med stor tilltro 
till instrumentell rationalitet har övergången till ”governance” i ökad utsträck-
ning gjort planeringen till en ”collaborative process” (Healey 1997) där plane-
rare betraktas som aktörer bland andra, snarare än distanserade neutrala obser-
vatörer och experter (Innes 1995).  
 
En utgångspunkt i den kommunikativa planeringsteorin är en socialkonstrukti-
vistisk epistemologi, enligt vilken all kunskap betraktas som socialt konstrue-
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rad genom sociala processer och “meanings are shaped by contexts, by purpo-
ses, by values and by power relations” (Healey 2007, s 27). Här finns en tydlig 
reaktion mot den rationella planeringens tilltro till objektiv kunskap och tanken 
på den rationella planeraren som värderingsfri. Systematiserad kunskap produ-
cerad genom formella utredningar och vetenskapliga analyser är bara en form 
av kunskap vid sidan av erfarenhetsbaserad ”know-how” som utvecklas genom 
praktiskt handlande (Brown & Duguid 1998, Healey 2007). Denna mer implici-
ta kunskap kan man inte tillgodogöra sig via böcker och statistik utan måste 
ageras fram i samspel mellan människor (Innes 1995). Inom den kommunikati-
va planeringsteorin förlitar man sig därför till samtalet som ett verktyg att 
komma åt detta. Ett viktigt inslag i teorin är en betoning på behovet av att 
uppmärksamma den mångfald av perspektiv som präglar ett sammanhang där 
flera olika intressenter och aktörer är involverade. Genom att rama in – på eng-
elska ”framing” (Innes 1995, Healey 2007) – dessa i ett gemensamt strategiskt 
sammanhang läggs grunden till att också utveckla gemensamma synsätt och 
förhållningssätt till rumsliga utmaningar och ömsesidig förståelse för varandras 
synsätt.  
 
Den kommunikativa planeringsteorins betoning på utvecklandet av gemen-
samma synsätt och ömsesidig förståelse har sina rötter i Jürgen Habermas teori 
om kommunikativt handlande och kommunikativ rationalitet (Innes 1995, Hea-
ley 1997). Habermas, liksom den kommunikativa planeringsteorins förespråka-
re, kritiserar positivisternas antaganden om en teori-neutral verklighet och ig-
norerandet av de föreställningar det forskande subjektet (till exempel planera-
ren) har när denne analyserar empiri. I socialkonstruktivistisk anda anses istäl-
let varje förnimmelse vara präglad av tidigare erfarenheter och förförståelse 
(Johnson & Duberley 2000). Och just för att varje uppfattning vi har, såväl de-
skriptiv som normativ, är socialt konstruerad kan aldrig vetenskapliga fakta ge 
en objektivt ”ren” bild av verkligheten. En sådan bild kommer alltid att vara 
påverkad av de teoretiska och metodologiska vägval som forskaren gör, vilka i 
sin tur är präglade av dennes förväntningar och erfarenheter. Ytterst bottnar 
dessa i våra intressen, som ”determine the aspects under which reality is objec-
tified and can thus be made accessible to experience to begin with” (Habermas 
citerad i Johnson & Duberley 2000, s 119). Intressen är med andra ord centrala 
för vår verklighetsuppfattning enligt Habermas. Därför är det också ofrånkom-
ligt så att maktaspekter spelar en avgörande roll för vad vi vet och kan (Healey 
2007).  
 
Men samtidigt som den kommunikativa planeringsteorin tar sin avstamp i en 
socialkonstruktivistisk epistemologi, bygger den också på en tilltro till subjek-
tets förmåga att kritiskt reflektera över sig själv och sitt sätt att resonera på (In-
nes 1995). Genom självreflektion kan vi därför bli medvetna om våra intressen 
och hur dessa påverkar vår kunskap (Johnson & Duberley 2000). Därmed kan 
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vi också föra en dialog som är fri från förvrängande faktorer och istället präglad 
av anspråk på sanning, begriplighet och uppriktighet. Under sådana omständig-
heter råder en ”ideal samtalssituation”, där betydelsen av makt, manipulation, 
missförstånd, med mera, för våra uppfattningar minskar i förhållande till en 
dominerande princip för meningsskapande: ”styrkan hos det goda, väl grunda-
de argumentet.” (Alvesson & Sköldberg 1994, s 186). Möjligheten att, genom 
ett reflekterande förhållningssätt till det som styr våra uppfattningar, gå bortom 
låsta intressekonflikter och meningsmotsättningar är en av de mest centrala 
komponenterna i den kommunikativa planeringsteorin och sammanfattas i föl-
jande citat ur Patsy Healeys inflytelserika Collaborative Planning – Shaping 
Places in Fragmented Societies från 1997: 
 

“By critical reflection on the discourses which are brought to the public arena, it 
is possible to widen the understanding we have of how we experience issues, to 
see problems and make claims for policy attention. Through dialogue which re-
flects on the conditions for its own accomplishment, we can at least ‘open a con-
versation’ between our different cultural referents, and through this try to learn 
more about not just the claims we each are making, but why we think what we do 
and why we come to make our claims. In this way, we may be able not only to 
reach a better understanding of each other, but to find the bases for making public 
policy collaboratively. Through choosing an inclusionary dialogical style, politi-
cal communities in a location may be able to generate the practices of reciprocal 
respect through which we can challenge the ‘competitive babble’ into which 
many policy debates founder and build a relevant and stable consensus.” (Healey 
1997, s 67, min kursivering). 

 
Utifrån den kommunikativa rationalitet som återfinns i det störningsfria samta-
let finns det alltså en potential att bygga konsensus (Innes 1995, Healey 1997) – 
ett ideal som har kommit att bli centralt i den kommunikativa planeringsteorin 
(Brand & Gaffikin 2007).  
 

2.3 En kritisk diskussion kring den kommunikativa p lane-
ringsteorin och konsensusidealet 

Ambitionen att basera planering på konsensusbeslut är på många sätt intuitivt 
tilltalande. Med konsensus som utgångspunkt skulle en process kunna förvän-
tas vara väl förankrad och därmed demokratiskt legitim. Ett konsensusbeslut 
kan också uppfattas som grunden för substantiella målsättningar som faktiskt är 
så önskvärda de kan bli och samtidigt innebära att förmågan att genomföra be-
slut stärks. Genom konsensusbyggande aktiviteter ”a store of mutual under-
standing is built up, a sort of ‘social and intellectual capital’ (…) which can be 
drawn upon when dealing with subsequent issues” (Healey 1997, p 33).  
 
Men den kommunikativa planeringsteorin har utsatts för mycket kritik, inte 
minst riktat mot just konsensusidealet. En vanlig sådan kritik går ut på att teo-
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rin i grunden är en idealistisk modell över mänskligt beteende som saknar käns-
lighet för hur förutsättningarna för planering faktiskt ser ut i realiteten, särskilt 
med avseende på maktförhållanden men också betydelsen av känslor och olika 
personligheter (Brand & Gaffikin 2007). Flyvbjerg (2002) tar upp “the inevi-
table question of power” (s 353) i realpolitiken som något som dels påverkar 
den politiska agendan och dels styr den faktiska utvecklingen i en annan rikt-
ning än vad demokratiskt legitima beslut på den formella politiska arenan an-
ger. Detta, menar Flyvbjerg, är något den kommunikativa planeringsteorin 
misslyckas att hantera på grund av tilltron till kommunikativ rationalitet.  
 
I angränsning till detta resonemang har Connelly & Richardson (2004) hävdat 
att exkludering av antingen aktörer, sakfrågor eller handlingsalternativ utgör en 
nödvändig skillnad mellan ideal och praktisk konsensus, en skillnad som göms 
undan i den praktiska planeringens officiella retorik. Mouffe (2000) argumente-
rar på motsvarande sätt för att det som uppfattas som objektivt i själva verket är 
en produkt av maktrelationer och att ”any social objectivity is ultimately politi-
cal and (…) has to show the traces of exclusion” (Mouffe 2000, s 13-14). Ett 
liknande resonemang återfinns hos Hillier (2003) som menar att varje plan som 
legitimeras med konsensusbeslut symboliserar konsensusbyggandets ofullkom-
ligheter och att det är viktigt att uppmärksamma ”the difference and the lack or 
gap between Real consensus and its clumsy, incomplete imitation in reality.” 
(Hillier 2003, s 52).  
 
Man kan också invända att den självkritiska proceduren inte bara är krävande 
utan i princip omöjlig i ljuset av den dubbelhet som ligger i å ena sidan en soci-
alkonstruktivistisk syn på kunskap som präglad av intressen, och å andra sidan 
tilltron till konsensus som spänner över dessa socialt konstruerade verkligheter. 
Healey (2007) betonar betydelsen av kontext, intressen, värderingar och makt-
relationer för vårt sätt att uppfatta samhället. Habermas hävdar på motsvarande 
sätt att hela vår verklighetsuppfattning filtreras genom våra intressen, tidigare 
erfarenheter och förförståelse, något som motiverar ett mått av skepsis gent-
emot varje anspråk på objektivitet: 
 

“even the simplest perception is not only performed pre-categorically by the 
physiological apparatus – it is just as determined by previous experience through 
what has been handed down and through what has been learned as by what has 
been anticipated through the horizon of expectations” (Habermas citerad i John-
son & Duberley 2000, s 117). 

 
En fråga som infinner sig mot denna epistemologiska utgångspunkt är om inte 
den självreflektion som ska frigöra oss från vår förförståelses störande infly-
tande på våra uppfattningar också i sig är en aktivitet som präglas av våra in-
tressen och vår förförståelse. Det betyder isåfall att även själva explicitgörandet 
av den egna förförståelsen är vinklad. Det är därför rimligt att fråga sig om inte 
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”subjektivitetens begränsningar” (Dwyer & Limb 2001) – det vill säga att man 
inte kan artikulera eller bli fullt medveten om sin egen förförståelse – omöjlig-
gör för den ideala samtalssituationen att uppstå. En strikt och långt gången till-
tro till självreflektionen kan ses som en i grunden rationalistisk föreställning 
om subjektets förmåga att objektivt blottlägga sin egen förförståelse. Isåfall kan 
knappast självreflektionen vara en aktivitet som distanserar oss från våra intres-
sen.  
 
Den kommunikativa planeringsteorin betraktas ofta som en motpol till rationell 
planering (Brand & Gaffikin 2007). Judith Innes (1995) omnämnde till exem-
pel den kommunikativa planeringsteorin som ett nytt paradigm efter den positi-
vistiskt influerade och systematiskt rationella planeringen under 1960- och 70-
talen. Strömgren (2007) hävdar dock att det finns ett påtagligt arv från moder-
nismen i den kommunikativa planeringen. Denna uppfattning får stöd av All-
mendinger (2002) som menar att Habermas (och i förlängningen den av honom 
influerade kommunikativa planeringsteorin) ”is more concerned with building 
upon modernism rather than abandoning it altogether” (s 184). Visserligen 
vänder sig den kommunikativa planeringens förespråkare mot modernismens 
tilltro till instrumentell rationalitet, men bygger istället på Habermas begrepp 
kommunikativ rationalitet, det vill säga en annan form av rationalitet (Innes 
1995). I det avseende är därför planeringsteorins utveckling från 1960-talets 
rationella planering till 1990- och 2000-talets kommunikativa planering evolu-
tionär (Strömgren 2007), präglad av kontinuitet snarare än paradigmskiften: 
 

”central to the development of this theory has been the Habermasian ideal of a 
process of deliberation and decision-making which is ‘undistorted’. This ideal 
can be regarded as a model of ideally rational planning and so, in this respect, 
communicative planning theory can be viewed as a further development of the 
rational process view of planning which developed over thirty years ago.” (Tay-
lor 2005, s 153). 

 
I den mån den kommunikativa planeringsteorins förespråkare reagerar mot en 
objektivistiskt orienterad teori om planering för ett allmänintresse, en beskriv-
ning eller analys av stadens funktionella karaktär, och så vidare, riskerar alltså 
den kommunikativa planeringens strävan efter konsensus att på motsvarande 
sätt ignorera eller hålla tillbaka de konflikter och alternativa uppfattningar som 
utgör en av demokratins grundläggande förutsättningar (Mouffe 2000, Hillier 
2003), inte bara som garant för mångfald utan även som en kreativ kraft istället 
för en utspädd och urvattnad överenskommelse präglad av en minsta gemen-
samma nämnare (Neuman 2000, Hillier 2003).  
 
Med hänvisning till bland annat Mouffe, menar Hillier (2003) att maktrelatio-
ner inte kan avlägsnas eftersom de är inbyggda i sociala relationer. Som alter-
nativ till konsensusbyggande förespråkar hon därför ”agonistic pluralism” – en 
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planeringsmodell som sätter själva meningsmotsättningen i fokus med motiver-
ingen att olika uppfattningar bör betraktas som värden som istället för att ut-
jämnas bör uppmärksammas. Den agonistiska pluralismens hyllande av pole-
miken ska dock inte förväxlas med antagonism. Medan antagonism bygger på 
motsättningar mellan fiender bygger agonistisk pluralism på förhållandet mel-
lan två legitima motparter, var och en med sina respektive legitima uppfatt-
ningar (Mouffe 2000). Till skillnad från kampen mellan två fiender bygger 
agonistisk pluralism på båda parters erkännande av den andres rätt att företräda 
sin ståndpunkt. Det finns alltså en gemensam grundsyn kring de etisk-politiska 
principerna för hur ett demokratiskt legitimt meningsutbyte ska gå till, men 
däremot utan krav på att man ska nå gemensamma uppfattningar, enligt tanken 
på kommunikativ rationalitet.  
 
I ett svar på mycket av den kritik som har riktats mot konsensusidealet distan-
serar sig Innes (2004) en aning från den starka koppling till Habermas kommu-
nikativa handlingsteori som hon så starkt har förknippats med. Hon menar att 
hennes eget begrepp “authentic dialogue” har mycket gemensamt med Haber-
mas kommunikativa rationalitet, men påpekar samtidigt att den ideala samtals-
situationen måste betraktas som en idealtyp snarare än “a practical view of 
what it takes to make robust choices about the future in a real world situation” 
(Innes 2004, s 9).  
 
Hon klargör också att konsensus inte kan uppnås i alla lägen hursomhelst. I 
själva verket bygger möjligheten att nå konsensus på ett antal nödvändiga för-
utsättningar, vars frånvaro bäddar för misslyckanden av olika slag. ”These con-
ditions are: 
 

1. Inclusion of a full range of stakeholders; 
2. A task that is meaningful to the participants and that has promise of having a 
timely impact; 
3. Participants who set their own ground rules for behavior, agenda setting, mak-
ing decisions and many other topics; 
4. A process that begins with mutual understanding of interests and avoids posi-
tional bargaining; 
5. A dialogue where all are heard and respected and equally able to participate; 
6. A self-organizing process unconstrained by conveners in its time or content 
and which permits the status quo and all assumptions to be questioned; 
7. Information that is accessible and fully shared among participants; 
8. An understanding that ‘consensus’ is only reached when all interests have been 
explored and every effort has been made to satisfy these concerns.” (Innes 2004, 
s 7). 

 
Även om Innes positionerar sig på ett visst avstånd från Habermas, anser jag att 
det finns ett eko av den ideala samtalssituationen i dessa kriterier. Om, till ex-
empel, fjärde punktens “mutual understanding of interests” och frånvaron av 
“positional bargaining”, femte punktens “dialogue where all are heard” och 
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sjunde punktens “information that is accessible and fully shared among partici-
pants” är förutsättningar för en konsensusbyggande process – vad är då kon-
sensus? Vad är resultatet av en sådan process till skillnad från de omständighe-
ter som måste föreligga för att den överhuvudtaget ska kunna äga rum?  
 
När det gäller frågan om relationen mellan makt och konsensus gör Innes 
(2004) en distinktion mellan maktförhållanden inom och utanför processen. 
Maktförhållanden utanför processen, menar Innes, är inte en relevant fråga för 
just detta sammanhang då  
 

”Consensus building is not (…) the place for redistributing power. This can and, 
in many cases, should be done outside of and before a consensus building proc-
ess, for example, by giving resources to poorer stakeholders so they can hire their 
own experts or giving them some leverage over actions in the public arena.” (In-
nes 2004, s 12). 

 
Även om åtgärder kan vidtas för att stärka svaga gruppers möjligheter att vara 
representerade hanteras inte den risk Neuman (2000) har pekat på att de kom-
munikativa processerna ofta pågår utanför reella maktarenor. En bristande syn-
kronisering innebär en risk att mäktiga aktörer hittar sina egna vägar och att de 
kommunikativt grundade besluten därför blir tandlösa och att utvecklingen 
styrs någon annanstans. När det gäller makt inom processen förlitar sig Innes 
på en skicklig moderator som förmår överbrygga och balansera maktobalanser. 
Hon säger dock inget om hur det ska gå till i ett sammanhang där moderatorn 
själv är påverkad av maktasymmetrier.  
 
I sitt svar på den kritik som har riktats mot den kommunikativa planeringsteo-
rins negligering av maktfrågan ställer Healey (2003), som liksom Hillier (2003) 
och Mouffe (2000) anser att alla sociala relationer har en maktdimension, sin 
tillit till den kritiska reflektion som Habermas lyfte fram som en nyckel till 
kommunikativ rationalitet: 
 

“Critical reflexivity, as understood by both Habermas and Schon (1983), involves 
the capacity to penetrate below direct interpersonal and deliberate strategic ma-
nipulation, to access an awareness of deeper cultural concepts and practices, and 
the relations of power that they embody. It requires an ‘archaeological effort’ of 
Foucauldian dimensions, so that people can become aware that what they do in 
routine ways is not inherently ‘natural’, but has become ‘natural’ through a social 
history of acceptance and embedding. If so, it can also be disembedded, though 
this may involve a long process of cultural readjustment, (…)“ (Healey 2003, s 
113-114, mina kursiveringar). 

 
Återigen kvarstår dock frågan hur själva självreflektionsprocessen kan ske fri-
gjord från de intressen, förförståelse och maktförhållanden som den ska blott-
lägga. 
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2.4 Avslutande kommentar: En nyansering av den kom-
munikativa planeringsteorin? 

Givet den komplexitet och det påtagliga kontextberoende som präglar plane-
ringens praktik kan varje form av anspråk på universalism inom planeringsteo-
rin verka naiv. Om planeringsteorin ska ha ett värde som vägledning för prakti-
ken är det därför motiverat med en pragmatisk inställning till den (Hoch 2007). 
Min tolkning av den utveckling som kan skönjas hos både Innes (från 1995 till 
2004) och hos Healey från (1997 till 2007) är att den kommunikativa plane-
ringsteorins utveckling har präglats av ett visst mått av nyansering och pragma-
tisering. Medan till exempel Innes (1995) beskrev den kommunikativa plane-
ringen som ett nytt planeringsteoretiskt paradigm baserat på Habermas idé om 
kommunikativ rationalitet och ”the force of argument” (Innes 2004, s 187) 
skriver hon nio år senare att hennes normativa begrepp ”authentic dialogue (…) 
has much in common with Habermas’ notion of communicative rationality, but 
is far from identical” (Innes 2004, s 9) och beskriver kommunikativ rationalitet 
som en orealistisk idealtyp. Hon hänvisar istället till ”the basic principles of 
interest-based bargaining” (s 9) och menar att konsensusbyggande processer 
måste organiseras utifrån varje aktörs bedömning av sina möjligheter att tillgo-
dose sina intressen på andra sätt än genom att engagera sig i samverkan med 
andra. Denna vridning mot förhandlingsteori kan jämföras med Healey:s 
(1997) beskrivning av den kommunikativa planeringsteorin som hon menar 
”leads away from competitive interest bargaining towards collaborative con-
sensus-building” (Healey 1997, s 30). 
 
Även Healey (2007) har tonat ned konsensusfrågan jämfört med tio år tidigare 
(1997). Istället lägger hon mer fokus på frågan hur man fångar upp de aspekter 
som behöver hanteras i ett strategiskt utvecklingsarbete. I sitt svar på kritiken 
mot hennes teorier klargör också Healey (2003) att hon ser större svårigheter än 
hon gjorde 1997 att uppnå rättvisa genom inkluderande processer. Hon vidhål-
ler dock den normativa strävan efter så breda och inkluderande processer som 
möjligt, men gör det alltså med ett mått av pragmatism, en inställning hon delar 
med Innes (2004) som menar att konsensusbyggande inte nödvändigtvis måste 
landa i överenskommelser, även om det i många lägen faktiskt blir resultatet av 
sådana processer. Detta är dock inte ett argument mot konsensusbyggande pro-
cesser, enligt Innes, som menar att det som konsensusbyggande processer upp-
når  
 

”is not harmony but rather a social order within which differences can be dis-
cussed and addressed and joint action can be taken. It is a framework within 
which creativity and adaptive responses to a changing world can be a norm rather 
than an exception.” (Innes 2004, s 14). 
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Konsensus behöver alltså inte betraktas som det enda målet med den typ av 
kommunikativa processer som den kommunikativa planeringsteorin föreskri-
ver, något jag kommer att återkomma till i kapitel 5.  
 
Även om just begreppet konsensus sällan uttalas explicit i Den Goda Staden 
finns mycket av ovanstående tankegångar med i strävan efter till exempel ge-
mensamma målbilder och samförståndslösningar, något som bland annat speg-
las i fallbeskrivningarna nedan. Men som också framgår av diskussionen nedan 
är dessa målsättningar i praktiken förknippade med svårigheter. I de två följan-
de kapitlen diskuteras hur förutsättningarna för en samordnad planering ser ut i 
praktiken i ljuset av några av Den Goda Stadens delprojekt. Därefter kommer 
jag att mer specifikt lyfta upp de kommunikativ aspekterna av detta och i sam-
band med det återvända till ovanstående resonemang kring kommunikativ pla-
nering.  
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3 Samordningsproblem i praktiken – exempel från 
Den Goda Staden 

I detta kapitel beskrivs tre av Den Goda Stadens centrala delprojekt utifrån stu-
diens första frågeställning, det vill säga hur samordningsproblematiken inom 
stads- och trafikplaneringen kommer till uttryck i praktiken. Med dessa tre fall 
berörs flera samordningsdimensioner, inklusive den vertikala relationen mellan 
kommun och stat, den horisontella samordningen mellan sektorer samt den cen-
trala frågan om relationen mellan den politiska nivån och tjänstemannanivån i 
planeringen. Denna bredd av dimensioner är en viktig aspekt i det målinriktade 
urval som motiverades i avsnitt 1.5.1. Samtliga tre fall härrör ur en diskussion 
som pågått inom respektive kommun innan Den Goda Staden startades som 
projekt. I samband med Den Goda Staden har de getts en framskjuten plats i 
den aktuella stadsutvecklingsdiskussionen och utgör bra exempel på projekt 
som omfattas av Den Goda Stadens paraply. Därför är de intressanta att studera 
med syftet att belysa förutsättningarna för planeringsprocesser som bygger på 
samverkan och dialog i praktiken.  
 
De tre fallen illustrerar olika typer av samordningssvårigheter och pekar på 
processer som har hamnat i någon form av låst läge. Det som vid en första an-
blick kan framstå som relativt okomplicerade och ”onödiga” problem visar sig 
vid närmare granskning rymma en betydligt mer komplex problematik där var-
je projekts specifika sammanhang är avgörande för processen. Samtliga tre fall 
är illustrativa exempel på hur alla delar inom ett projekt hänger tätt samman 
med och är beroende av varandra. De visar också på den mångfald av aktörer 
med olika roller som är involverade på olika sätt samt hur betydelsefull den 
historiska kontexten är för respektive projekt.  
 
I Norrköpingsfallet (avsnitt 3.1) belyses frågan om samordning mellan den 
kommunala planeringen och den statliga medfinansieringen av lokala infra-
strukturanläggningar – en samordning som kompliceras av att kommunen och 
Banverket agerar inom olika planeringssystem och därför också utifrån olika 
perspektiv. Men genom kommunens medverkan i Den Goda Staden har sär-
skilda diskussionsfora utvecklats som en gemensam plattform för de aktörer 
som är inblandade i projektet och i andra av de mest strategiskt viktiga stadsut-
vecklingsfrågorna i kommunen som helhet.  
 
Fallet från Uppsala (avsnitt 3.2) handlar om samordningen mellan den kommu-
nala trafik- och bebyggelseplaneringen i ett projekt där en trafikled ska om-
vandlas till stadsgata. Fallet illustrerar hur samordningen mellan sektorer för-
svåras av bristen på en grundläggande princip för hur denna samordning ska gå 
till och målkonflikter hanteras, bland annat som följd av att översiktsplanen 
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inte har samma stöd i alla förvaltningar. Som delprojekt i Den Goda Staden har 
den sektorsövergripande dialogen mellan förvaltningarna fått stärkt status ge-
nom att själva dialogen har sanktionerats ovanifrån och getts större legitimitet, 
till exempel genom Vägverkets medverkan i projektet samt genom den upp-
märksamhet som har riktats mot projektets problematik på högsta ledningsnivå 
inom kommunen och den för vägtransportsystemet sektorsansvarige myndighe-
ten, det vill säga Vägverket.  
 
I det avslutande Jönköpingsfallet (avsnitt 3.3) beskrivs övergången från Stads-
byggnadsvision 1.0 till Stadsbyggnadsvision 2.0 med fokus på hur det strate-
giska stadsutvecklingsarbetet i kommunen organiseras. En central fråga är där 
hur man kan upprätthålla kontinuitet i ett långsiktigt arbete och samtidigt an-
passa detta till förändrade förutsättningar. Exemplet illustrerar den ständigt po-
tentiella motsättningen mellan å ena sidan upparbetade och etablerade arbets-
sätt som ”har hittat sin form”, och å andra sidan den realpolitiska verkligheten 
med majoritetsskiften och personbyten på ledande positioner i den formellt le-
gitima maktordningen. 
 

3.1 Exemplet Norrköping – Stadsutveckling med avsta mp 
i spårvägens utbyggnad 

3.1.1 Ny spårvägslinje till Ljura, Hageby och Naves tad 
Norrköping är en av få städer i Sverige som har spårvagn. Spårvagnstrafiken 
står idag för ca 45% av det totala kollektivtrafikresandet i kommunen. En viktig 
del i stadens utvecklingsstrategi är att bygga ut den ena av stadens två spår-
vägslinjer från centrala Norrköping till Navestad – ett nyligen moderniserat 
miljonprogramsområde. Utmed denna sträcka förbinder den planerade spårvä-
gen ett antal bostadsområden från 50- och 60-talen inklusive Hageby Centrum 
– ett stadsdelscentrum som planeras expandera kraftigt i samband med spår-
vägsutbyggnaden.  
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Figur 1: Stadsstråket Ljura-Hageby-Navestad genom vilket en utbyggnad av spårvägen planeras. 
 
Projektet är påbörjat och i en första etapp har spårvägen dragits till Ljura där en 
tillfällig vändslinga invigdes 2006. I samband med den fortsatta utbyggnaden 
av spårvägen kommer stora förändringar ske utmed sträckan. Förutom utbygg-
naden av Hageby Centrum planeras bland annat förtätningar på flera platser 
utmed stråket. Samtidigt breddas den idag tvåfiliga Söderleden (en del av E22 
med stora lokala trafikflöden) och ett flertal nya trafiklösningar, däribland en 
ny kollektivtrafikbro där spårvägen är tänkt att korsa Söderleden.  
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Figur 2: I avvaktan på en fortsatt utbyggnad av spårvägen vänder idag spårvagnen på en tillfäl-
lig vändslinga i Ljura, strax söder om centrum. 
 
 

 
Figur 3: Hagebygatan framför Hageby Centrum 2007. Den planerade spårvägen är tänkt att löpa 
längs med Hagebygatan och gaturummet ska smalnas av genom förtätning utmed gatan. 
 
Projektet innebär stora förändringar för Norrköping. Genom denna satsning 
beräknas spårvägens andel av kollektivtrafikresandet öka från 45% till 65%. 
Stadsutvecklingsprojektet ses också som ett sätt att höja statusen på de södra 
stadsdelarna som lider av relativt sett hög arbetslöshet, hög andel socialbi-
dragstagare och utanförskap. I de samhällsekonomiska kalkylerna för projektet 
har nettonuvärdeskvoten beräknats bli så hög som 3,0 vilket gör det till ett av 
Sveriges mest lönsamma spårprojekt (Trivector Traffic AB 2004). 
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3.1.2 Låsningen kring statsbidraget 
Projektet har beskrivits av de inblandade som ett gott exempel på väl fungeran-
de samspel mellan trafik- och stadsplanering. Det finns en bred enighet om pro-
jektets målbild – många är överens om att det är ett bra projekt ur flera perspek-
tiv, såväl samhällsekonomiskt som ur integrations- och miljösynpunkt. Denna 
målbild har vuxit fram under ett antal års tid, dels i samband med diskussionen 
om spårvägsutbyggnaden som sådan och dels som en diskussion mellan Väg-
verket och kommunen om hur korsningen mellan Söderleden och Hagebygatan 
skulle hanteras i samband med ombyggnaden av Söderleden7 (se nedan).  
 
Planeringen har fortgått enligt en tydlig plan över sträckningens olika etapper. 
Sannolikt kommer det att dyka upp tvistefrågor efterhand, men något ifrågasät-
tande av projektet som sådant lyser i stort sett med sin frånvaro.  
 
Den stora knäckfrågan är finansieringen av den fortsatta spårvägsutbyggnaden 
från Ljura söderut. Banverket har gett ett principgodkännande om berättigande 
till ett statsbidrag på 62 miljoner kronor, motsvarande 50% av den beräknade 
investeringskostnaden. En förutsättning för att bidraget ska kunna betalas ut är 
dock att projektet är upptaget i Banverkets Framtidsplan vilket det inte är. När 
ansökan om statsbidrag skickades in till Banverket var det för sent för att pro-
jektet skulle kunna lyftas in i den nuvarande planen (för perioden 2004-2015). 
Inte heller efter den revidering av Framtidsplanen som gjordes under 2007 är 
projektet utpekat i planen. Något statsbidrag har därför inte kunnat beviljas.  
 
Från kommunens sida har man dock förväntat sig att statsbidraget ska betalas 
ut och har diskuterat områdets utveckling med exploatörer och investerare med 
det som utgångspunkt. Men Banverket är låst av det regelsystem som kräver att 
projektet finns med i Framtidsplanen. Det är heller inte möjligt för Banverket 
att bevilja statsbidrag till påbörjade projekt. Kommunen kan därför inte förskot-
tera och på så vis tidigarelägga den planerade byggstarten innan det finns ett 
beslut om beviljande. I avsaknad av statsbidrag har projektets fortskridande 
varit beroende av alternativ finansiering (något som inte var uppe till diskus-
sion i någon större omfattning förrän betydligt senare än spårvägsutbyggnaden 
var tänkt att fortsätta8). Så länge projektet har varit beroende av statsbidraget 
har därför kommunen varit tvungen att vänta med den fortsatta utbyggnaden 
tills statsbidraget beviljas. Det kan tidigast ske i nästa åtgärdsplan som kommer 
att presenteras 2009 för perioden 2010-2021. Projektet är av sådan karaktär att 

                                                
7 Politiker i Norrköpings kommun, Tjänsteman på Vägverket (1). 
8 Under hösten 2008 fattade kommunfullmäktige beslut om en investeringsplan för 2009-2012 
i vilken medel finns avsatta för en spårvägsutbyggnad utan att vara villkorade med statsbidrag 
(Norrköpings kommun 2008).  
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det skulle kunna beviljas statsbidrag i nästa planeringsomgång men det finns 
ingen särskild pott för statsbidrag till lokala och regionala kollektivtrafikan-
läggningar i de nationella investeringsmedlen och projektet måste därför prövas 
i konkurrens med andra projekt som också gör anspråk på att komma in i den 
nationella planen, inklusive andra statsbidragsprojekt som också är principgod-
kända av Banverket. Statsbidraget har därför inte kunnat tas för givet.  
 

3.1.3 Ett projekt med lång förhistoria 
Banverket har följt reglerna för statsbidragsärenden och gett ett principgodkän-
nande av projektets berättigande till statsbidrag. Nästa steg är att peka ut pro-
jektet i den nationella planen. Om Norrköpings kommun och Östgötatrafiken 
hade drivit ärendet tidigare och mer synkroniserat med Banverkets planering 
hade projektet kunnat vara med i den nationella planen och därmed möjligt för 
Banverket att medfinansiera. Att ansökan skickades in för sent har sin bak-
grund i det sätt som kommunens beslut att satsa på en spårvägsutbyggnad till 
Navestad växte fram på.  
 
En spårvägsutbyggnad genom Norrköpings södra förorter har diskuterats med 
varierande intensitet under flera decennier. Redan i samband med planeringen 
av Ljura och Hageby på 1940- och 50-talen fanns det konkreta förslag till en 
spårväg genom de nya områdena men som inte fick tillräckligt stöd i stadsfull-
mäktige. När Navestad byggdes ut under 60- och 70-talen ökade behovet av 
kollektivtrafik i de berörda stadsdelarna ytterligare och stödet för en eventuell 
spårväg vajade fram och tillbaka tills kommunfullmäktige 1984 beslutade om 
nya målsättningar för kollektivtrafiken. I dessa ingick en utbyggnad av spår-
vägsnätet till Navestad och konkreta planer togs fram. Frågan skiljde dock de 
politiska blocken åt – (s) var för och (m) emot en utbyggnad av spårvägen – 
och i valet 1991 blev spårvägsutbyggnaden en valfråga. Ett statsbidrag var då 
beviljat men uteblev då moderaterna, som av kommunalekonomiska skäl prio-
riterade bort en utbyggnad, vann valet (Forsström 2004).  
 
Under 90-talet var effekterna av näringslivets strukturomvandling kraftigt 
kännbara i Norrköping som har tappat fler industrijobb än någon annan kom-
mun i sin storleksklass sedan mitten av 1980-talet fram till början av 2000-
talet9. Det ekonomiska läget i kommunen medförde en låg prioritering av en 
utbyggnad av spårvägssystemet. Efter valet 1991 var dessutom frågan för poli-
tiskt infekterad för att diskuteras på ett tag, trots att beräkningar som gjorts på 
Tekniska kontoret på kommunen visade påtagliga kommunalekonomiska nyttor 

                                                
9 Statistik från SCB. Förvärvsarbetande dagbefolkning 16+ år för perioden 1985-2005. Med 
industrin avses näringar med SNI C, D, E, F (och 90). Antal jobb inom industrin har minskat 
med drygt 8000 mellan 1985 och 2005. Stockholm och Malmö är de enda kommuner i Sveri-
ge som har tappat fler jobb i dessa branscher under samma period. 
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i en satsning på spårväg då alternativet med bussar i det läget var mindre för-
delaktigt10.  
 
Trots det svala politiska intresset för en spårvägsutbyggnad under 1990-talet 
drevs frågan vidare från tjänstemannahåll. I början av 2000-talet presenterade 
en student vid Blekinge Tekniska Högskola ett examensarbete som handlade 
om just stadsutvecklingsmöjligheterna kring en spårvägsutbyggnad i det aktuel-
la stråket (Nilsson 2002). Rapporten tog upp sambandet mellan en tänkt spår-
vägsutbyggnad och bebyggelseutvecklingen på ett sätt som i någon mån funge-
rade som ”dörröppnare” för ett bredare intresse bland stadens politiker11. Spår-
vägsutbyggnaden började betraktas mindre som ett tekniskt infrastrukturprojekt 
och mer som ett stadsutvecklingsprojekt i takt med att medvetenheten om 
kopplingen till övriga stadsutvecklingsaspekter växte.  
 
När översiktsplanen för staden antogs 2002 var diskussionen om spårvägen i 
full gång men ännu inte avgjord och fortfarande inte i något formellt besluts-
skede. Ett principiellt ställningstagande kring spårvägssystemets framtid i 
Norrköping saknades fortfarande och i översiktsplanen anges bara att ”Nuva-
rande spårvägssystem behålls” och att ”Utbyggnad av spårväg sker i första 
hand till Navestad” (Norrköpings kommun 2002a, s 43). Effekterna av den dis-
kuterade spårvägsutbyggnaden på de berörda stadsdelarna behandlades inte 
heller i någon mer utförlig omfattning: ”Hagebygatan bör utvecklas till en 
vacker stadsgata med bla plats för spårvagn” (Norrköpings kommun 2002a, s 
23) och Ljurafältet beskrivs som ”Område med hittills oavgjord framtid” 
(Norrköpings kommun 2002a, s 21). 
 
Något år tidigare hade Vägverket börjat diskutera en upprustning av statliga 
Söderleden (E22). Tillsammans med Norrköpings kommun utreddes hur E22 
och trafiksystemet kring E22 skulle kunna utvecklas på lång sikt (Norrköpings 
kommun och Vägverket Region Sydöst 2001). En viktig slutsats i det arbetet 
var att framkomligheten på Söderleden kraftigt begränsades av korsningen med 
kommunala Hagebygatan och en överenskommelse mellan kommunen och 
Vägverket om hur de fysiska åtgärderna skulle lösas blev nödvändig. En viktig 
fysisk förändringsprocess var därmed igång i det område som en eventuell 
spårväg skulle dras igenom.  
 
Kommunen och Vägverket var inledningsvis oense om huruvida Hagebygatan 
skulle anslutas till Söderleden via ramper eller inte efter att korsningen blir 
planskild. Vägverket ville inte ha några anslutningar vilket gick tvärt emot den 
lokala opinionen i Hageby som isåfall skulle behöva transportera sig en längre 
väg för att komma ut på E22. Politiskt var det därför ett svårt beslut för kom-

                                                
10 Tjänsteman på Norrköpings kommun (3). 
11 Tjänstemän på Norrköpings kommun (2, 3). 
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munen att följa Vägverkets rekommendation och välja bort anslutningsmöjlig-
heterna, även om det skulle möjliggöra en tätare exploatering av stråket utmed 
Hagebygatan. Efter att i nära dialog med Vägverket ha diskuterat trafikflödenas 
betydelse för förutsättningarna för utveckling av stadsstråket Ljura-Hageby-
Navestad, och efter många diskussioner mellan stadens ledande politiker och de 
boende i Hageby, valde till slut kommunen – i samförstånd med Vägverket – 
att inte bygga några ramper12. 
 
Sammantaget pågick flera diskussioner parallellt som samtliga hade stark kopp-
ling till utvecklingen av stråket Ljura-Hageby-Navestad. Det saknades dock ett 
samlat grepp om helheten och något beslut om att satsa på en vidareutveckling 
av spårvägssystemet fanns alltså inte, mer än som en antydan i översiktsplanen 
och den därtill hörande kommunikationsplanen (Norrköpings kommun 2002b).  
 
Efter att översiktsplanen hade antagits 2002 intensifierades därför arbetet med 
en långsiktig strategi för kollektivtrafiken i Norrköping. En period med politis-
ka diskussioner, kunskapsuppbyggnad, studiebesök med mera kring spårvägs-
systemet inleddes och ett inriktningsbeslut om kollektivtrafiken i Norrköping 
kunde sedan tas året efter, där man gjorde klart att man skulle satsa på spårvä-
gen. Utifrån det gick man sedan vidare med bland annat upphandling av nya 
spårvagnar och en ansökan om statsbidrag till Banverket. Först 2003 fanns allt-
så ett principbeslut om att satsa på en utbyggnad av spårvägen i Norrköping. I 
underlaget till inriktningsbeslutet redovisades finansiella kalkyler med statsbi-
drag inräknat och vikten av att kommunen kan uppvisa en tydlig vilja när det 
gäller kollektivtrafikens utveckling för möjligheterna att få bidrag betonades. 
Däremot togs inte den kritiska tidplanen för en statsbidragsansökan upp (Norr-
köpings kommun 2002c).  
 
Under 2002 pågick samtidigt framtagandet av den nationella banhållningspla-
nen (Framtidsplanen) för perioden 2004-2015, som sedan remissbehandlades i 
början av 2003. I februari 2004 antogs planen av regeringen. Parallellt med det-
ta togs även länstransportplanen fram. Kommunens och Östgötatrafikens ansö-
kan om statsbidrag hos Banverket i juni 2003 låg efter kompletteringar i början 
av 2004 till grund för Banverkets principgodkännande av projektet. Vid tiden 
för detta godkännande i november 2004 var Banverkets Framtidsplan redan 
antagen av regeringen.  
 
Sammanfattningsvis var det en lång politisk diskussion i Norrköping, med 
många osäkerhetsmoment inblandade, som slutligen ledde fram till en långsik-
tig ambition att utveckla spårvägssystemet i staden och där en utbyggnad via 
Ljura och Hageby till Navestad prioriterades högt. Kommunen har uppfattat 
signalerna angående statsbidraget från Banverket som positiva och principgod-
                                                
12 Politiker i Norrköpings kommun. 
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kännandet som ett klartecken för statlig medfinansiering och överraskades där-
för av beskedet om kravet på införande i Framtidsplanen. 
 

3.1.4 Otydliga signaler mellan parterna 
Mot bakgrund av den framträdande position som denna fråga har haft i diskus-
sionen om Norrköpings utveckling finns det en frustration i kommunen över att 
Banverkets agerande inte har varit mer proaktivt13 och tydligt. Banverket å sin 
sida konstaterar dock att de inte hade något att förhålla sig till förrän den mer 
formaliserade diskussionen drogs igång, det vill säga när man väl hade lämnat 
in en formell ansökan. Kommunen var ju under lång tid osäker på projektet14.  
 
Östgötatrafiken, som har det formella ansvaret för att en ansökan skickas till 
Banverket, har liksom Banverket pekat på oenigheten inom kommunen som 
anledning till att man inte skickade in ansökan i tid. Kommunen var inte poli-
tiskt mogen att satsa på projektet när det var dags. Projektet salufördes inte av 
kommunen när planprocessen behövde det helt enkelt15.  
  
I praktiken har principgodkännandet samtidigt bidragit till att skapa höga för-
väntningar på statlig medfinansiering och därmed försvårat den interna politis-
ka diskussionen inom kommunen om projektets framtid utan ett eventuellt 
statsbidrag eller om beloppet blir mindre än väntat. En uppfattning i kommunen 
är att frågan om alternativ finansiering och en eventuell spårvägsutbyggnad 
utan statsbidrag har blivit svårare att driva när Banverket en gång har sagt att 
kommunen i princip är berättigad till bidraget16. 
 

3.1.5 Den Goda Stadens arbetsgrupper 
Det ovan beskrivna händelseförloppet belyser svårigheterna att samordna de 
parallella planeringsprocesserna. Ett antal olika stadsutvecklingsfrågor i södra 
Norrköping var aktuella i början av 2000-talet. Vägverket stod inför en upp-
rustning av Söderleden som behövde lösa den flaskhals som korsningen med 
Hagebygatan innebar. En ny lösning för den korsningen skulle få stora konse-
kvenser för trafiken till Hageby Centrum och för de boende i Hageby. I kom-
munen fanns samtidigt diskussionen om en spårvägslinje till Navestad och tan-
kar om förtätning kring Hagebygatan. Successivt växte en rumslig ”helhets-

                                                
13 Det bristande engagemang som flera kommunföreträdare menar att Banverket har för pro-
jektet återspeglas bland annat i det faktum att Banverket inte lämnade något yttrande över 
detaljplanen för spårvägen i samrådet för varken etapp Söderleden-Lidaleden (Norrköpings 
kommun 2007) eller Ljurafältet (Norrköpings kommun 2005). 
14 Tjänsteman på Banverket (1). 
15 Tjänsteman på Östgötatrafiken. 
16 Politiker i Norrköpings kommun. 
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bild” fram där delarna förstärkte varandra. Insikten om dessa samband var en 
anledning till att Norrköping involverades i Den Goda Staden. 
 
När Den Goda Staden aktualiserades som projekt blev det naturligt för Norrkö-
ping att samla ihop alla ”lösa trådar” i en gemensam stadsutvecklingsdiskus-
sion och en lokal ledningsgrupp, med representanter för berörda nämnder, för-
valtningar och statliga verk, bildades inom ramen för Den Goda Staden. Den 
Goda Staden blev därmed en lämplig arena för den typen av strategiska diskus-
sioner som visserligen hade börjat växa fram hos kommunen och Vägverket, 
men som i övrigt hade saknats i Norrköping. Där fanns parallella diskussioner 
om vägnätet, spårvägssystemet och bebyggelsestrukturen som successivt väv-
des ihop till en samlad stadsutvecklingsdiskussion:  
 

”Vi tog in alla olika infallsvinklar i den här processen. […] Den Goda Staden 
samlade upp det här åt oss. Vi har haft en väldig kommunal nytta av det här sättet 
att jobba på. Och det har också skapat en annan dialog och en annan förståelse 
med Banverket och Vägverket i det här.”17 

 
Tjänstemän i Norrköping har i intervjuer beskrivit hur det inledningsvis fanns 
ett motstånd mot Den Goda Staden som ibland uppfattades som otydligt, po-
änglöst och som en ytterligare organisatorisk struktur att förhålla sig till18. Den-
na skepsis har delvis avtagit efterhand som projektet har etablerats (Tornberg & 
Cars 2008) och tjänstemän i den lokala ledningsgruppen för Den Goda Staden 
ger istället en positiv bild av projektet.  
 
Den lokala ledningsgruppen har medfört ett nytt sätt att arbeta genom att man i 
högre utsträckning samlar olika nämnder i ett tidigare skede och framför allt i 
samma skeden av planeringsprocessen. En effekt av detta är bland annat att 
nyckelaktörer från olika organisationer och representanter för olika delar av 
planeringsprocessen får samtidig information och kunskap om aktuella frågor 
och deltar i samma diskussion kring dessa vilket har bidragit till en gemensam 
uppfattning om sammanhanget och problematiken19. I normalfallet utreder 
Stadsplanenämnden en fråga tills det är dags för genomförande då Tekniska 
nämnden tar över. Nu medverkar istället företrädare för olika nämnder samti-
digt vilket ger en bredare politisk förankring när sedan ärendet ska vidare till 
exempelvis budgetarbetet i kommunstyrelsen. Då slipper alla sätta sig in i det 
från början igen eftersom beredningen är processad och förankrad på vägen20.  
 
Den lokala ledningsgruppen för den Goda Staden har haft en paraplyfunktion 
för de delprojekt inom kommunen som har ingått i Den Goda Staden. Stadsut-
                                                
17 Politiker i Norrköpings kommun. 
18 Tjänstemän på Norrköpings kommun (4, 5). 
19 Tjänstemän på Norrköpings kommun (1, 4). 
20 Tjänsteman på Norrköpings kommun (1). 



 45 

vecklingsprojektet kring spårvägsutbyggnaden genom Ljura och Hageby har 
därför kontinuerligt diskuterats i denna sektorsövergripande konstellation av 
aktörer. Inom det specifika projektet har också en mer operativ konstellation av 
aktörer från samma organisationer som i den lokala ledningsgruppen, samt yt-
terligare intressenter21, vid flera tillfällen sammanträtt för att ”skapa en gemen-
sam målbild för projektet och staka ut vägen till genomförande” (Norrköpings 
kommun 2006). Vid dessa möten har man i de diskussioner som förts kunnat 
konstatera att det finns en bred enighet om nyttorna med projektet och att stödet 
för det är väl förankrat hos berörda intressenter. Motsvarande enighet har också 
funnits om insikten i finansieringsproblematiken22. Därigenom har det faktum 
att kommunens och Banverkets respektive planeringshorisonter och planerings-
förutsättningar skiljer sig väsentligt åt, samt konsekvenserna av denna skillnad, 
tydliggjorts för företrädare för såväl kommunen som Banverket23.  
 
En följd av de diskussioner som har förts inom projektet är bland annat att 
Banverket har startat en intern översyn av rutinerna för hur statsbidragsärenden 
hanteras24. Genom dessa möten och den lokala ledningsgruppen för Den Goda 
Staden har stödet för projektet som helhet kunnat stärkas inom kommunens 
politiska led, något som har varit en förutsättning för ett beslut av kommunen 
om full finansiering som alternativ till statlig medfinansiering25.  
 

3.1.6 Sammanfattande slutsatser 
Fallet med spårvägsutbyggnaden i Norrköping illustrerar flera aspekter av en 
samordnad planering för städers utveckling. Det breda sammanhanget, med den 
stora mängden intressen och aktörer inblandade – såväl privata som kommuna-
la och statliga – visar hur tätt alla komponenter hänger samman när staden ut-
vecklas. Det är kring spårvägen förtätningen av Hagebygatan och expansionen 
av Hageby Centrum har planerats. Det är med hjälp av spårvägen som attrakti-
viteten i de södra stadsdelarna, med socioekonomiskt lägre status än övriga 
Norrköping, anses kunna stärkas och därmed främja integrationen. Spårvägen 
har ställt ytterligare krav på Vägverkets ombyggnad av Söderleden som har 
behövt sänkas för att möjliggöra den bro som spårvägen ska korsa Söderleden 
på. Ombyggnaden av Söderleden har i sin tur utgjort en viktig förutsättning för 
omvandlingen av Hagebygatan till mer av en stadsgata.  
 

                                                
21 Till exempel representanter för fastighetsägare, Östgötatrafiken och boendeföreningen ”Ditt 
Nya Hageby”. 
22 Egna anteckningar från möte inom Stadsutvecklingsprojektet Ljura-Hageby-Navestad, inom 
Den Goda Staden 2006-11-13. 
23 Politiker och tjänsteman på Norrköpings kommun (4), tjänstemän på Banverket (2, 3). 
24 Tjänsteman på Banverket (2). 
25 Politiker i Norrköpings kommun. 
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Samtidigt har hela spårvägsutbyggnaden stått och väntat på besked från Ban-
verket om statsbidraget ska betalas ut, vilket endast har kunnat ske om projektet 
pekas ut i nästa åtgärdsplan. Denna avvaktan har i sin tur dämpat engagemang-
et hos investerare och tempot i utvecklingen av området26 vilket har medfört 
ökade samhällsekonomiska kostnader i projektet som helhet27. Låsningen har 
uppstått trots en bred enighet och en gemensam målbild – över parti- och 
blockgränserna, bland chefstjänstemän och bland privata, ideella och offentliga 
aktörer utanför den kommunala organisationen (inklusive Banverket).  
 
Medan den formella förklaringen till att statsbidraget ej betalas ut är att formel-
la krav på ärendegången inte har uppfyllts, finns det samtidigt en annan pro-
blematik av mer informell karaktär som handlar om brister i kommunikationen 
mellan kommunen och Banverket. Regelsystemet är formalia som kommunen 
hela tiden har haft möjlighet att förhålla sig till. Detta har dock varit svårt i en 
situation där den interna diskussionen inom kommunen inte hade landat i ett 
bindande beslut, utöver den otydliga riktning som anges i den icke bindande 
översiktsplanen. Kommunen har en lång historia av politiska diskussioner kring 
projektet där statsbidragsansökan är en central del i processens kulmen, medan 
Banverket har utgått – och har varit tvungen att göra det – från den formalia 
som reglerar hanteringen av statsbidrag och har tagit det formella ansöknings-
tillfället som startpunkt för sin medverkan.  
 
Låsningen har med andra ord inte i första hand berott på en intressekonflikt – 
snarare tvärtom. Någon större diskussion om projektets mål ur ett intresseper-
spektiv har lyst med sin frånvaro sedan Den Goda Staden startades. I stor ut-
sträckning har måldiskussionen varit ett passerat moment. Istället handlar det 
om svårigheterna att samordna planeringsinsatser från aktörer inom olika pla-
neringssystem, med olika planeringslogik och planeringshorisonter. Projektet 
har lidit av bristande tydlighet i dubbla riktningar – dels från kommunen gent-
emot Banverket om sina långsiktiga ambitioner i kollektivtrafiksystemet, och 
dels från Banverket gentemot kommunen om de formella krav som regelsyste-
met ställer på ett statsbidragsprojekt.  
 
Som följd av kommunens medverkan i Den Goda Staden har en särskild grupp 
av strategiskt viktiga aktörer, från politik och förvaltning inom kommunen samt 
Banverket och Vägverket, bildats – den lokala ledningsgruppen för Den Goda 
Staden. Denna grupp har successivt utvecklats till ett forum diskussioner kring 
strategiska stadsutvecklingsfrågor av intresse för både kommunen och de statli-
ga verken, något som har bidragit till ett nytt samtalsklimat i förhållandet mel-
lan inblandade parter. Inom ramen för Den Goda Staden har också diskussioner 

                                                
26 Tjänsteman på Norrköpings kommun (2). 
27 En uppskjuten vinst innebär ett lägre nuvärde. Ju högre de förväntade samhällsekonomiska 
effekterna av ett projekt är desto mer ”kostar det att vänta” (se till exempel NUTEK 2007).  
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förts på mer operativ nivå kring det aktuella projektet i Ljura och Hageby. Des-
sa möten och den lokala ledningsgruppen för Den Goda Staden har varit viktiga 
fora i den diskussion som har följt efter låsningen kring statsbidraget och som 
har syftat till att leda till en lösning på problemet.  
 

3.2 Exemplet Uppsala – Stadsläkning kring trafikled er 

3.2.1 Förtätning utmed Råbyvägen 
I slutet av 2006 öppnades nya E4 förbi Uppsala till Björklinge. Under oktober 
2007 invigdes den resterande sträckan av motorvägsbygget upp till Mehedeby. 
Samtidigt öppnades förlängningen av Bärbyleden som därmed binder ihop nya 
E4 med riksväg 55 och 72 västerut. Som resultat av detta har gamla E4 (Tycho 
Hedéns väg), tillsammans med ett antal andra vägar genom staden, fått nya 
funktioner i stadens trafiksystem. I samband med dessa förändringar har också 
kommunen övertagit väghållarrollen från staten. Mot den bakgrunden finns det 
en kommunal ambition att omvandla dessa trafikleder till stadsgator med för-
tätning som ett viktigt inslag. En av dessa är Råbyvägen. 
 
 

 
Figur 4: Råbyvägens läge i Uppsala. 
 
Utmed Råbyvägen pågår flera utvecklingsprojekt mellan järnvägen och Tycho 
Hedéns väg. Kommunen har ett antal detaljplaneuppdrag i lite olika faser på 
sträckan. Ett nyligen avslutat sådant har syftat till att möjliggöra för Riksbyg-
gen att bygga drygt 200 lägenheter mellan gatan och den nuvarande bebyggel-
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sen på mark som i nuläget är parkeringsplatser utmed ett avsnitt av Råbyvägen 
där gaturummet idag är ca 140 m.  
 
 

 
Figur 5: Den diskuterade delen av Råbyvägen åt nordost, våren 2007. 
 
 

 
Figur 6: Parkeringsplatser mellan Råbyvägen (till höger utanför bilden) och den befintliga be-
byggelsen vid Väktargatan (till vänster) våren 2007, där den diskuterade detaljplanen syftar till 
att möjliggöra bostadsbyggande. 
 
Själva gatan – Råbyvägen – har inte ingått i planområdet. Däremot är Råbyvä-
gen, tillsammans med bland annat Tycho Hedéns väg, utpekad som omvand-
lingsområde i översiktsplanen för staden från 2002. Den långsiktiga strategin är 
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enligt översiktsplanen att Råbyvägen ska omvandlas från trafikled och ges ”ka-
raktär av stadsgata” (Uppsala kommun 2002, s 47). På andra sidan Råbyvägen 
pågår ett programarbete för förtätning på mark av liknande karaktär som det 
aktuella projektet. Därför har det varit principiellt viktigt för Stadsbyggnads-
kontoret (SBK) att föra en diskussion med Gatu- och Trafikkontoret (GTK) om 
gatans framtida utformning. Förutsättningarna för en ”stadsmässig” lösning 
(oavsett hur den definieras) av bebyggelseutvecklingen påverkas av den kring-
liggande gatu- och trafikstrukturen. I denna process har SBK och GTK haft 
svårt att komma överens om en lösning för gatans framtida utveckling. SBK 
har därför begärt hjälp från Kommunledningskontoret (KLK), som i egenskap 
av kommunstyrelsens förvaltning ansvarar för kommunens översiktliga plane-
ring, med en principdiskussion om hur denna typ av gator ska hanteras i det nya 
vägnätet. I det sammanhanget har projektet upptagits som ett delprojekt i Den 
Goda Staden under benämningen ”Stadsläkning kring trafikleder” med syftet 
att ”omvandla området längs med en trafikled som ändrar funktion, så att sta-
den kan växa närmare gatan och bilda en mer stadslik miljö” (Tornberg & Cars 
2008, s 87). Genom att lyfta in projektet i Den Goda Staden-sammanhanget 
tydliggjordes den principiella problematiken i relationen mellan stadsplanerar- 
och trafikplanerarperspektiven. 
 

3.2.2 Oenighet om gaturummets utformning 
I diskussionen mellan GTK och SBK har de två kontoren varit oense i flera 
konkreta avseenden. En av tvistefrågorna är kantstensparkering. Det ökade an-
talet bostäder i området gör att nya parkeringsplatser måste tillskapas, särskilt 
mot bakgrund av att de nya husen byggs på det som idag är parkeringsplatser. 
SBK har velat, utöver med nya p-platser i garage och ett p-hus, lösa detta med 
kantstensparkering på Väktargatan – den gata som blir angöringsgata enligt 
detaljplanen (Uppsala kommun 2007a). Mot detta har GTK (och GTN) reagerat 
med hänvisning till förutsättningarna för vinterväghållning och trafiksäkerhe-
ten:  
 

”Rationell och kostnadseffektiv vinterdrift av en gata förutsätter att snön kan 
skottas åt båda sidorna och att snön sedan får ligga kvar till dess att tillfälle finns 
att forsla bort snön. […] Kantstensparkering utmed en bostadsgata kan innebära 
en trafikfara för bland annat barn som kan springa ut i gatan mellan bilarna.” 
(Uppsala kommun 2007b, s 2). 

 
För att skapa förutsättningar för verksamheter i bottenvåningarna ut mot Råby-
vägen har SBK också framhållit betydelsen av kantstensparkering utmed Råby-
vägen. Möjligheten att kunna göra korta stopp för att göra snabba ärenden an-
ses vara en viktig förutsättning för många affärsverksamheter28. Av GTK har 

                                                
28 Tjänstemän på Uppsala kommun (1, 4). 
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däremot kantstensparkering utmed Råbyvägen betraktats som en kompliceran-
de faktor för kollektivtrafikens framkomlighet och som störande för trafikryt-
men29. 
 
Som ett led i omvandlingen av Råbyvägen till stadsgata har SBK velat smalna 
av gaturummet, dels för att skapa ett mer ”tätt och tydligt gaturum” (Uppsala 
kommun 2007a, s 13) och dels för att ge förutsättningar för stora gårdar på bak-
sidan av de u-formade husen30. Att begränsa antalet körfält till ett i vardera rikt-
ning har då varit ett naturligt steg. GTK, däremot har sett Råbyvägen som en 
strategisk länk i stadens trafiksystem och har varit tveksamma till att begränsa 
antalet körfält. Dels har man sett gatan som en viktig del i det framtida kollek-
tivtrafiksystemet, där det eventuellt kommer krävas särskilda kollektivtrafik-
körfält, och dels har man värnat om gatans förmåga att hantera en växande 
mängd trafik (som beräknas öka från 8000 till 10000 fordon per dygn fram till 
2020 (Uppsala kommun 2006)). Gatusektionens bredd har därför varit en cen-
tral tvistefråga i diskussionen, där SBK har förespråkat en sektion på 30 meter 
medan GTK har sett 37 meter som en förutsättning för att klara kraven på ga-
tan.  
 
SBK förväntar sig att ”Råbyvägen på ett mer påtagligt sätt införlivas i stadens 
övriga gatunät och trafikrytm” (Uppsala kommun 2007a, s 13) som en följd av 
den nya E4:ans öppnande och menar att trafikmängderna inte nödvändigtvis 
behöver tas för givna eftersom trafikbeteendet också formas av det stads- och 
bebyggelsemässiga sammanhanget31. GTK (och GTN), å andra sidan, ansåg i 
sitt samrådsyttrande över planförslaget att ”den viktiga funktion i huvudgatunä-
tet som Råbyvägen har fått i och med dess koppling till Bärbyleden och E4” 
(Uppsala kommun 2007b, s 2) borde betonas. 
 
Vad den övergripande ambitionen – att omvandla den nuvarande vägen till en 
stadsgata – innebär konkret har det inte funnits något givet svar på och den dis-
kussion som har förts mellan SBK och GTK illustrerar det faktum att man har 
haft olika syn på detta. Samtidigt har byggherren satt stor press på kommunen 
att hitta en lösning inom rimlig tid32.  
 
Under processens gång har KLK varit sammankallande i en arbetsgrupp inled-
ningsvis bestående av personer från GTK och SBK samt Vägverket men efter-
hand också med företrädare för Fritids- och Naturkontoret samt Miljökontoret, 
för att genom dialog närma sig en gemensam vision för arbetet. Som stöd i pro-
cessen har SWECO VBB anlitats för att bidra med lösningsförslag för området 

                                                
29 Tjänsteman på Uppsala kommun (9). 
30 Tjänsteman på Uppsala kommun (4). 
31 Tjänsteman på Uppsala kommun (1). 
32 Tjänstemän på Uppsala kommun (1, 5, 7). 
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(SWECO VBB 2008). I november 2007 antog Byggnadsnämnden planen som 
vann laga kraft 19 december 2007 (Uppsala kommun 2007a) utan att en över-
enskommelse med GTK/GTN hade uppnåtts om gaturummets utformning.  
 

3.2.3 Begreppsförvirring? 
Eftersom det finns en övergripande strategi att omvandla Råbyvägen till en 
”stadsgata” enligt översiktsplanen kan den oenighet som nu har uppstått tolkas 
som en följd av att två sektorer tolkar begreppet ”stadsgata” på olika sätt. I viss 
mån finns det stöd för en sådan slutsats i underlaget till denna rapport, även om 
innebörden i själva begreppet ”stadsmässighet” egentligen inte framstår som 
särskilt kontroversiell. Någon principiellt avgörande och uppenbar motsättning 
mellan GTK:s och SBK:s syn på vad stadsmässighet innebär är svår att peka 
på. Båda sidor beskriver begreppet ”stadsmässighet” i termer av funktions-
blandning, en gång- och cykelvänlig miljö, verksamheter i bottenplan, med 
mera.  
 
Däremot finns det en skillnad i synen på hur angeläget det är att faktiskt reda ut 
begreppets innebörd i just Råbyvägens kontext. På SBK har man tyckt sig ha en 
klar idé över Råbyvägens framtid som stadsgata enligt översiktsplanen. GTK å 
andra sidan har inte ägnat samma tid och kraft åt att hitta sin egen tolkning av 
översiktsplanens skrivning.  
 
Detta bottnar i sin tur i en skillnad i synen på hur stor vikt som ska läggas vid 
detta begrepp när utformningen av Råbyvägen diskuteras, det vill säga hur 
styrande det ska vara för utvecklingen i detta sammanhang. En tjänsteman på 
SBK har uttryckt kontorets inställning så här:  
 

”Vi arbetar utifrån ett politiskt direktiv uttryckt i ÖP. […] Men ÖP är alltid bara 
en viljeinriktning. Den måste sedan prövas i detaljplaneringen och det är det vi 
gör nu. Vi tolkar den som att fördelarna med förtätning överväger nackdelar-
na.”33.  

 
En tjänsteman från GTK har istället sagt:  
 

”Ibland kan jag undra om det är bra att bygga överallt. Har Stadsbyggnadskonto-
ret ens ställt sig frågan om det är rätt att bygga där på Råbyvägen?”34.  

 
Eller som en kollega till denne på samma kontor har frågat sig:  
 

”Även om det inte är Gatu- och Trafikkontorets primära fråga kan man undra 
vem som vill etablera verksamheter i bottenplan så långt från city?”35  

                                                
33 Tjänsteman på Uppsala kommun (1). 
34 Tjänsteman på Uppsala kommun (2). 
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och pekat på att samma tankegångar förekommer i diskussionen om Fyris-
lundsgatan ännu längre ut från centrum.  
 
Det finns alltså en uppfattning på GTK att SBK lite oreflekterat har ställt in sig 
på att bygga en viss typ av stadsgator oavsett de platsspecifika förutsättningar-
na för det. SBK å andra sidan menar att ambitionen om stadsläkning har varit 
viktig för att möjliggöra för staden att växa på lång sikt – inte bara för att till-
godose dagens behov: ”Planeringen är långsiktig och ska möjliggöra en stads-
tillväxt på flera decenniers sikt.”36. Därför är det, enligt SBK, motiverat att göra 
den här typen av förändringar nu även om platsen i dagsläget inte ger ideala 
förutsättningar för verksamheter i bottenplanet. Ur ett trafikplanerarperspektiv 
är gatan viktig som länk i en långsiktig strategi för det framtida transportsyste-
met, inte minst för kollektivtrafiken, och bör därför inte låsas vid en fysisk ut-
formning som är inflexibel på längre sikt37. Det har alltså funnits helt olika upp-
fattningar om vad som bör tolkas in i begreppet ”långsiktighet”. 
 
I fallet Råbyvägen har det alltså funnits en uppenbar konflikt mellan å ena si-
dan GTK och å andra sidan SBK och KLK, som härrör från olika perspektiv på 
situationen och på varandras agerande. SBK och KLK har efterlyst en mjukare 
och öppnare inställning till de konkreta utformningsfrågorna hos GTK, med 
ambitionen att hålla kvar diskussionen på principnivå. SBK och KLK har till 
exempel upprepat pekat på GTK:s tendens att snabbt hamna i tekniska detalj-
frågor snarare än de övergripande principfrågorna38. Samtidigt har det funnits 
en skepsis från GTK:s håll över KLK:s och SBK:s förmåga att hantera de sek-
torsfrågor (miljökvalitetsnormer, trafiksäkerhet, framkomlighet, etcetera) som 
GTK ansvarar för. Man menar också att det finns en bristande förståelse hos 
SBK för det faktum att GTK som väghållare i framtiden kan bli ansvarig för att 
åtgärda problem som uppstått med till exempel buller och luftkvalitet som följd 
av förtätning39. 
 

3.2.4 Trafiken och översiktsplanen  
För att förstå den nuvarande situationen måste man gå tillbaka till framtagandet 
av översiktsplanen för staden (Uppsala kommun 2002). Det är översiktsplanen 
som SBK har stött sig på när man har föreslagit  den lösning som GTK tvekar 
inför.  
 

                                                                                                                                       
35 Tjänsteman på Uppsala kommun (3). 
36 Tjänsteman på Uppsala kommun (4). 
37 Tjänstemän på Uppsala kommun (2, 7). 
38 Tjänstemän på Uppsala kommun (1, 4, 5, 6). 
39 Tjänsteman på Uppsala kommun (7). 
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På uppdrag av kommunstyrelsen 1997 inledde dåvarande Kommunstyrelsens 
kontor (senare Kommunledningskontoret – KLK) en fem år lång och ambitiös 
process som 2002 resulterade i en översiktsplan för staden. På vägen dit hade 
ett omfattande visionsarbete pågått med start i diskussionsunderlaget ”Tre per-
spektiv på Uppsala 2012” (Uppsala kommun 1998) där stadens utvecklingsför-
utsättningar som hembygd och som del i den globala ekonomin och kretsloppet 
diskuterades med sikte på år 2012. En bred samrådsprocess kring materialet 
omfattade bland annat medborgarpaneler, debatter med intresseorganisationer, 
dialog med skolklasser och ett internt remissförfarande inom den kommunala 
förvaltningen. Med utgångspunkt i det arbetet togs sedan en ”Vision och strate-
gi för staden” fram (Uppsala kommun 2000) – denna gång med sikte på år 
2020. Även denna hade på motsvarande sätt först diskuterats i samråd med ett 
stort antal aktörer och intressenter i kommunen. Efter att visionen var antagen 
av kommunfullmäktige 2000 togs året därpå ett förslag till översiktsplan för 
staden fram och efter omarbetningar i två omgångar i samband med samråd 
respektive utställning antog kommunfullmäktige den översiktsplan som nu lig-
ger till grund för planeringen av Uppsala stad (Uppsala kommun 2002).  
 
Översiktsplanen togs alltså fram under en lång process med brett inflytande 
från flera håll. Men från trafikplanerarhåll finns det en skepsis över hanteringen 
av trafikfrågorna i översiktsplanen. I Tekniska beställarnämndens (en tidigare 
motsvarighet till nuvarande Gatu- och Trafiknämnden) yttrande över översikts-
planen uttalade man i brist på en välutvecklad kollektivtrafikstrategi en osäker-
het om kollektivtrafikens framtid och i tjänstemannaförslaget till nämndens 
yttrande efterlystes en särskild trafikplan: ”Vilka av dagens huvudgator som 
eventuellt bör reserveras helt eller delvis för kollektivtrafik kan inte beslutas för 
närvarande. […] Det är kanske dags för en hel trafikplan i vilken kollektivtrafi-
kens behov vägs mot biltrafikens” (Uppsala kommun 2001, s 8). I samband 
med antagandet av översiktsplanen 2002 gav således KF i uppdrag åt KS att 
påbörja framtagandet av en kollektivtrafik- och trafikplan för Uppsala stad 
(Uppsala kommun 2002). En färdig trafikplan för staden låg färdig och antogs 
2006 (Uppsala kommun 2006). 
 
Bristen på integrering av trafikfrågorna, i synnerhet kollektivtrafikfrågorna, i 
översiktsplanen har haft en negativ inverkan på dess legitimitet som över-
gripande styrdokument. Därför har inte heller översiktsplanens innehåll präglat 
arbetet på GTK i samma utsträckning som på SBK.  
 

3.2.5 Stadsläkning som delprojekt i Den Goda Staden   
Diskussionen mellan SBK och GTK inleddes i samband med att projektet lyftes 
in som ett delprojekt i Den Goda Staden. Tidigare försök att utarbeta samord-
nade lösningar mellan SBK och GTK bilateralt gick trögt i avsaknad av till-
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räckligt engagemang för en sektorsövergripande lösning40. Det fanns därför ett 
behov av att lyfta upp projektet på en mer principiell nivå för att hitta de berör-
ingspunkter mellan SBK och GTK som skulle kunna ligga till grund för en 
samförståndslösning. Som delprojekt i Den Goda Staden fick KLK ansvar för 
att hålla ihop projektet över sektorsgränserna och bildade en arbetsgrupp för 
projektet genom att sammankalla till gemensamma möten för KLK, GTK och 
SBK samt Vägverket i egenskap av sektorsansvarig myndighet för vägtrans-
portsystemet. Syftet med dessa möten var inledningsvis dels att utarbeta ett 
gemensamt gestaltningsprogram för gaturummet och dels att få igång en mer 
principiell diskussion kring denna typ av stadsbyggnadsutmaningar41. Tidigt 
stod det klart att GTK och SBK befann sig långt ifrån varandra i sakfrågan och 
ambitionen att utarbeta ett gestaltningsprogram fick prioriteras ned till förmån 
för den mer principiella diskussionen. Ett dominerande inslag på dessa möten 
var därför redogörelser för respektive parts position i frågan. GTK redovisade 
vad man ansåg vara förutsättningar för en ombyggnad av gatan, till exempel 
med avseende på gatubredd, antal körfält, etcetera och företrädare för SBK re-
dogjorde på motsvarande sätt för vad de ansåg vara den framtida utformningens 
grundläggande element42.  
 
Den gemensamma insikten om den påtagliga skillnaden i synsätt mellan konto-
ren (som redogjorts för ovan) ledde till att man planerade in studiebesök för att 
utveckla en gemensam referensram att förhålla sig till. Man beslutade också att 
gemensamt upphandla en konsultutredning kring gatans utformning. Som reak-
tion på meningsmotsättningarna mellan kontoren försökte också KLK att styra 
diskussionen mot en gemensamt formulerad vision för gaturummet. Ett påbör-
jat visionsutkast togs därför fram som underlag för diskussionen. Det visade sig 
dock vara svårt att använda visionen som ett underlag för en samförståndslös-
ning och diskussionen gled istället successivt över från att hitta en gemensam 
lösning till att snarare handla om att ta fram olika alternativ för nämndpoliti-
kerna att ta ställning till.43  
 
Trots att förutsättningarna för en samförståndslösning på tjänstemannanivån 
inte framstod som särskilt goda har flera personer i arbetsgruppen pekat på ett 
värde i att lyfta upp den här typen av konflikter till en principdiskussion om hur 
man ska hantera avvägningar av detta slag, även om man inte nödvändigtvis 
skulle nå konsensusbeslut i just denna fråga44. Genom dels arbetsgruppen och 
dels det erfarenhetsutbyte som har underlättats via till exempel kommunöver-
                                                
40 Tjänstemän på Uppsala kommun (1, 6). 
41 Tjänsteman på Uppsala kommun (6). 
42 Egna anteckningar från möte inom Den Goda Stadens delprojekt Stadsläkning kring trafik-
leder i Uppsala 2007-01-29. 
43 Egna anteckningar från möte inom Den Goda Stadens delprojekt Stadsläkning kring trafik-
leder i Uppsala 2007-03-14. 
44 Tjänstemän på Uppsala kommun (1, 6, 7, 9). 
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gripande konferenser inom Den Goda Staden har det skapats fora för denna typ 
av diskussion som inte tidigare har funnits, menade en person på GTK som såg 
ett behov av större förståelse för GTK:s förutsättningar och ansvar45. Även om 
just detta projekt inte kunde få en samordnad lösning – i hög grad beroende på 
det tryck som byggherren har satt på detaljplanearbetet46 – finns det därför, med 
större beredskap inför denna typ av konflikter, förväntningar på ett underlättat 
samarbete i andra projekt framöver47, till exempel den förestående samman-
slagningen av översiktsplanen och trafikplanen (Uppsala kommun 2008) samt 
ombyggnaden av infarten till Uppsala västerifrån via riksväg 55.  
 
Just för att man är så medveten om klyftan mellan perspektiven pekar alltså 
flera inblandade på behovet av en principdiskussion som underlag för en poli-
tisk avvägning. Därför har också ett större engagemang hos politiker efterlysts i 
diskussionen. Vis av tidigare erfarenheter från den lokala politiska kulturen i 
Uppsala och den utveckling som arbetsgruppen genomgick konstaterade en 
person i arbetsgruppen att det var synd att det finns så pass starka spänningar 
mellan nämnderna när man nu hade börjat hitta varandra på tjänstemannapla-
net48. 
 

3.2.6 Sammanfattande slutsatser 
Uppsalas Stadsläkningsprojekt omfattar en klassisk motsättning mellan trafik- 
och stadsplanering. I detta fall kommer denna motsättning i sak till uttryck i 
olika fysiska anspråk på gaturummets utformning. Om den fastställda planen 
ska kombineras med den utformning för gatan som GTK förordar kommer det 
att ske på bekostnad av bebyggelseutrymmet på södra sidan och därmed påver-
ka förutsättningarna för en helhetslösning för gaturummet. Det som sker är allt-
så att man nu låser sig vid en bebyggelseutformning på norra sidan som mins-
kar flexibiliteten för övriga delar av gaturummet, det vill säga södra sidan av 
gatan alternativt gatan i sig. Istället för att hitta en principlösning för bebyggel-
sen på norra och södra sidan samt gatan (med dess olika anspråk och behov av 
trafiksäkerhetsaspekter, framkomlighet för bilar och kollektivtrafik) gemensamt 
har nu den konkreta detaljplaneverkligheten genom trycket från byggherren 
tvingat fram en lösning som saknar ett sådant övergripande perspektiv. 
 
Men det finns en annan dimension i denna problematik. Svårigheten att komma 
överens om Råbyvägen bottnar i svårigheten att enas om grundläggande styr-
principer för platsens utveckling. SBK har sett översiktsplanen som det sam-
manhang där sådana principer är formulerade, men den är utformad utifrån vis-

                                                
45 Tjänsteman på Uppsala kommun (7). 
46 Tjänstemän på Uppsala kommun (1, 5, 6, 7). 
47 Tjänsteman på Uppsala kommun (7). 
48 Tjänsteman på Uppsala kommun (5). 
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sa perspektiv där trafikperspektivet inte har beaktats tillräckligt enligt GTK. 
GTK har därför lagt mindre vikt vid översiktsplanen som styrdokument än vad 
SBK och KLK har gjort.  
 
Bristen på samordning kan därmed inte bara förklaras med formella faktorer 
som att ansvaret för gaturummet som helhet är uppdelat på olika förvaltningar 
och nämnder. Vad ambitionen att omvandla Råbyvägen till en stadsgata inne-
bär är i högsta grad en tolkningsfråga, som inte bara handlar om olika intressen 
utan också om synen på översiktsplanen som styrdokument. Grundläggande 
skillnader i synen på trafik och bebyggelse, till exempel med avseende på vad 
som är en ”långsiktig” lösning, är därför viktiga förutsättningar för samord-
ningen mellan trafik- och bebyggelseplaneringen.  
 
Från politiskt håll har det hävdats att de motsättningar som har tagits upp fram-
för allt ligger på tjänstemannaplanet49. Visserligen ändrade Gatu- och Trafik-
nämnden i tjänstemannaförslaget till yttrande över planförslaget i samrådsske-
det, där GTK hade föreslagit att nämnden skulle avstyrka planen, men från 
tjänstemannahåll anses motsättningen även finns mellan nämnderna.  
 
Att det aktuella projektet lyftes in som ett delprojekt i Den Goda Staden inne-
bar att det samordningsperspektiv som Den Goda Staden representerar fick 
större tyngd i sammanhanget. Man lyfte upp frågan från sektorsförvaltningsni-
vån till en mer övergripande diskussion som sanktioneras av Den Goda Staden 
– visserligen fortfarande under kommunens ansvar, men under Den Goda Sta-
den-projektets paraply och därmed med en högre grad av uppmärksamhet ut-
ifrån, till exempel från Vägverket som har medverkat i diskussionen och med 
projektägargruppens (det vill säga högsta ledningen inom verken och kommu-
nerna) kontinuerligt ”vakande öga” över projektet. Strävan efter sektorsöver-
gripande lösningar och arbetssätt gavs därigenom ökad legitimitet.  
 

3.3 Exemplet Jönköping – Visionsarbete kring storsk alig 
stadsutveckling 

3.3.1 På väg in i Stadsbyggnadsvision 2.0 
Efter en kraftig nedgång för Jönköpings centrum i samband med att det gamla 
regementet A6 öppnade som externhandelsområde 1987 inleddes i början av 
90-talet en rad insatser för att utveckla stadskärnan. Östra centrum rustades upp 
och fick gågata, ett nytt kollektivtrafiksystem infördes och ett nytt resecentrum 
byggdes. 1997 etablerades högskolan nära centrum och stadskärnan har ge-
nomgått stora förändringar med positiva effekter under den senaste 10-15 års-

                                                
49 Politiker i Uppsala kommun. 
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perioden. Efter några års process sjösattes år 2000 Stadsbyggnadsvisionen – en 
vision för stadskärnans utveckling med stark betoning på genomförande enligt 
devisen ”Från tanke till handling”. Jönköpings arbete med stadskärneförnyelse 
har fungerat som mall för flera andra städer i Sverige och har även väckt intres-
se utomlands (Tornberg & Hansen 2007).  
 
 

   
Figur 7: Stadsbyggnadsvision 1.0 och Stadsbyggnadsvision 2.0. 
 
Stadsbyggnadsvisionen, som hade sitt fokus på Jönköpings stadskärna, håller i 
skrivandets stund på att avslutas. De projekt som identifierades under visions-
arbetet har realiserats, de sista är under genomförande. Jönköping står nu inför 
nya utmaningar och en rad stora fysiska omvandlingsprojekt, den här gången 
med stora statliga infrastrukturinvesteringar. Mot bakgrund av de framgångar 
man tycker sig ha upplevt genom arbetet med Stadsbyggnadsvisionen har man 
samlat de projekt man bedömer som viktigast under benämningen ”Stadsbygg-
nadsvision 2.0 – Staden och sjöarna”.  
 

3.3.2 En historia av framväxande ”helhetssyn” 
Liksom i Uppsalas översiktsplaneprocess har arbetet med stadsutveckling i 
Jönköping präglats av en lång process med utåtriktade inslag som temasemina-
rier, medborgarenkäter, med mera. Ambitionen var tidigt att involvera berörda 
intressenter även utanför den kommunala organisationen och arbetet med 
stadskärneutveckling präglades redan i samband med den första upprustningen 
av Östra Centrum av ett nära samarbete mellan kommunen och fastighetsägare 
(Nilsson 2003). Efter en lång process förenades stadskärnans olika företagarfö-
reningar i en gemensam organisation och 1992 bildades centrumutvecklingsor-
ganisationen På Stan (numera Jönköping City) som ett samarbete mellan kom-
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munen, handlare och fastighetsägare i centrum50. Formatet för På Stan var in-
spirerat av det engelska konceptet Town Centre Management och var ett tidigt 
exempel på ett sådant samarbete i Sverige (Tornberg & Hansen 2007).  
 
På Stan har varit en viktig part i stadens förnyelsearbete men den grundläggan-
de principen om samarbete mellan berörda aktörer har även gällt andra aktörer. 
I samband med att Östra Storgatan omvandlades till gågata blev det nödvändigt 
med omläggningar av trafiksystemet – inte minst busstrafiken som hade haft 
Östra Storgatan som ett huvudstråk i staden. Inledningsvis gav detta upphov till 
meningsskiljaktigheter mellan å ena sidan kommunen, som var drivande i för-
ändringen av Östra Centrum, och å andra sidan gatans handlare och busstrafi-
kens huvudman, Länstrafiken, som upplevde omvandlingen av Östra Storgatan 
negativt utifrån sina respektive verksamheters perspektiv (Pettersson & Nilsson 
2007). Det fanns dock en politisk övertygelse i staden om värdet i omvandling-
en som därför drevs igenom trots protesterna. Detta tvingade i sin tur fram en 
översyn av kollektivtrafiksystemet i staden. Successivt växte ett samarbete 
fram mellan kommunen och Länstrafiken och när sedan det så kallade Kom-
fortpaketet – effektiviseringen av kollektivtrafiken med bland annat ett nytt 
stomlinjenät – genomfördes, skedde detta under delat projektledarskap mellan 
kommunen och Länstrafiken. Den stads- och trafikomvandling som skedde i 
samband med upprustningen av Östra och senare Västra Centrum samt Kom-
fortpaketet följdes sedan av ett nytt resecentrum för samordning av den lokala, 
regionala och nationella kollektivtrafiken.  
 

3.3.3 En samlad strategi för stadskärnan – Stadsbyg gnadsvi-
sionen  

Mot slutet av 1990-talet hade alltså flera större projekt genomförts och sam-
banden dem emellan blivit allt tydligare. Så långt hade projekten definierats 
vart och ett för sig, även om de i hög grad byggde på varandra. Successivt väx-
te insikten fram att ett riktigt helhetsgrepp borde omfatta dessa delar samman-
taget, det vill säga hela stadskärnan. Vid ungefär samma tid (1997) flyttade 
högskolan in i de centralt belägna lokalerna på Väster vilket innebar ytterligare 
förändringar för stadskärnan. Dessutom planerades en expansion av högskolan 
vars studentantal ökade med ca 40% de första fem åren efter flytten till cent-
rum51. Mot denna bakgrund initierades 1998 ett brett arbete för utveckling av 

                                                
50 Representant för På Stan, Jönköping. 
51 Statistik från Högskoleverket. Registrerade studenter netto vid Högskolan i Jönköping (in-
klusive Hälsohögskolan i Jönköping fram till och med höstterminen 2001) per kalenderhalvår. 
Vårterminen 1998 var antalet studenter 5815 jämfört med 8030 vårterminen 2003. Avser regi-
strerade på utbildningsprogram och inkluderar därför inte studenter som läser fristående kur-
ser. 
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hela stadskärnan samlat under benämningen Stadsbyggnadsvisionen (Jönkö-
pings kommun 2000a).  
 
Framtagandet av Stadsbyggnadsvisionen inleddes med en bred diskussion om 
stadens karaktär och utvecklingsförutsättningar, med avstamp i analyser och 
rapporter om exempelvis stadskärnans roll i en stadsregion (Johansson 1999), 
stadens trafiksystem och olika fysiska utvecklingsmöjligheter. Ett antal semina-
rier hölls utifrån frågeställningen ”Vad är den goda staden?”och på teman som 
stadens relation till vattnet, stadens mötesplatser och högskolans utveckling 
(Jönköpings kommun 2000a). I kommunikationen med allmänheten användes 
olika typer av visualiseringsverktyg för att visa hur staden skulle kunna komma 
att förändras. Politiker och tjänstemän från kommunen informerade på före-
ningsmöten och dylikt. Samtidigt fördes en vidare diskussion om utvecklingen 
av kommunen som helhet, resulterande i den kommunövergripande visionen 
”Ljuset vid Vättern” där själva centrumfunktionen lyftes fram särskilt i sam-
band med att stadens roll som centrum i ett vidare regionalt sammanhang samt 
som mötesplats och kommunikationscentrum framhölls som profilområden för 
Jönköping (Jönköpings kommun 2000b). ”Ljuset vid Vättern” skulle enligt be-
slutet i kommunfullmäktige fungera som ”riktlinjer för all annan strategisk och 
övergripande planering” (Jönköpings kommun 2000c, §145). En central ut-
gångspunkt för Stadsbyggnadsvisionen var alltså den grundläggande tanken på 
betydelsen av en attraktiv och väl fungerande kärna i regionen och staden – en 
utgångspunkt med förankring i kommunens mest övergripande visionsdoku-
ment. Konkretiserandet av stadsbyggnadsvisionen i projekt byggde därför på 
ett sådant samlat perspektiv där stadskärnan som sådan, snarare än de enstaka 
fysiska omvandlingsprojekten stod i fokus: 
 

”Staden är inte bara byggnader, gator och torg även om dessa är de långsiktigt 
formande stadsbyggnadselementen. Det handlar också i hög grad om innehållet, 
stadens liv samt platser för utbyte av varor och tjänster, liksom för möten mellan 
människor. Stadskärnan är en del av staden, kanske den viktigaste, säkert den 
mest spektakulära.” (Jönköpings kommun (2000a, s 12).  

 
När Stadsbyggnadsvisionen sedan sammanställdes i ett dokument 2000 hade en 
rad projekt – både pågående och framtida – samlats under ett gemensamt 
paraply. Där ingick bland annat den omfattande förändringen av området vid 
Munksjöns norra strand (Jönköpings kommun 2002), förnyelsen av Hamnpar-
ken och Hamnkanalen, fortsatt utveckling av stadens resecentrum, en handels-
strategi för staden, satsningar på hållbara kommunikationer, med mera (Jönkö-
pings kommun (2000a).  
 
När kommunfullmäktige sedan antog Stadsbyggnadsvisionens förslag till bä-
rande idéer och handling underströk man dess betydelse genom att betona att 
genomförandet av den har ”hög prioritet” (Jönköpings kommun 2000c, §146). I 
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samband med att Stadsbyggnadsvisionen sjösattes förändrades också det sätt 
man organiserade projektarbetet på. En särskild styrgrupp för arbetet inrättades, 
bestående av kommunalråden inom ansvarsområde 3, det vill säga samhälls-
byggnads- och de tekniska frågorna52, samt presidierna i stadsbyggnadsnämn-
den och tekniska nämnden. I praktiken anslöts även presidiet för miljönämnden 
till denna grupp och ingick formellt i styrgruppen från 2003 (Jönköpings kom-
mun 2003a). Vidare markerade kommunen sitt långsiktiga åtagande genom att 
redan 2000 avsätta 200 miljoner kronor för genomförandet av Stadsbyggnads-
visionen under perioden 2001-2005 i samband med budgetarbetet för år 2001. 
Tidigare hade varje enskilt projekt haft sin egen budget och nu beslutade kom-
munen att avsätta en särskild budget för hela det kommunala åtagandet i Stads-
byggnadsvisionen.  
 
Avsättandet av 200 miljoner kronor till arbetet var ett sätt för kommunen att 
signalera sitt långsiktiga engagemang för visionen. I det kommunala budgetar-
betet för år 2001 betonas detta särskilt:  
 

”För det fortsatta projektarbetet och trovärdigheten i detta gentemot utomstående 
intressenter är det av avgörande vikt, att redan i nu föreliggande förslag till inve-
steringsplan markera och reservera ett utrymme för de kommande åren. […] För 
en framtida positiv utveckling av Jönköping och genomförandet av de delprojekt 
som ingår i Stadsbyggnadsvisionen har den totala kommunfinansierade invester-
ingsvolymen bedömts till 200 Mkr under en femårsperiod, 2001-2005.” (Jönkö-
pings kommun 2000d, §299)53.  

 

3.3.4 Utvecklingsenheten bildas 
Stadsbyggnadsvisionens grundprinciper byggde på ett helhetsgrepp som förut-
satte en stark sammanhållande projektledning. Kommunfullmäktige hade mar-
kerat sin prioritering av arbetet genom att bilda en särskild styrgrupp för den 
politiska styrningen av arbetet samt att avsätta ekonomiska resurser för fullföl-
jandet av kommunens åtaganden inom visionen. Däremot följde inte en mot-
svarande organisationsförändring på tjänstemannasidan där arbetet fortsatte 
inom ramen för den ordinarie förvaltningsorganisationen, dominerat av Stads-
byggnadskontoret.  
 

                                                
52 Ansvarsområde 3 omfattar översiktlig fysisk planering, kommunikationer, miljö- och hälso-
skydd, räddningstjänst, va, avfall, fastigheter och energiplanering (Jönköpings kommuns 
hemsida, 2008-01-14). 
53 Ambitionen att avsätta 200 miljoner kronor för Stadsbyggnadsvisionen följdes sedan upp 
årligen och den totala finansieringen av Stadsbyggnadsvisionen slutade på ca 218 500 000 kr 
(Jönköpings kommun 2006, s 157). 
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Stadsbyggnadsvisionens sektorsövergripande karaktär blev dock allt mer påtag-
lig och 2003 tog Stadskontoret och Kommunstyrelsen initiativ till en mer sam-
manhållen organisation även på tjänstemannasidan då det konstaterades att  
 

”[f]ör närvarande finns det ingen instans i den kommunala förvaltningen som har 
som sitt ansvar att leda och samordna stora strategiska projektorganisationer. För 
vissa fysiska utvecklingsprojekt har stadsbyggnadskontoret fungerat som projekt-
ansvarig enhet men den typen av verksamhet torde dock ligga utanför kontorets 
egentliga uppgift.” (Jönköpings kommun 2003a, s 3).  

 
För att också säkerställa tjänstemannasidans förutsättningar att på ett ändamåls-
enligt sätt arbeta med och prioritera detta bildades därför en särskild utveck-
lingsenhet direkt under kommunstyrelsen med uppgiften att arbeta med Stads-
byggandsvisionen och andra strategiska samhällsbyggnadsfrågor. Utvecklings-
enheten skulle ges ”en så fristående ställning som möjligt inom ramen för den 
befintliga organisationsstrukturen för att inte tyngas av daglig operativ verk-
samhet” (Jönköpings kommun 2003a, s 2). Inrättandet av Utvecklingsenheten 
hos kommunstyrelsen var därför också ett sätt att prioritera Stadsbyggnadsvi-
sionen högre.  
 
I samband med bildandet av Utvecklingsenheten samlades också de finansiella 
resurserna för genomförandet av Stadsbyggnadsvisionen hos Kommunstyrelsen 
(Jönköpings kommun 2003b). Det ekonomiska ansvaret synkroniserades där-
igenom med ledningsansvaret då det finansiella ansvaret för genomförandet 
kunde läggas på den projektledning som ansvarade för visionen, istället för 
dem som genomför delarna av den.  
 
Stadsbyggnadsvisionen skilde sig från tidigare stadsutvecklingsarbete genom 
den påtagliga strävan efter att få ett helhetsperspektiv att prägla arbetet. Det 
omfattade inte bara samordningen av olika projekt utan också en organisatorisk 
lösning som tog ett samlat grepp om processen inom respektive delprojekt. Ge-
nom att utse en projektledare med ansvar för ett projekts alla faser – från idé till 
genomförande – var avsikten att säkerställa att den ursprungliga idén inte för-
ändrades på ett oreflekterat sätt på vägen mot det fysiska slutresultatet. Oavsett 
om byggfasen i ett projekt utfördes på entreprenad eller i kommunens egen regi 
var projektledningen hela tiden den samma. En tjänsteman beskriver den stora 
fördelen med att ha ansvar för hela processen så här:  
 

”Den stora fördelen med det här arbetssättet [från tanke till handling] är att slut-
produkten blir den man vill ha från början. Som projektledare är jag med i pro-
cessen hela vägen – från idén ända tills sista stenen är satt. […] Om röd vånga 
granit har följt som en röd tråd genom alla de här projekten för att nå en helhets-
lösning när det gäller granit kan en byggare komma och säga att ’den här granit-
muren blir för dyr – vi kör betong istället, det blir halva priset’, om han inte har 
varit med från början och inte har en aning om varför det ska vara röd vånga gra-



 62 

nit där. Detta problem kan också uppstå om det är för många faser med olika an-
svariga i processen från tanke till handling. Det är som leken där man viskar ett 
ord till en person som viskar detta vidare till nästa och nästa osv  så blir det aldrig 
samma ord som kommer ut på slutet. […] Man får ju kompromissa och pruta och 
greja men jag vet ju var jag ska kompromissa för att det ska bli minst fel i hel-
hetskonceptet och för att slutlösningen inte skall förfelas. Om jag måste ta bort 
någonting tar jag inte bort röd vånga. Då tar jag bort något annat.”54 

 
Denna organisationsprincip ligger bakom Stadsbyggnadsvisionens underrubrik 
”Från tanke till handling” (Jönköpings kommun 2000a) – ett arbetssätt som inte 
var helt okontroversiellt när det infördes:  
 

”Nu är organisationen så etablerad så att varje förändring som måste göras tar 
man med mig. Det har man lärt sig. Från början var det lite si och så. […] I bör-
jan var det ungefär så här: ’Jaha vad är kontonummret så vi vet var vi ska dra 
pengarna?’, sa den som skulle bygga. ’Här är inte att dra några pengar. Jag be-
ställer och ska ha en faktura på allt som görs och den ska jag kontrollera och be-
tala. […] Annars har jag ju ingen kontroll på ekonomin.’ Men det är utklarat nu 
och fungerar nästan bra. Men så var det inte från början.”55 

 
De arbetssätt genom vilka man har bedrivit stadsutvecklingsarbetet i Jönköping 
har alltså successivt och förhållandevis systematiskt vuxit fram under en knapp 
20-årsperiod, sedan slutet av 1980-talet, för att under början av 2000-talet landa 
i Stadsbyggnadsvisionen. Detta har gjorts under förhållandevis bred politisk 
enighet, dominerat av ett antal nyckelpersoner, bland både politiker och tjäns-
temän. Bildandet av Utvecklingsenheten var ett viktigt steg framåt enligt dem 
som arbetade i den – de drivande tjänstemännen och politikerna under framta-
gandet av Stadsbyggnadsvisionen:  
 

”Förslaget [att inrätta en utvecklingsenhet under kommunstyrelsen] skall (…) ses 
som ett första steg på väg att utforma en effektiv och ändamålsenlig organisa-
tion” (Jönköpings kommun 2003c, s 1, min kursivering).  

 
Organisationen av arbetet med Stadsbyggnadsvisionen var ett sätt att komma 
upp över nämnderna och samtidigt ha dem involverade eftersom presidiet i de 
hårda nämnderna satt med i den politiska ledningen för arbetet. 
 

3.3.5 Ny Stadsbyggnadsvision och nya förutsättninga r 
Medan de sista delarna av Stadsbyggnadsvisionen håller på att avslutas har ett 
program för Stadsbyggnadsvision 2.0 tagits fram med underrubriken ”Staden 
och sjöarna” (Jönköpings kommun 2008) under hösten 2007 och våren 2008. 
Detta program bygger på ett tidigare förslag till handlingsplan (Jönköpings 

                                                
54 Tjänsteman på Jönköpings kommun (1). 
55 Tjänsteman på Jönköpings kommun (1). 
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kommun 2005a). Fokus är fortfarande riktat mot regionens centrala delar, men 
den geografiska fokuseringen ligger mindre på den mest centrala stadskärnan 
enbart och mer på staden runt Munksjön, kallad Kärnan. Visionen innehåller 
flera projekt med stora statliga infrastrukturinvesteringar som en viktig kompo-
nent. Inne i den centrala staden har dubbelspår planerats på den idag enkelspå-
riga Jönköpingsbanan, Torsviksområdet på gränsen till Vaggeryds kommun har 
i den statliga kombiterminalsutredningen (Banverket 2007) föreslagits som en 
strategisk kombiterminal och Götalandsbanan – en framtida höghastighetsjärn-
väg mellan Stockholm och Göteborg – skall gå genom kommunen med en sta-
tion i staden. Samtidigt fortsätter utvecklingen av stadskärnan med en upprust-
ning och ombyggnad av Östra och Västra Centrum samt områdena kring 
Munksjön. I högre grad än tidigare är dessutom mycket av den mark som ska 
exploateras i privat ägo vilket ytterligare förändrar förutsättningarna för vision 
2 jämfört med vision 1. 
 

 
Figur 8: De två stadsbyggnadsvisionernas geografiska omfång. Jämfört med Stadsbyggnadsvi-
sion 1.0, vars fokus låg på stadskärnan, tar Stadsbyggnadsvision 2.0 ett större grepp om staden, 
dock fortfarande utan att omfatta stadens och regionens ytterområden och noder utanför ”Kär-
nan”. Anm: Kartan är från tiden innan bron över Mun ksjön färdigställdes 2006. 
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Efter valet 2006 blev det majoritetsskifte i kommunen och den tidigare koali-
tionen mellan (s) och (c) byttes ut mot en ny koalition mellan de fyra allians-
partierna (m), (fp), (c) och (kd) samt (mp). Stadsutvecklingsfrågorna har dock 
som regel inte varit blockåtskiljande i Jönköping. Den nya majoriteten gör i sitt 
kommunprogram för mandatperioden 2007-2010 tydligt att man har för avsikt 
att fortsätta det arbete som påbörjats: 
 

”Arbetet med stadsutveckling och den centrala stadens utbredning ska fortsätta. 
Området runt Munksjön är av strategisk betydelse och i nära samverkan med 
andra aktörer ska kommunen arbeta med att skapa goda förutsättningar för sta-
dens utveckling i enlighet med programmet för stadsbyggnadsvisionen ’Staden 
och sjöarna’” (Jönköpings politiska majoritet 2007, s 3). 

 
En tjänsteman sa i en intervju att ”i princip finns det ingen partipolitisk strid 
kring stadsbyggnadsfrågorna och politikerna har aldrig lagt sig i detaljer men 
just hur arbetet ska bedrivas vidare verkar meningarna gå isär om.”56  
 
Sedan 2005 har ett antal politiska och personmässiga förändringar successivt 
utmanat mycket av det som hade vuxit fram och av de ansvariga kom att be-
traktas som självklara framgångsfaktorer i det kommunala stadsutvecklingsar-
betet. Under 2005 bytte både Centerpartiet och Moderaterna ut sina represen-
tanter på kommunalrådsposterna och i januari 2006 gjorde Socialdemokraterna 
samma sak. I samtliga tre fall innebar personbytet en väsentlig föryngring och 
något av ett generationsskifte på kommunalrådsposterna. Strax därefter skedde 
också ett generationsskifte på tjänstemannasidan i samband med att några 
nyckelpersoner bland tjänstemännen gick i pension. En rad personmässiga för-
utsättningar för arbetet har därför förändrats på senare år.  
 
Sedan majoritetsskiftet 2006 har arbetsorganisationen förändrats. I korthet in-
nebär omorganisationen en decentralisering av stadsutvecklingsarbetet, med ett 
större ansvar för facknämnderna och fackförvaltningarna i arbetet med vision 
2.0 än under arbetet med vision 1.0. Huvudansvaret ligger fortfarande hos 
kommunstyrelsen som behåller en samordnande roll men är starkt beroende av 
den kompetens och de resurser som finns på fackförvaltningarna. 
 
Den 1 januari 2007 avvecklades Utvecklingsenheten som egen organisatorisk 
enhet hos kommunstyrelsen (enligt beslut fattat av den tidigare majoriteten re-
dan 2005) och i december 2007 antogs ett förslag till ny organisation för Stads-
byggnadsvision 2.0. Visionsarbetet styrs från kommunstyrelsen via Tekniska 
utskottet57 och kommunalrådet med ansvar för de fysiska stadsutvecklingsfrå-
                                                
56 Tjänsteman på Jönköpings kommun (2). 
57 Kommunstyrelsens ansvar är uppdelat på tre ansvarsområden fördelade på var sitt utskott; 
Ledningsutskottet, Tekniska utskottet samt Välfärdsutskottet.  
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gorna (det vill säga ansvarsområde 3). På tjänstemannasidan har en samhälls-
byggnadsstrateg, placerad på stadskontoret under Kommunstyrelsen, det sam-
ordnande ansvaret. Till skillnad från tidigare överlämnas nu ansvaret för ett 
projekt till facknämnderna när det går från idé- och utredningsstadierna till en 
genomförandefas. I samband med det förs även investeringsmedel över från 
Kommunstyrelsen till nämnderna.  
 
Sekvensen ”Idé-utredning-planering-byggnation”, som alltså tidigare låg helt 
hos Kommunstyrelsen och Utvecklingsenheten är nu fördelad på Kommunsty-
relsen för de tidiga skedena och nämnderna för de senare skedena. Samord-
ningen av det arbete som utförs på förvaltningsnivå sker via en projektled-
ningsgrupp där samhällsbyggnadsstrategen samlar förvaltningschefer och re-
presentanter från berörda förvaltningar. Något motsvarande forum för nämnd-
politiker är inte formaliserat utan den politiska samordningen sker i Tekniska 
utskottet.  
 
I samband med att den nya organisationen beslutades markerade kommunsty-
relsen att ”det är viktigt att påpeka att avsikten i denna fas är att arbetet i än 
högre grad bedrivs i den ordinarie förvaltningsorganisationen med ett brett per-
spektiv där de tekniska förvaltningarna och förvaltningarna inom välfärdsom-
rådet har ett gemensamt ansvar att förverkliga och driva processer” (Jönkö-
pings kommun 2007b, §426). 
 
Våren 2008 gick ett förslag till Stadsbyggnadsvision 2.0 ut på remiss (Jönkö-
pings kommun 2008) och den 30 oktober 2008 antogs visionen av kommun-
fullmäktige58.  
 

3.3.6 Delade meningar om den nya organisationen 
Omorganiserandet av det strategiska stadsutvecklingsarbetet i Jönköping kan 
förefalla vara en följd av majoritetsskiftet efter valet 2006. De organisatoriska 
förändringar som nu görs har dock i hög grad beslutats redan av den förra ma-
joriteten. Utvecklingsenheten bildades från början som en projektorganisation 
huvudsakligen för genomförandet av Stadsbyggnadsvisionen. Redan vid inrät-
tandet av Utvecklingsenheten 2003 beslutade kommunfullmäktige att denna 
organisationsform skulle utvärderas innan mandatperiodens slut och att ett nytt 
förslag till organisation skulle presenteras inför mandatperioden 2007-2010 
(Jönköpings kommun 2003b). Två år senare genomfördes följaktligen en över-
syn av Stadskontorets organisation (Jönköpings kommun 2005b) samt en sär-
skild översyn av just organisationen kring infrastruktur- och de strategiska 
samhällsbyggnadsfrågorna (Jönköpings kommun 2005c). Den slutsats som 
drogs i samband med detta och som kommunfullmäktige sedan beslutade om 
                                                
58 Jönköpings kommuns hemsida 2008-11-05. 
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var att ”Utvecklingsenheten avvecklas fr o m 2007 som en egen organisatorisk 
enhet under kommunstyrelsen och återförs till stadsbyggnadsnämnden” (Jön-
köpings kommun 2005d, §354). I samband med det beslutades även om ska-
pandet av den befattning som samhällsbyggnadsstrategen nu har för ”ledning 
och samordning av utvecklingsarbetet inom samhällsbyggnads- och infrastruk-
turområdet” (Jönköpings kommun 2005d, §354).  
 
Hur arbetet bäst organiseras har varit omdiskuterat och det har funnits delade 
meningar om detta inom kommunen. Den grundläggande meningsmotsättning-
en, och skälen till de förändringar som nu har gjorts, har handlat om fördel-
ningen av ansvar och uppgifter mellan å ena sidan kommunstyrelsen och å 
andra sidan nämnderna – en motsättning som var tydlig redan vid bildandet av 
Utvecklingsenheten 2003 då två fullmäktigeledamöter reserverade sig mot be-
slutet att skapa den nya organisationen med följande motivering:  
 

”Det är fel att undandra dessa stora frågor breda politiska lösningar, de skall be-
handlas i nämnderna. […] De anställda inom respektive förvaltning bör få utöva 
sin kunskap som de är anställda för.” (Jönköpings kommun 2003b, §91).  

 
Reservationen sammanfattar väl de två huvudsakliga kritikpunkterna mot en 
allt för kommunstyrelsebaserad organisation. För det första antyds ett poli-
tiskt/demokratiskt problem i att de politiska nämnderna inte ska få ansvar för så 
pass stora frågor som stadsutvecklingsfrågorna. Uppfattningen att det har fun-
nits ett demokratiskt underskott i det tidigare systemet har framhållits av den 
nuvarande politiska majoriteten:  
 

”Vi tyckte att våra politiska nämnder – stadsbyggnadsnämnd, teknisk nämnd och 
andra – att vi gick i filer förbi dem ibland, och det tyckte vi ur demokratisk syn-
punkt kanske inte var riktigt bra. Och därför ville vi då återföra frågor [till dessa 
nämnder]. […] Sen valde vi att tillsätta en samhällsbyggnadsstrateg och en miljö-
strateg och det ville vi ha direkt under [kommunstyrelsen]. Det var ju lite tanken 
just att ha personer som kanske inte är så väldigt kopplade till en viss förvaltning 
utan att de ska känna att de har ingångar i alla våra förvaltningar för att få den här 
bredden, så att man ska få ett synsätt där stadsplaneringsfrågan inte bara är en 
fråga för arkitekter och andra utan det är också en fråga för dem som jobbar med 
barn och ungdomar, och för dem som jobbar med våra äldre eller funktionshind-
rade. Ett bredare synsätt.”59  

 
För det andra antyder reservationen ovan ett kvalitets- och effektivitetsrelaterat 
problem när det gäller hur kommunens resurser och kompetens bäst tas tillvara. 
Baserat på ett snarlikt resonemang visade Stadsbyggnadskontoret sitt stöd för 
förslaget om avveckling av kommunstyrelsens utvecklingsenhet 2005. Genom 
att flytta över de operativa delarna av Stadsbyggnadsvisionen till Stadsbygg-
nadskontoret ansåg kontoret att det  

                                                
59 Politiker i Jönköpings kommun. 
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”ges förutsättningar för goda helhetslösningar och verksamheten effektiviseras 
genom närhet mellan olika berörda verksamhetsgrenar” (Jönköpings kommun 
2005e, s 1, min kursivering).  

 
Miljökontoret gav i sitt motsvarande yttrande över Stadskontorets organisa-
tionsöversyn, med anledning av ett alternativt förslag att istället bygga upp en 
större tjänstemannaorganisation direkt under kommunstyrelsen, uttryck för en 
närbesläktad synpunkt:  
 

”Risk finns att det byggs en parallell organisation till den operativa verksamhet 
som finns ute på förvaltningarna” (Jönköpings kommun 2005f, s 2).  

 
Kvalitets-/effektivitetsargumentet har också framhållits av en företrädare för 
den nuvarande politiska majoriteten som har pekat på behovet av att använda 
alla de resurser och den kompetens som finns ute i organisationen:  
 

”Ska vi lyckas med våra mål så måste vi i alla verksamheter ta ansvar för sånt 
här.” och ”[Strategen] ska ju inte jobba i det dagsaktuella utan med strategier. 
Sen ska ju de förverkligas och då är det några andra än [strategen] som gör det. 
Det är ju inte [strategens] uppdrag, utan det är ju det strategiska.”60 

 
I kontrast till dessa ståndpunkter har alltså argumentet stått att hög kvalitet och 
samordnade lösningar kräver en sammanhållen projektorganisation enligt de 
styrprinciper som präglade Stadsbyggnadsvision 1.0, vars framväxt i Jönköping 
beskrivits ovan.  
 
Att det har funnits delade meningar inom kommunen om hur arbetet bäst be-
drivs framöver kan ur ett demokratiskt perspektiv betraktas som ett sundhets-
tecken och fullt naturligt. Problemet handlar här snarare om svårigheter för po-
litikerna att kommunicera nyttan med organisationsförändringen till den etable-
rade tjänstemannaorganisationen vilket har gett upphov till otydlighet i ledar-
skapet. Mot bakgrund av det som har uppfattats som en framgångsrik modell 
för stadsutveckling under vision 1 av både tjänstemän och tidigare politiker, har 
motiven till omorganisationen varit svåra att förstå för personer på den före 
detta Utvecklingsenheten.  
 
Den politiska majoriteten har motiverat omorganisationen med ett behov av 
större inflytande från facknämnderna:  
 

”Det blev väldigt många beslut som rasade förbi de politiska nämnderna som 
egentligen har ansvar för liknande frågor i andra sammanhang.”61 

 
                                                
60 Politiker i Jönköpings kommun. 
61 Politiker i Jönköpings kommun. 
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Från tjänstemannahåll (på tidigare Utvecklingsenheten) har man tyckt att de 
berörda nämnderna har varit med i den politiska ledningen av arbetet eftersom 
representanter från kommunstyrelsen och från presidierna i de berörda nämn-
derna har suttit med i styrgruppen för Stadsbyggnadsvisionen hela tiden:  
 

”Därför är man lite förvånad när man idag utvärderar den organisationen och 
tycker att nämnderna hade för lite att säga till om. Och så la man ner det hela och 
så ska allt gå tillbaka till nämnderna nu igen. De var ju med i ledningen – hela ti-
den.”62 

 

3.3.7 Risken med en avstannad process 
Den omorganisation som har skett har inneburit att tidigare etablerade arbets-
former har ersatts av nya. I samband med denna övergång var roll- och ansvars-
fördelningen oklar under en tid med följden att det strategiska stadsutveck-
lingsarbetet i kommunen stannade av:  
 

”I dagsläget [våren 2007] är allt i ett standby-läge. Vi vet inte riktigt vad vi vän-
tar på. Det är ingen som säger åt oss att ta tag i det. Någon måste ge någon man-
datet att börja arbeta. Vem som ska säga åt vem är oklart.”63  

 
Mot bakgrund av den omfattande process och det momentum som byggdes upp 
under arbetet med vision 1 har det funnits farhågor om att en avstannad process 
skulle riskera att bli trög att starta upp igen (Pettersson & Nilsson 2007). Bland 
de tjänstemän som arbetade i den tidigare etablerade organisationen frambring-
ade den otydlighet som uppstod under 2006 och 2007 en oro kring huruvida 
kommunen skulle kunna upprätthålla sin styrande roll i utvecklingen:  
 

”Om inte kommunen tar rodret i utvecklingen kommer andra krafter att göra det 
och då tappar man helhetsgreppet” (sagt 2007)64.  

 
Samtidigt har de verksamheter och den planering som bedrivs av andra aktörer 
fortskridit, till exempel Banverket och privata byggherrar, med risk för ett be-
slutsfattande utan stöd i en långsiktig strategi. I förslaget till handlingsplan för 
Stadsbyggnadsvision 2.0 betonades därför att ”Av avgörande betydelse är att 
arbetet kan bedrivas med kontinuitet” (Jönköpings kommun 2005a, s 13). 
 
Den politiska nivån har signalerat samma typ av insikt och har sett behovet av 
ett sammanhållet helhetsgrepp som angeläget:  
 

”När vi går vidare söder om Munksjön så är det väldigt många olika fastighets-
ägare. Det betyder att det blir fler aktörer och då är ju samverkan viktigt och att 

                                                
62 Tjänsteman på Jönköpings kommun (1). 
63 Tjänsteman på Jönköpings kommun (3). 
64 Tjänsteman på Jönköpings kommun (3). 
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hitta ett samspel så att man får med de andra så att de känner att de är med och 
påverkar och kommer med sina idéer. […] Här finns en massa markägare och det 
har förvärvats mark i området som ju gör att man måste ha snurr på det här – an-
nars blir det ju en ekonomiskt taskig sits för en del. Så trycket på kommunen är ju 
rätt så hårt att vi ska komma igång och att det ska gå snabbt: ’Nu kan ni väl göra 
detaljplan för vårt område så vi får börja för vi är ju färdiga…’ och så kan ju vi 
inte riktigt tänka därför att vi måste ju se helheten så att vi inte planerar fel. En 
annan del som är avgörande är kommunikationer och trafiklösningar när man 
bygger staden vidare. […] Vi måste ju fundera för framtiden för den trafik som 
ändå måste in i centrum. […] Och det finns ju också andra hänsyn som ska tas, 
till exempel när det gäller långsiktiga infrastrukturprojekt som vi är engagerade i, 
som Götalandsbanan. Var ska en station finnas och hur ska ett spår in till centrala 
delarna av Jönköping ledas in på ett bra sätt.”65 

 
Risken för bristande strategisk kapacitet i det kommunala stadsutvecklingsarbe-
tet har alltså varit påtaglig för såväl tjänstemännen i den ”etablerade” organisa-
tionen som den ”nya generationens” politiker. Däri ligger också problemet med 
den ovisshet som präglade arbetet under tiden från valet 2006 mot slutet av 
2007.  
 

3.3.8 Sammanfattande slutsatser  
Arbetet med Stadsbyggnadsvisionen i Jönköping illustrerar ett antal aspekter av 
en sammanhållen process för utveckling av städer. Exemplet visar bland annat 
hur svårt det är att upprätthålla ett strategiskt arbetssätt när stora organisatoris-
ka och personmässiga förändringar sker. Arbetsformer som successivt hade 
utvecklats under förhållandevis lång tid genomgick förändringar utan ett tydligt 
överlämnande med en avstannad process som följd. Samtidigt visar exemplet 
på just det momentum som utvecklas när ett stort arbete byggs upp under lång 
tid. De tidigare arbetsformerna var så pass etablerade att alternativa organisa-
tionsformer har framstått som svårbegripliga i delar av organisationen och 
därmed svåra att anpassa sig till.  
 
Det huvudsakliga problem som har diskuterats här är det strategiska stadsut-
vecklingsarbetets avstannande. I Jönköping sammanföll detta med personella 
förändringar och de förändrade förutsättningar som uppkom i samband med 
och efter majoritetsskiftet i samband med valet 2006 och den därpå följande 
omorganisationen av utvecklingsarbetet. Det innebar en situation med otydligt 
ledarskap och avsaknad av initiativ i stadsutvecklingsarbetet, med risk för ett 
undergrävande av den samordnande funktionen i den kommunala planeringen.  
 
Ytterst speglar de delade meningarna om organisationsformerna en motsättning 
mellan två olika organisationsprinciper – å ena sidan en centraliserad organisa-
tionsform där lednings- och styrfunktionerna integreras med det operativa arbe-
                                                
65 Politiker i Jönköpings kommun. 
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tet i en organisation nära den högsta politiska ledningen, och å andra sidan ett 
decentraliserat system med tydlig åtskillnad mellan ledning och genomförande. 
Vilken form som är bäst finns det inget objektivt och generellt svar på och är 
heller inte syftet med denna studie att avgöra. Vad som däremot kan konstate-
ras är att den politiska ledningen alltid har det formella mandatet att organisera 
verksamheten som den vill. Samtidigt kan det diskuteras huruvida det hade va-
rit möjligt att genomföra de förändringar som har gjorts med större tydlighet 
och i dialog mellan politiker och tjänstemän för att i möjligaste mån undvika 
processens avstannande.  
 
Kopplingen mellan å ena sidan Stadsbyggnadsvision 1.0 och 2.0 och å andra 
sidan Den Goda Staden är av blandad karaktär. När vision 1 togs med som ett 
delprojekt i Den Goda Staden var det i hög grad för att fungera som ett gott 
exempel på hur ett samlat grepp om stadens utveckling kan åstadkommas 
(Tornberg & Cars 2008). I centrala avseenden sammanföll tankarna i Stads-
byggandsvision 1.0 med Den Goda Stadens grundfilosofi och förväntningarna 
på vision 2.0 var därför väl synkroniserade med intentionerna i Den Goda Sta-
den. Omorganisationen i Jönköping kom därför att bli en huvudfråga för Jön-
köpings medverkan i Den Goda Stadens första etapp.  
 

3.4 Några sammanfattande kommentarer till de tre fa llen 
De tre fall som diskuterades ovan belyser olika typer av problematik för en 
samordnad planering av städer och transportsystem. Norrköpingsexemplet tar 
upp frågan om samordning mellan den kommunala planeringen och den statliga 
medfinansieringen av lokala infrastrukturanläggningar, där olika perspektiv och 
beslutslogik framhålls som komplicerande faktorer vid sidan av det regelsystem 
som bestämmer villkoren för statsbidrag. I Uppsalaexemplet diskuteras relatio-
nen mellan den kommunala trafik- och bebyggelseplaneringen, där frågan om 
översiktsplanens förankring bland trafikplanerarna lyfts upp som en central 
fråga. Jönköpingsfallet handlar om organiserandet av det strategiska arbete som 
ska vara styrande för planeringen av staden. Fallet belyser svårigheterna att 
upprätthålla momentum i det strategiska arbetet när de politiska och person-
mässiga förutsättningarna för det förändras, samt svårigheterna att anpassa eta-
blerade arbetsformer till dessa nya förutsättningar.  
 
Ett syfte med dessa fallbeskrivningar har varit att belysa komplexiteten i sådana 
processer som i formella dokument kan uppfattas som väldigt rationella och 
logiska med en tydlig linjär sekvens från idé till genomförande via meningsut-
byten genom samråd och remisser och där roll- och ansvarsfördelningen fram-
står som klar och tydlig. Samspelet mellan människor blir centralt liksom frå-
gor som handlar om perspektiv och mellanmänskliga relationer. Förutsättning-
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arna för samförståndslösningar kompliceras i praktiken därför av en rad fakto-
rer.  
 
En grundläggande tanke med projektet Den Goda Staden har varit att just sätta 
fokus på förutsättningarna för arbetsformer att utvecklas som tar hänsyn till 
denna komplexitet av formella och informella faktorer. Som exemplen visar 
varierar resultatet av det från kommun till kommun, men det är också något 
som i hög grad varierar från projekt till projekt. I nästa kapitel lyfter jag upp 
några av erfarenheterna från de tre fallen till en mer allmän diskussion kring 
förutsättningarna för en samordnad planering. Kapitlet tar upp en mer grund-
läggande problematik kring helhetssyn och perspektiv, som i sin tur ger upphov 
till de mer praktiska problem som kommer till uttryck i fallbeskrivningarna.  
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4 Komplicerande förutsättningar för en samord-
nad planering  

I detta kapitel diskuteras fallen med avseende på vad som på ett mer grund-
läggande plan komplicerar möjligheterna att uppnå samförståndslösningar. 
Centrala begrepp i denna diskussion är helhetssyn och perspektiv. Det finns en 
formell planeringsprocess som är gjord för att stämma av intressen mot var-
andra i syfte att bidra till det allmännas bästa. Detta bygger i hög grad på en idé 
om behovet av helhetssyn i planeringen – en idé som är förknippad med en rad 
svårigheter. Så länge processen är beroende av människor kommer fakta, mål 
och medel alltid att uppfattas olika av olika personer, just för att var och en ser 
på världen ur sitt perspektiv. Dessutom behöver alla samverkansprocesser han-
tera den naturliga drivkraften hos alla inblandade att sträva efter att främja det 
egna intresset, vilket kan ge upphov till försiktighet gentemot förändringar som 
rubbar det som uppfattas som bra ur det egna perspektivet, även om det sker på 
bekostnad av ”helheten”.  
 
Syftet med kapitlet är att diskutera studiens andra frågeställning. I diskussionen 
tar jag min huvudsakliga utgångspunkt i de tre fallen ovan, men lyfter, i enlig-
het med den abduktiva ansats som skisserades i kapitel 1.4, även in teori och 
där så är motiverat exempel från andra angränsande sammanhang i de tre 
kommunerna. 
 

4.1 ”Helhetssyn” – ett problematiskt begrepp  
Ett centralt begrepp i de stadsutvecklingsdiskussioner som pågår i Norrköping, 
Uppsala och Jönköping är helhetssyn. Behovet av ökad helhetssyn framhålls 
regelbundet som en nyckelfråga för en samordnad planering66. Detta kommer 
till exempel till uttryck i formuleringar som:  
 

”Stadsutveckling – Ett kontinuerligt och kvalificerat arbete som kräver helhetssyn 
och samverkan” (Jönköpings kommun 2000a, s 12, min kursivering). 
 
”Det är viktigt att det finns en helhetssyn när delar av ett omvandlingsområde ex-
ploateras.” (Uppsala kommun 2002, s 153, min kursivering). 
 

                                                
66 Strävan efter helhetssyn återkommer som ett centralt tema i liknande diskussioner, inte 
minst i Boverkets skrift på samma tema (2002, 2004b) samt i flera angränsande planerings-
sammanhang, till exempel stadspolitik (Boverket 2004a), planering för hållbar utveckling 
(Isaksson 2004, Isaksson & Storbjörk 2005), miljöpolitik (Hedrén 1998) och stadskärneut-
veckling (Tornberg & Hansen 2007). 
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”Kommunikationsprogrammet föreslår att ett samhällsekonomiskt synsätt an-
vänds, dvs att den samlade nyttan ska bli så stor som möjligt. Med andra ord en 
helhetssyn.” (Norrköpings kommun 2002b, s 14, min kursivering). 

 
Svårigheterna att samordna stadens aktörer i gemensamma processer tyder 
dock på att innebörden i begreppet ”helhetssyn” inte alltid är självklar.  
 
I alla sammanhang måste gränsdragningar göras för att göra ”helheten” hanter-
bar – mellan stadskärna och övrig stad, mellan stad och region, mellan berörda 
och icke-berörda aktörer, mellan relevanta och icke-relevanta sektorsfrågor, 
etcetera. Det betyder samtidigt att alla definitioner av helheter i praktiken ute-
sluter några aspekter. Det är lätt att säga i efterhand att den lokala diskussionen 
om spårvägen i Norrköping borde ha beaktat Banverkets planeringsförutsätt-
ningar i större utsträckning, eller att Översiktsplanen i Uppsala borde ha integ-
rerat trafikperspektivet bättre, eller att övergången från Stadsbyggnadsvision 1 
till vision 2 i Jönköping borde ha skett med ett större inslag av intern förank-
ring. Men de uppkomna situationerna pekar också på svårigheterna att faktiskt 
omfatta alla relevanta komponenter i en process.  
 
Spårvägsprojektet i Norrköping har som beskrivits ovan vuxit fram under lång 
tid. När Vägverket började arbetet med Söderleden tvingades kommunen att 
fatta beslut i ett växande antal frågor med bäring på utvecklingen i Ljura och 
Hageby. Överenskommelsen mellan Vägverket och kommunen om utform-
ningen av korsningen mellan Hagebygatan och Söderleden är bara ett exempel 
på hur samordning mellan två aktörer har vuxit fram genom en gemensam dia-
logprocess – en process som sedan successivt ledde fram till en samlad strategi 
för hela stråket Ljura-Hageby-Navestad. En motsvarande dialogprocess fanns 
inte mellan Banverket och kommunen. Nu planeras ett nytt resecentrum i Norr-
köping i samband med att Ostlänken byggs och i anslutning till det planeras en 
storskalig omvandling av industriområdet Butängen strax norr om stationen. I 
det sammanhanget förs nu intensiva diskussioner mellan Banverket och kom-
munen om den nya järnvägen och det nya resecentret. Den tydliga kopplingen 
mellan resecentrum och Butängen gör det naturligt att diskutera dessa två frå-
gor i samma planeringssammanhang. Men ur ett långt gånget helhetsperspektiv 
skulle man kunna argumentera för att ytterligare stadsutvecklingsfrågor integ-
reras i samma process, till exempel finansieringen av en ny spårvägslinje i an-
slutning till resecentrum och Butängen. I extremfallet skulle då alla planerings-
projekt i Norrköping flätas ihop till ett enda. Men ett sådant upplägg blir lätt 
ohanterligt:  
 

”Hur samordnar vi en investering i Söderleden, spårvägsutbyggnad till Ringdan-
sen, med en stor resecentrumsatsning med koppling till spårvägen? […] Hela det 
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här blir ju ett system. […] Kungsgatan (…) Albrektsvägen […] Alla de här de-
larna måste hållas ihop, men det blir för stort att greppa.”67 

 
En aktuell diskussion inom ramen för Stadsbyggnadsvision 2.0 i Jönköping är 
en utbyggnad till dubbelspår på idag enkelspåriga Jönköpingsbanan mellan 
Rocksjön och Jönköping C, genom centrala Jönköping. Sträckan har idag kapa-
citetsproblem och projektet är ett led i utvecklingen av den regionala trafik-
strukturen. Lokalpolitiskt finns det ett brett stöd för en utbyggnad av Jönkö-
pingsbanan utom hos moderaterna som menar att de järnvägsinvesteringar som 
görs ska samplaneras med Götalandsbanan, vars station sannolikt lokaliseras i 
Ljungarumområdet, söder om sjöarna. En förstudie har genomförts men efter 
remissbehandling har Banverket beslutat att lägga ner dubbelspårsprojektet 
mellan Rocksjön och Jönköping C. I samband med revideringen av Framtids-
planen för 2004-2015 sommaren 2007 lyftes projektet ut ur planen.  
 
Samtidigt har Banverket i Kombiterminalsutredningen (Banverket 2007) pekat 
ut kombiterminalen på Torsvik utanför Jönköping som en prioriterad nod i det 
svenska godstransportsystemet. För att ta tillvara potentialen i en kombitermi-
nal på Torsvik behövs en ny järnvägsanslutning mellan Torsvik och Jönkö-
pingsbanan i Tenhult. En sådan utbyggnad skulle möjliggöra att dagens person-
trafik på den mindre banan i Tabergsdalen flyttas över till det nya stråket mot 
Jönköping söderifrån på Jönköpingsbanan via Tenhult för en mer effektiv regi-
onal trafikstruktur (Jönköpings kommun 2007a). En sådan utveckling skulle 
kunna vara ett argument för kapacitetsförstärkningar på Jönköpingsbanan om 
denna redan idag lider av kapacitetsbrist. Det scenariot har däremot inte beak-
tats i de samhällsekonomiska kalkylerna för en eventuell dubbelspårsutbyggnad 
i centrala Jönköping. Förstudien för projektet Jönköping-Rocksjön pekar på 
utvecklingen på Torsvik som en faktor som sannolikt kommer ställa krav på 
kapacitetshöjande åtgärder på Jönköpingsbanan. I det skedet (2006) var osä-
kerhetsmomenten dock fortfarande för stora kring detta och en utbyggnad av 
Torsvik har därför inte beaktats i de samhällsekonomiska kalkylerna för dub-
belspåret mellan Jönköping C och Rocksjön: 
 

”Utbyggnaden av Torsviksterminalen och framtida järnvägsanslutningar dit 
kommer att nämnas i förstudien men beaktas inte. Dess påverkan är beroende av 
vilka anslutningar som väljs, önskade tidslägen för tågavgångar och –ankomster 
m.m.” (Banverket 2006, s 124). 

 
Ur ett ”helhetsperspektiv” kan skrinläggandet av dubbelspårsutbyggnaden i 
centrala Jönköping framstå som märkligt när Torsvik blir utpekat som en nod i 
ett, ur nationellt perspektiv, strategiskt nät av kombiterminaler. Men givet det 
läge som var aktuellt då förstudien för dubbelspåret togs fram, var det svårt att 
beakta de osäkerhetsmoment som fortfarande rådde kring framtiden för Torsvik 
                                                
67 Politiker i Norrköpings kommun. 
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i de beräkningsmodeller som Banverket använder. För att producera ett be-
slutsunderlag på kvantitativa grunder måste avgränsningar göras som riskerar 
att utesluta relevanta faktorer.  
 
Tanken på helhetssyn som styrprincip för planering och policy har kritiserats 
från olika håll. Lindblom riktade redan 1959 kritik mot den rationella plane-
ringens ideal om en ”comprehensive approach” till offentlig förvaltning (Lind-
blom 1959). Han menade att officiella riktlinjer och råd till handläggare inom 
offentlig förvaltning som regel antar och förespråkar ett handläggningsförfa-
rande som präglas av fullständiga konsekvensanalyser och lika fullständiga 
bedömningar av möjliga alternativa åtgärder för att slutligen landa i bästa tänk-
bara beslut, givet på förhand formulerade mål. Samtidigt, konstaterade Lind-
blom, har det i praktiken aldrig gått till på det sättet. Ett sådant heltäckande ar-
betssätt ställer krav på förfarandet som är analytiskt omöjligt att uppnå samti-
digt som det kräver oändliga informationsmängder. Dessutom kan inte avväg-
ningar i sakfrågor göras utan subjektiva bedömningar av underordnade målsätt-
ningar och därmed med risk för beslut som av andra inte uppfattas som de bäs-
ta.  
 
Hedrén (1998) tar kritiken mot begreppet ”helhetssyn” ännu ett steg längre och 
menar att strävan efter helhetssyn är förknippat med flera svagheter. Tanken på 
att något låter sig beskrivas till fullo ”förutsätter i praktiken en stelnad värld” (s 
342), vilket i sig är en orimlig förutsättning. Men han menar också, på ett mer 
grundläggande epistemologiskt plan, att inget objekt överhuvudtaget kan anses 
ha en ändlig mängd egenskaper. Varje objekt kan omdefinieras utifrån nya in-
fallsvinklar där bara betraktarens fantasi utgör en begränsning. Även om man 
tolkar begreppet ”helhetssyn” i mer pragmatiska termer som ”att inbegripa det 
som låter sig överblickas” (Hedrén 1998, s 342) måste man samtidigt beakta att 
vad som låter sig överblickas i högsta grad är subjektivt. Varje anspråk på hel-
hetssyn har därför influerats av rådande maktförhållanden och är därigenom 
politiskt.  
 
Ingen definition av en ”helhet” kan därför rimligen betraktas som objektivt kor-
rekt utan bör ”omgärdas av de förbehåll som de ovillkorligen preliminära be-
dömningarna och analyserna manar till” (Hedrén 1998, s 343). Risken är bara 
att även den mest ödmjuka definitionen av vad som omfattas av helhetssyn 
istället blir så diffus att den lämnar många odefinierade potentiella målkonflik-
ter kvar att hantera i praktiska planeringssituationer, och att dess vägledande 
funktion som policybegrepp urvattnas.  
 
I den mån ”helhetssyn” eftersträvas framstår det som rimligt att efterlysa en 
precisering av innebörden i det när det används i praktiska planeringssamman-
hang. En tolkning av det sätt begreppet ”helhetssyn” används på i de inledande 
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citaten i detta avsnitt är att peka på behovet av ett sektorsövergripande perspek-
tiv. Men just för att stadsutveckling handlar om mycket komplexa frågeställ-
ningar är det motiverat med viss ödmjukhet inför uppgiften att inta ett sektor-
sövergripande förhållningssätt, och att det inte nödvändigtvis är rimligt att för-
vänta sig av alla att göra det – särskilt inte sektorsspecialister vars uppgift är att 
vara bäst på en sak. Denna specialistkunskap är dessutom helt nödvändig för 
samhällets utveckling, och har varit en grundbult i utvecklingen av samhälls-
ekonomin och välfärden. Men för att specialistkompetens ska komma samhället 
till gagn krävs kommunikation mellan sektorerna, vilket i sin tur förutsätter ett 
gemensamt språk. Ett sektorsövergripande perspektiv kompliceras därför av det 
faktum att olika aktörer har olika perspektiv och begreppsanvändning. 
 

4.2 Olika perspektiv och begreppsanvändning  
Många av Den Goda Stadens delprojekt avspeglar det faktum att variationer i 
yrkestillhörighet, uppdrag, organisationskultur, med mera gör att olika grupper 
ser situationer på olika sätt, vilket i sin tur leder till olika sätt att definiera pro-
blem och olika beslutslogik. Om nu ”helhetssyn” trots sitt anspråk på att omfat-
ta ”helheten” måste innebära någon form av avgränsning för att göra problemet 
hanterbart – hur och av vem säkerställs att rätt ”helhet” har definierats?  
 
Söderlind (2002) pekar på två typer av motsättningar inom samhällsbyggandet 
genom att skilja på konflikter mellan dels intressen och dels professioner. In-
tressekonflikter handlar om det substantiella innehållet i den förändring som 
planeras, oavsett om det avser en konkret fråga (till exempel instiftande av na-
turreservat eller byggande av ny väg) eller om det rör sig om frågor av mer 
principiell karaktär (till exempel bevarandet av den biologiska mångfalden eller 
förhindrandet av bilsamhällets utbredning).  
 
Konflikter mellan professioner, å andra sidan, handlar om de begreppsapparater 
och synsätt som olika professioner besitter och arbetar utifrån och som ibland 
är svårförenliga mellan olika yrkesgrupper (Håkansson 2005). I grunden kan 
denna typ av konflikt beskrivas som en motsättning mellan perspektiv i bemär-
kelsen ”sammanhållet betraktelsesätt på ett objekt eller fenomen” (Skantze 
2005, s 123) där det just är själva betraktelsesättet som står i centrum, snarare 
än innehållet i sakfrågan. Perspektiv har en kollektiv dimension och är socialt 
konstruerade utifrån en rad faktorer där yrkestillhörighet är en av flera.  
 
Formella samråd och skriftliga remissförfaranden har en viktig funktion vid 
hanteringen av intressekonflikter. Däremot fångar dessa inte helt enkelt upp 
förhållandet mellan olika perspektiv i planeringen. Därför räcker inte alltid den 
process som PBL påbjuder som planeringsram för en samordnad hantering av 
komplexa planeringsproblem. Emmelin & Lerman (2006) diskuterar svårighe-
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terna att förena PBL och Miljöbalken (MB) just utifrån iakttagelsen att det är 
två lagar som bygger på olika styrfilosofier och vad de kallar för ”paradigm”. 
Medan PBL och ”planeringsparadigmet” grundar sig på en idé om att lösningar 
uppnås genom avvägningar mellan intressen bygger MB istället på ett naturve-
tenskapligt förhållningssätt där expertkunskap och vetenskapligt ”korrekta” 
beslut är styrande. Behovet av samordning inom samhällsplaneringen omfattar 
med andra ord inte bara olika intressen utan också det faktum att olika personer 
eller grupper har olika sätt att uppfatta en situation.  
 
Skillnader i perspektiv kommer till uttryck på olika sätt. Nedan diskuteras 
skillnader i perspektiv mellan sektorer eller yrkesgrupper, mellan politiker och 
tjänstemän samt mellan initiativtagare och regelansvariga. Avslutningsvis bely-
ses även den angränsande frågan om revir och maktförhållanden. Som underlag 
används erfarenheterna från Stadsläkningsprojektet i Uppsala för en diskussion 
kring perspektiv mellan företrädare för olika sektorer och konkretiseringsnivåer 
i planeringen. För motsvarande diskussion kring förhållandet mellan politik och 
förvaltning används organisationsexemplet från Jönköping och i diskussionen 
om skilda perspektiv mellan initiativtagare och regelansvariga utgör spårvägs-
utbyggnaden i Norrköping underlag. Dessa fall belyser den principiella kärnan i 
respektive problematik. 
 

4.2.1 Perspektiv hos företrädare för olika sektorer  och yrkes-
grupper  

Stadsläkningsprojektet i Uppsala illustrerar skillnaderna i perspektiv mellan 
olika sektorer genom svårigheterna för Stadsbyggnadskontoret (SBK) och 
Gatu- och Trafikkontoret (GTK) att nå en gemensam idé om Råbyvägens fram-
tid. Även om SBK:s verksamheter i princip är av sektorsövergripande karaktär 
uppfattas de många gånger som företrädare för ett bebyggelseintresse, eller sna-
rare ett ”platsutvecklingsintresse”, det vill säga de lokala funktionerna och den 
fysiska miljön på en plats, till skillnad från GTK som istället ser trafiksituatio-
nen på en plats som en del i ett större system av flöden mellan platser.  
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Figur 9: Medan SBK har ett tydligt fokus på utvecklingen av den plats som planområdet omfat-
tar har GTK mer av ett systemperspektiv med fokus på flöden mellan platser. ”Planstruktur”, ur 
detaljplan för Kvarngärdet 6:2 (Uppsala kommun 2007a) respektive ”Gatuavsnitt som kan vara 
aktuella för kollektivtrafikprioritering”, ur Trafi kplan för Uppsala Stad (Uppsala kommun 
2006).  
 
Dessa perspektivskillnader ligger inbyggda i respektive kontors olika roller, där 
SBK ska väga av olika intressen mot varandra medan GTK ska företräda ett 
intresse. Men hur ska en samlad avvägning göras om fokus är avgränsat till en 
plats i staden när trafiken som flyter genom den platsen ingår i ett system som 
omfattar hela staden? Denna diskussion har många paralleller till ovanstående 
avsnitt om helhetssyn. För att göra ett projekt hanterbart måste en avgränsning 
göras. Dessutom behöver byggherren ha klara förutsättningar för sin egen pla-
nering. Därför behöver en tydlig gräns för planområdet dras någonstans. Men 
ett fokus på enbart den platsen försvårar ett beaktande av de trafikfrågor som 
måste hanteras ur ett systemperspektiv omfattande hela staden (och eventuellt 
även regionen eller till och med nationen, även om det inte är aktuellt i fallet 
Råbyvägen).  
 
Denna rollfördelning mellan SBK och GTK bygger på en princip som förutsät-
ter att SBK är kapabelt att göra sammanvägningar av olika typer av intressen 
och funktioner som ligger utanför det egna kompetensområdet. Detta förutsät-
ter i sin tur att SBK ser som sin huvudsakliga roll att lyssna in anspråk från oli-
ka sektorsområden. På GTK finns det en uppfattning att SBK:s roll är just att 
använda andra förvaltningars kompetens – en grundprincip i hela tanken på en 
sektorsövergripande förvaltning68. Problem uppstår då när SBK (som samman-
vägande förvaltning i det här fallet) uppfattas ha en egen agenda och driva en 
egen linje. På SBK finns det en medvetenhet om att andra förvaltningar ser 
SBK som representanter för ett särintresse, men man uppfattar inte sig själv på 
det sättet69. I den mån SBK har en egen agenda, som inte bara bygger på en 
sammanvägning av underlag från övriga sektorsområden utan också består av 

                                                
68 Tjänsteman på Uppsala kommun (3). 
69 Tjänsteman på Uppsala kommun (1). 
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en på förhand bestämd idé om hur en ”stadsgata” ska utformas, undermineras 
förtroendet för SBK:s förmåga att göra ”goda” avvägningar. Med bristande 
trafikplanerarkompetens är risken att SBK gör avvägningar som inte i tillräck-
ligt hög grad beaktar trafikperspektivet. Det är den farhågan som GTK ger ut-
tryck för i processen kring Råbyvägen. När SBK och GTK talar om till exem-
pel långsiktighet gör man det därför ur två helt olika perspektiv. SBK syftar då 
på Råbyvägens möjligheter att integreras i centrala Uppsala som en förlängning 
av stadskärnan. Då blir det viktigt med förutsättningar för verksamheter i bot-
tenplan vilket i sin tur förutsätter kantstensparkering utmed Råbyvägen, till ex-
empel. GTK å andra sidan ser Råbyvägen som ett mycket viktigt stråk i det 
framtida kollektivtrafiknätet, vilket gör det viktigt att behålla en flexibilitet 
kring gatans utformning för att möjliggöra olika typer av framtida kollektivtra-
fiklösningar. Därför är det riskabelt att nu låsa sig vid en lösning som utesluter 
en struktur och potentiella funktioner som kan bli värdefulla framöver70. 
 
Från den aktuella diskussionen kring Råbyvägen finns det en tydlig parallell till 
framtagandet av översiktsplanen där man från trafikplanerarhåll anser att man 
har framfört sin syn på hur trafikfrågorna bör behandlas men att det inte har 
funnits någon fungerande mottagarorganisation för detta hos översiktsplanerar-
na. Översiktsplanerarna har å andra sidan uttryckt viss frustration över att tra-
fikplanerarna inte har engagerat sig tillräckligt i processen och därmed inte gett 
dem det underlag de har behövt. Ett sådant ömsesidigt missnöje tyder på en 
brist i kommunikationen kontoren emellan, trots att översiktsplaneprocessen 
var så pass grundlig som den var i Uppsala.  
 
När sedan SBK hänvisar till översiktsplanen som utgångspunkt för den konkre-
ta planeringen kring Råbyvägen finns det en bristande enighet om vad över-
siktsplanen egentligen säger och representerar. Översiktsplanens utpekande av 
Råbyvägen som ett omvandlingsområde med sikte på att göra om gatan till en 
stadsgata är helt enkelt för diffust för att det ska kunna fungera vägledande för 
två förvaltningar med så olika perspektiv och ansvarsområden som SBK och 
GTK. 
 
Samtidigt arbetar GTK och KLK på olika konkretionsnivåer. GTK ansvarar för 
byggandet och utformningen av själva gatan, medan KLK ansvarar för den 
övergripande planering där gatan är en av många komponenter. Medan över-
siktsplanens idéer har haft svårt att få fäste inom GTK har samtidigt GTK:s 
perspektiv svårt att få gehör hos KLK, av den enkla orsaken att det är svårt att 
lyfta upp konkreta, ofta tekniska, genomförandefrågor på den övergripande 
visionsnivån som översiktsplanen och KLK representerar. Förhållandet mellan 
GTK och KLK präglas alltså av två olika perspektiv på varandra. Medan GTK 
har svårt att falla tillbaka på översiktsplanen (så som SBK gör) eftersom den 
                                                
70 Tjänstemän på Uppsala kommun (3, 7, 9). 
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från början anses ha brister med avseende på trafikperspektivet, har KLK svårt 
att hantera de specifika och konkreta sektorskrav som GTK för fram i ett mer 
översiktligt och visionärt sammanhang kring begreppet stadsgata.  
 

4.2.2 Perspektiv hos politiker respektive tjänstemä n  
Även om Jönköpingsfallet inte direkt handlar om en konkret planeringsfråga 
visar det på hur skillnaden i perspektiv mellan politiker och tjänstemän påver-
kar förutsättningarna att bedriva ett sammanhållet strategiskt stadsutvecklings-
arbete med kontinuitet. Utvecklingsenheten skapades som styrande organ för 
genomförandet av Stadsbyggnadsvisionen med motiveringen att styrningen av 
arbetet behövde stärkas, för att i högre grad kunna säkerställa en röd tråd och 
kontinuitet från tanke till handling. Genom att ha en organisatorisk enhet med 
ansvar för planeringens alla skeden skulle såväl handlingsförmågan som kvali-
teten i resultatet säkerställas. Kommunalråden samt presidiet i de berörda 
nämnderna satt i en gemensam styrgrupp för arbetet. På tjänstemannasidan i 
före detta Utvecklingsenheten har man därför betraktat nämnderna som repre-
senterade i ledningen.  
 
När Utvecklingsenheten sedan lades ner skedde detta framför allt med motiver-
ingen att de politiska nämnderna hade haft för lite inflytande över arbetet i den 
dåvarande organisationen. Genom att avveckla Utvecklingsenheten och istället 
flytta över ansvaret för genomförande till facknämnderna avsåg politikerna att 
stärka det demokratiska inslaget i styrningen av arbetet med Stadsbyggnadsvi-
sionen. Tillsättandet av en samhällsbyggnadsstrateg med uppgiften att samord-
na fackförvaltningarnas arbete skulle säkra att arbetet inte blev fragmenterat 
utan inbördes koppling. Då nämnderna i så många andra sammanhang ansvara-
de för liknande frågor ansågs det inte föreligga någon risk för avkall på vare sig 
kvalitet eller handlingsförmåga.  
 
Eftersom man från tjänstemannahåll har uppfattat nämndernas närvaro som god 
fram till omorganisationen har denna ur deras perspektiv varit svårbegriplig 
och de stora förtjänsterna med förändringarna har inte förmedlats tillräckligt 
tydligt från den nya majoriteten för att det reella mandatet att arbeta vidare med 
det strategiska stadsutvecklingarbetet, och därmed kontinuiteten i arbete, ska ha 
kunnat upprätthållas.  
 
Sammantaget visar processen hur man från politikerhåll respektive tjänsteman-
nahåll (på den före detta Utvecklingenheten) har haft helt olika syn på det arbe-
te som har varit och därmed den omorganisation som har genomförts. För den 
nya majoriteten har legitimitets- och demokratiaspekterna stått i främsta rum-
met och den har sett omorganisationen som ett sätt att stärka legitimiteten för 
arbetet genom att ge de politiska nämnderna en större roll. Företrädare för före 
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detta Utvecklingsenheten har å andra sidan inte ansett att legitimitetsfrågan har 
varit ett problem utan istället varit mer fokuserade på själva genomförande-
aspekterna. Omorganisationen har därför ur deras perspektiv ökat risken att 
kopplingen mellan ”tanke och handling” försvagas vilket befaras kunna och gå 
ut över handlingsförmågan och kvaliteten på det färdiga resultatet.  
 

4.2.3 Perspektiv hos regelansvariga respektive init iativtagare  
Ytterligare en dimension som skilda perspektiv kommer till uttryck i är mellan 
å ena sidan de aktörer som är pådrivande i ett projekt och å andra sidan de som 
ansvarar för att projektet hålls inom ramarna för det formella regelverket. Den-
na distinktion tar avstamp i den indelning som Fog m fl (1992) gör av sam-
hällsbyggnadsprocessens aktörer i tre kategorier av roller. Den första kategorin 
utgörs av initiativtagare – de aktörer som har rättigheter eller skyldigheter att ta 
initiativ till förändring. De aktörer som har till uppgift att utforma det regelsy-
stem som processen måste förhålla sig till samt att se till att detta regelsystem 
efterlevs benämns regelansvariga. Utöver dessa två typer finns det en mängd 
aktörer som påverkas av förändringarna och är därför berörda.  
 
Denna indelning skiljer på olika typer av roller snarare än aktörer. Syftet med 
att använda distinktionen mellan framför allt initiativtagare och regelansvariga 
är att belysa konsekvenserna för hur olika aktörer agerar beroende på vilken 
roll respektive aktör innehar, snarare än de strukturella förutsättningar som 
skapas av formella regelsystem. Spårvägsutbyggnaden i Norrköping är ett ex-
empel som illustrerar hur just denna rollfördelning, med kommunen som initia-
tivtagare och Banverket som regelansvarig, har gett upphov till olika perspektiv 
och förhållningssätt till processen.  
 
Kommunen är den dominerande initiativtagaren genom det politiska arbetet 
med att utveckla de södra stadsdelarna, som banhållare för spårvägen och väg-
hållare för merparten av vägnätet. Genom sitt ansvar för den formella planpro-
cessen är kommunen samtidigt regelansvarig samt berörd i egenskap av fastig-
hetsägare, med mera i området. Banverket ansvarar för hanteringen av statsbi-
draget utifrån ett givet regelsystem och agerar därigenom som regelansvarig. 
Statsbidragsansökan är däremot beroende av ett aktivt agerande av den regiona-
la trafikhuvudmannen Östgötatrafiken, den aktör som formellt sett ansöker om 
statsbidrag hos Banverket, som genom det har en roll som både initiativtagare 
och regelansvarig. I det här fallet har dock även Östgötatrafiken väntat in ett 
beslut från kommunen att gå vidare med frågan och därefter skickat in ansökan. 
I praktiken har därför Östgötatrafiken huvudsakligen agerat som regelansvarig. 
 
Vägverket är väghållare för E22 och ansvarar för dess ombyggnad (som även 
medfinansieras av kommunen) och anslutningar därtill och är därför i högsta 
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grad berörd av spårvägsprojektet. Utöver dessa offentliga aktörer finns en 
mängd berörda bland de privata intressenter som är beredda att investera i fas-
tigheter utmed den planerade spårvägen samt allmänheten och invånarna i de 
områden som påverkas av projektet.  
 
En aktör kan således mycket väl inneha samtliga dessa roller beroende på situa-
tionen och i vilken egenskap man uppträder vid ett visst tillfälle. Därför är ock-
så de tre rollkategorierna relaterade till varandra. Vägverkets engagemang i den 
lokala diskussionen kring utvecklingen av Ljura och Hageby måste till exempel 
förstås mot bakgrund av att man i högsta grad är berörd av det som sker där, 
vilket har betydelse för hur man ska agera som väghållare vid ombyggnationen 
av Söderleden. Företrädare för alla tre rollkategorier har mer eller mindre infly-
tande över utfallet i en planeringsprocess, antingen direkt genom medverkan i 
viktiga beslut eller indirekt via påverkan på beslutsfattare. Kommunens ställ-
ningstagande kring hur korsningen mellan Hagebygatan och Söderleden skulle 
utformas var exempelvis i hög grad beroende av det lokala förankringsarbete 
som skedde genom diskussion mellan lokalpolitiker och boende i Hageby.  
 
Konkretiseringen av en idé eller vision till materiell förändring har av Fog m fl 
(1992) illustrerats i en ”konkretiseringskon” (figur 10). Konens avsmalnande 
form symboliserar den minskade handlingsfrihet som uppstår efter hand som 
beslut fattas i en process. Dessa beslut är av två skilda slag vilket ger upphov 
till två typer av beslutssekvenser. Flera beslut har en formell och rättsligt bin-
dande karaktär, till exempel bygglov och regeringens fastställande av infra-
strukturplaner, och benämns därför rättsliga beslut. I regel är ett rättsligt beslut 
beroende av det närmast föregående rättsliga beslutet, till exempel då ett bygg-
lov möjliggörs av en detaljplan. Parallellt med den rättsliga beslutssekvensen 
pågår en mycket omfattande reell beslutssekvens innefattande en mängd stora 
och små beslut som driver projektet mot materiell förändring. Dessa beslut ut-
görs av alla de ställningstaganden under processens gång som är nödvändiga 
för de rättsliga besluten att kunna fattas.  
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Figur 10: Konkretiseringskonen. Efter Fog m fl (1992) med viss modifiering. 
 
Den reella beslutssekvensen skapas av initiativtagarna, ofta politikersamfundet, 
medan den rättsliga sekvensen representeras av de regelansvariga aktörerna. 
Den dominerande initiativtagaren är i fallet med spårvägsutbyggnaden kom-
munen, som genom hela den diskussion som lett fram till dagens läge har följt 
en krokig ”reell beslutssekvens” genom politiska diskussioner, utredningar, 
opinionssvängningar, med mera – så som beskrevs i avsnitt 3.1.3 ovan.  
 
Banverket, å andra sidan, har snarare agerat enligt en rättslig beslutssekvens i 
sin hantering av statsbidraget. En utbetalning av statsbidraget förutsätter en 
specificering i Framtidsplanen vilket i sin tur är avhängigt ett principgodkän-
nande som i sin tur förutsätter en ansökan från trafikhuvudmannen, och så vida-
re. Varje steg är direkt beroende av det närmast föregående steget. Här agerar 
alltså kommunen och Banverket enligt två olika beslutsprinciper vilket kan bi-
dra till att förklara varför kommunen inte i tillräckligt god tid förhöll sig till 
statsbidragsformalian på ett sätt som möjliggjorde för projektet att tas med i 
Banverkets planeringsprocess. Att kommunen och Banverket har olika perspek-
tiv i denna process får till följd att man tolkar kommunikationen kring statsbi-
draget olika och kommunen har därmed fått andra förväntningar än Banverket 
har avsett. Med olika förhållningssätt baserade på varsitt perspektiv i egenskap 
av initiativtagare respektive regelansvarig har man agerat på två helt olika sätt. 
Medan kommunen var fullt upptagen med att mobilisera stöd för en spårvägs-
utbyggnad väntade Banverket på en ansökan om statsbidrag. Båda parter har 
således agerat korrekt utifrån sina respektive roller. Det som har brustit i pro-
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cessen är istället att man inte i tillräcklig omfattning har lyckats synkronisera 
dessa två parallella processer bättre. 
 
Det bör tilläggas i anslutning till detta att Banverket tog över statsbidragshan-
teringen från Vägverket i samband med framtagandet av Framtidsplanen för 
2004-2015 vilket också kan förklara en ovana hos Banverket att hantera den 
typen av ärenden71. 
 
Syftet med att skilja på initiativtagare och regelansvariga är att belysa hur be-
slutslogiken hänger samman med de roller respektive aktör har, snarare än or-
ganisationstillhörighet. Banverket är ett exempel på en organisation som inne-
har olika roller beroende på situationen. I samband med planerandet av Ostlän-
ken är Banverket en mycket aktiv och proaktiv aktör72 – då i kraft av initiativ-
tagare och därför i en roll och agerande som mer liknar kommunens i spårvägs-
fallet. 
 
En annan tolkning av svårigheterna för kommunen och Banverket att synkroni-
seras bättre är att det rör sig om ett samspel mellan två skilda nivåer inom den 
offentliga sektorn och att det är det faktum att kommunen och staten agerar 
inom ramen för olika formella planeringssystem och utifrån olika planeringsho-
risonter. Det kan naturligtvis inte bestridas, men samtidigt är dessa formella 
förutsättningar från början formulerade och därför fullt tillgängliga för de in-
blandade. Det är först när det faktiska agerandet och dessa regelsystem inte går 
hand i hand som ett problem uppstår.  
 
En del av frustrationen i kommunen bottnar dock i att regelsystemet kring 
statsbidraget är så pass inflexibelt att det inte går att synkronisera med den 
kommunala verklighetens politiska svängningar. Om spårvägsutbyggnaden var 
nedprioriterad under 90-talet pga en ansträngd kommunal ekonomi och ett brett 
stöd för projektet inte gick att mobilisera förrän ekonomin hade återhämtat sig 
på 2000-talet är det en sådan verklighet det nationella regelverket borde anpas-
sas till, enligt en företrädare för kommunen73.  
 
Samtidigt finns det i många lägen en parallell frustration över en otydlig natio-
nell planering där ett större mått av förutsägbarhet efterfrågas74. Från Norrkö-
pingshåll har det bland annat uttryckts på följande sätt, i anslutning till den ak-
tuella planeringen av ett nytt resecentrum och den nya stadsdelen Butängen i 
anslutning till Ostlänken: 

                                                
71 Tjänsteman på Banverket (2). 
72 Politiker i Norrköpings kommun. 
73 Tjänsteman på Norrköpings kommun (6). 
74 Till exempel tjänsteman på Norrköpings kommun (3), tjänsteman på Östsam, tjänsteman på 
Banverket (3), tjänsteman på Vägverket (1). 
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”Vi är i stort behov av Norrleden (…) framför allt om vi ska bygga ut Ostlänken. 
[…] Och då har Banverket en plan för Ostlänken, utredaren Bo Holmberg säger 
2010, och så säger Vägverket Norrleden 2014… möjligtvis 2012… kanske 2014 
igen… Och nu säger man OPS-lösning men inte förrän 2014 eller 2016 för Ost-
länken… Det är hela tiden det här. Vad är det vi planerar för? (…) Där skulle 
man behöva ta ett statligt sammanhållet ansvar. Vad har vi för stora infrastruktur-
satsningar i Norrköping?”75 

 
Trollhättepaketet, det åtgärdspaket värt 200 miljoner kronor som regeringen 
2004 sjösatte i syfte att motverka SAAB:s hotande nedläggning i Trollhättan 
vilket innebar en omdirigering av infrastrukturinvesteringar från rådande pla-
ner, har lyfts fram som ett exempel på hur ett enskilt politiskt initiativ ”drar 
undan mattan” för hela den nationella planeringen utan systematiska konse-
kvensanalyser76.  
 
Just i syfte att motverka dessa tendenser och istället skapa så stabila planerings-
förutsättningar som möjligt är regelverket kring statsbidraget utformat som det 
är. Motiveringen till de formella krav som ställs på ett statsbidragsärende är just 
att den formella proceduren ska ”skapa mesta möjliga stabilitet i den långsikti-
ga planeringen av större investeringar” (Vägverket & Banverket 2004, s 11).  
 

4.2.4 Revir och maktförhållanden  
I samband med att etablerade roller och arbetsformer förändras uppstår lätt frik-
tion mellan aktörer såväl inom som mellan organisationer. Detta kan i sin tur 
skapa en tveksamhet till förändringar och ett bevakande av den egna sfären. 
Utöver de skillnader i perspektiv som försvårar förutsättningarna att förändra 
etablerade syn- och arbetssätt finns det därför anledning att lyfta frågan om 
ovilja till förändring, något som ofta bottnar i antingen ideologiska aspekter 
kring hur något bör göras, lojalitet och invanda mönster eller helt enkelt rädsla 
för försämringar (Ahrne & Papakostas 2002).  
 
Även om det är svårt att entydigt belägga att det är just revirtänkande som lig-
ger bakom motstånd mot förändring i de tre fallen ovan antyds detta som sub-
jektiva uppfattningar i intervjuer med representanter för alla tre kommuner77, 
Vägverket78 och Banverket79.  
 

                                                
75 Politiker i Norrköpings kommun. 
76 Tjänsteman på Banverket (3), tjänsteman på Vägverket (1). 
77 T ex tjänsteman på Norrköpings kommun (5), tjänsteman på Uppsala kommun (8), tjänste-
man på Jönköpings kommun (1). 
78 T ex tjänstemän på Vägverket (2, 3). 
79 T ex tjänsteman på Banverket (3). 
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I Uppsala, till exempel beskrev en tjänsteman ett ”spänningsfält” mellan de 
kommunala förvaltningar som fungerar bromsande i samspelet mellan förvalt-
ningarna:  
 

”Huvuddelen i det här är inte design utan process – att få det att funka… Att rita 
en karta och säga att ’det här blir väl fint’ och sen inte få det gjort är ju inte så 
mycket värt. Det är ju att få det gjort som är det svåra. Och det innebär ju många 
gånger att man får kompromissa. […] Det finns ju ett spänningsfält mellan de 
olika kontoren. Var och en tycker att de kan det här bäst.”80 

 
En annan tjänsteman i samma kommun beskrev hur nämnderna är väldigt noga 
med att bevaka sina intresseområden och beskrev Vägverkets medverkan i dis-
kussionen om Råbyvägen som värdefull just genom funktionen att ”neutralisera 
marken” i det som kan uppfattas som ett ställningskrig mellan två perspektiv 
eller intressen:  
 

”De betraktar oss som ett särintresse och vi betraktar dem som ett särintresse, 
även om vi tycker att vi inte är det… […] Jag tror att det är väldigt bra att man 
får in någon utifrån som går in med annan kunskap och andra ögon och andra er-
farenheter än de kommunala tjänstemännen som dagligdags hela tiden möts i de 
här frågorna.”81.  

 
Organisationsförändringarna i Jönköping har, som beskrivits ovan, uppfattats 
på olika sätt inom kommunen. I samband med det har maktförhållandet mellan 
tjänstemän och politiker förts på tal, och förekomsten av revirtänkande har 
både bekräftats och dementerats i intervjuerna. En tolkning som har framförts 
är till exempel att omorganisationen är en politisk reaktion på att tjänstemanna-
organisationen i Utvecklingsenheten växte sig för mäktig. Denna typ av rela-
tion har i tidigare studier visats vara vanlig då förtroendevalda saknar redskap 
att ifrågasätta tjänstemännens expertis och därför hamnar i underläge gentemot 
dem (Isaksson & Storbjörk 2005). Förutom det kunskapsövertag som profes-
sionella tjänstemän ofta har över fritidspolitiker med professionell bakgrund 
inom andra sakområden, bottnar detta förhållande också i det faktum att politi-
ker- och tjänstemannarollerna, trots sina formellt olika uppdrag, många gånger 
liknar varandra i praktiken och i flera avseenden definieras med samma be-
grepp, till exempel uppgiften att se till ”helheten”, tänka strategiskt för att styra 
utvecklingen i en önskvärd riktning, göra avvägningar, med mera (Isaksson & 
Storbjörk 2005). Gränsen mellan politik och förvaltning är med andra ord inte 
så skarp i praktiken.  
 
Huruvida de reella orsakerna till varför det varit svårt att organisera om arbetet 
i Jönköping med bibehållen kontinuitet kan tillskrivas revir, finns det olika me-

                                                
80 Tjänsteman på Uppsala kommun (8). 
81 Tjänsteman på Uppsala kommun (1). 
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ningar om, men även om man bara ser till de formella skrivningar som har 
gjorts kring utvecklingsenhetens vara eller icke vara framträder maktfrågan 
som ett skäl till enhetens avveckling och att stadsutvecklingsfrågorna i högre 
grad förs över till de politiska nämnderna. Till exempel konstaterar kommunens 
utredning av den framtida organisationen av infrastruktur- och strategiska sam-
hällsbyggnadsfrågor följande: 
 

”Sambanden mellan utvecklingsenhet och stadsbyggnadskontor är mycket starka. 
(…) Det ömsesidiga beroendet mellan de olika funktionerna skapar samtidigt 
grund för intressekonflikter. (…) Samarbetet mellan de operativa delarna av ut-
vecklingsenheten och de olika funktionerna i stadsbyggnadskontoret kommer 
sannolikt att försvåras av att man mer permanent åtskiljs av en förvaltnings-
gräns.” (Jönköpings kommun 2005c, s 12). 

 
Det bör dock påpekas att de indikationer på revirtänkande som framkommit i 
intervjuerna i viss utsträckning också måste tolkas som uttryck för rent person-
liga faktorer, där personkemin mellan enskilda individer verkar spela roll.  
 

4.3 Sammanfattande kommentar – planeringsförutsätt-
ningar av olika slag  

Med avstamp i Den Goda Stadens delprojekt har detta kapitel kretsat kring för-
utsättningarna för en samordnad planering utifrån det mellanmänskliga samspel 
som präglar planeringsprocessen. Vad diskussionen i kapitlet visar är bland 
annat hur formella indelningar av organisationer, ansvarsområden, roller, med 
mera, ger upphov till olika perspektiv och potentiellt även revir. Det innebär att 
samspelet mellan aktörer som representerar olika funktioner i planeringspro-
cessen i hög grad präglas av dessa informella aspekter.  
 
Eftersom samhällsplaneringen hanterar frågor som rör samhällets framtida ut-
veckling får de beslut som fattas i planeringssammanhang ofta varaktiga kon-
sekvenser. Ett beslut kan därför inte enbart fattas utifrån de målsättningar och 
avsikter beslutsfattaren har. Beslutet måste också utgå från den situation som 
råder vid beslutstillfället, där effekterna av tidigare beslut är en viktig kompo-
nent. Detta skapar ett starkt kontextberoende för ett projekt. Många planerings-
förutsättningar är därför specifika för varje projekt. I Norrköpingsfallet ovan 
var till exempel den otydlighet som präglade kommunikationen mellan kom-
munen och Banverket en av de centrala orsakerna till att planeringen av spår-
vägsutbyggnaden och ansökan om statsbidrag inte synkroniserades bättre. I 
Uppsalafallet bottnade svårigheterna för SBK och GTK att hitta en samför-
ståndslösning kring utformningen av Råbyvägen delvis i skillnaden mellan 
SBK:s och GTK:s sätt att se på kommunens översiktsplan som styrdokument. 
Och i Jönköpingsfallet uppstod ett tillfälligt vakuum i kommunens strategiska 
planering som följd av att den interna ansvars- och rollfördelningen inom 
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kommunen, och därmed tjänstemännens mandat att driva projekt, blev otydlig i 
samband med den omorganisation som beskrevs ovan.  
 
Samtidigt kan dessa projektspecifika aspekter ses i ljuset av den mer generella 
diskussion som har förts här i kapitel 4. En tes som har utvecklats här är att 
otydligheten i kommunikationen mellan Norrköpings kommun och Banverket 
bottnar i de olika perspektiv och beslutslogik som kommer av att kommunen 
och Banverket representerar olika funktioner och roller – kommunen som initi-
ativtagare och Banverket som regelansvarig. På motsvarande sätt menar jag att 
SBK:s och GTK:s olika syn på översiktsplanen kommer av olika syn på förhål-
landet mellan trafik och bebyggelse, till exempel när det gäller vad som är en 
”långsiktig” lösning – en skillnad som delvis också kan tillskrivas det faktum 
att de två förvaltningarna representeras av olika yrkeskategorier. Att det strate-
giska stadsutvecklingsarbetet i Jönköping avstannade i samband med omorga-
nisationen av arbetet med Stadsbyggnadsvisionen måste också förstås mot bak-
grund av hur synen på den demokratiska förankringen i arbetet skilde sig åt 
mellan tjänstemän och politiker. Kontentan av detta resonemang är att viktiga 
orsaker till utvecklingen i specifika projekt ligger på ett mer strukturellt plan.  
 
Sammantaget kan förutsättningarna för en samordnad planering tydliggöras 
genom att lyfta fram skillnaden mellan å ena sidan formella respektive infor-
mella förutsättningar och å andra sidan projektspecifika och strukturella plane-
ringsförutsättningar. I figur 11 illustreras detta schematiskt med exemplifiering 
ur diskussionen ovan. 
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Figur 11: Förutsättningarna för en samordnad planering är både formella och informella och 
återfinns dels inom respektive projekt och dels på ett mer strukturellt plan utanför specifika 
projekt. Exempel från de studerade fallen. 
 
Inbyggt i begreppen ”samordning” eller ”integrerad planering” ligger en mång-
fald av aktörer, intressen, aktiviteter, etcetera. Själva poängen med en integre-
rad eller samordnad planering är att få denna mångfald att röra sig i en gemen-
sam riktning. En grundläggande utmaning för samhällsplaneringen är därför att 
utforma planeringsprocesser på sätt som möjliggör för spridda verksamheter, 
agendor och planeringssystem att ”haka i” varandra. Det kräver i sin tur insikt i 
och förståelse för hur dessa verksamheter, agendor och planeringssystem fun-
gerar – både ur ett formellt och ur ett informellt perspektiv. Varje offentlig or-
ganisation har sina formella styrdokument, organisationshierarkier, budgetar, 
och så vidare, men också sin egen organisationskultur, diskussionsklimat, 
språkbruk och förgivettaganden samt andra informella egenskaper. Behovet av 
att bygga samförstånd kring och förståelse för dessa förutsättningar är centralt i 
den kommunikativa planeringsteorin som introducerades i kapitel 2. I nästa 
kapitel återvänder jag till denna teoribildning för att utifrån de studerade fallen 
diskutera vad den typ av kommunikativa processer som Den Goda Staden strä-
var efter att främja bidrar med i praktiken.  
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5 Varför kommunikativa processer?  
Om nu helhetssyn är problematiskt och skilda perspektiv och revirtänkande 
försvårar möjligheterna att samordna alla de planeringsverksamheter som for-
mar stadens och transportsystemets utveckling genom samförståndslösningar – 
vilken funktion har då kommunikativa processer av det slag Den Goda Staden 
vill främja för att underlätta denna samordning? Är, mot bakgrund av diskus-
sionen ovan, fortfarande konsensus det mest eftersträvansvärda eller fyller 
kommunikativa processer någon annan funktion i sammanhanget? 
 
Detta kapitel handlar således om studiens tredje frågeställning. I den diskussion 
som här följer kommer jag att närma mig dessa frågor från två huvudsakliga 
håll. För det första finns det anledning att problematisera den mer grund-
läggande frågan om i vilka avseenden kommunikativa processers resultat över-
huvudtaget kan bedömas, och för det andra är det meningsfullt att nyansera 
innebörden i begreppet konsensus som ett potentiellt resultat av sådana proces-
ser.  
 

5.1 De kommunikativa processernas tre dimensioner 
Som diskuterades i kapitel 2 ovan har mycket av den kritik som har riktats mot 
den kommunikativa planeringsteorin tagit sin avstamp i maktproblematiken 
(till exempel Flyvbjerg 2002, Hillier 2003, Mouffe 2000, Neumann 2000) med 
konsekvenser för frågor som rör legitimitet (till exempel Mouffe 2000, Connel-
ly m fl 2006) och exkludering (till exempel Connelly & Richardson 2004, Hil-
lier 2003). 
 
Brand & Gaffikin (2007) menar att det finns en normativ dimension inbyggd i 
den kommunikativa planeringsteorin genom målsättningen att inkludera svaga 
röster i planeringen, något som även Healey (2003) angett som ett av skälen till 
varför hon har engagerat sig i utvecklandet av den kommunikativa planerings-
teorin. Det kan diskuteras huruvida det tyder på en ideologisk tyngdpunkt åt 
vänster, som Brand & Gaffikin (2007) antyder, eller åt ett mer liberalt håll där 
den deliberativa demokratitraditionen, enligt Mouffe (2000), har sina rötter. 
Oavsett hur det förhåller sig med den politiska höger-vänster-skalan pekar det 
på den vikt som har lagts vid just frågan om deltagande och demokratisk legi-
timitet som har präglat teoribildningen.  
 
Samtidigt pekar Brand & Gaffikin (2007) på det lite motsägelsefulla i att kom-
munikativ planering i praktiken ibland används som ett sätt att mobilisera loka-
la krafter för att stärka den lokala/regionala konkurrenskraften. I någon mån 
kan man således ana en motsättning mellan å ena sidan ambitionen att ge röst åt 
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svaga grupper och å andra sidan skapandet av tillväxtkoalitioner, där de svaga 
grupperna inte alltid har en given plats. Om det finns en sådan motsättning mel-
lan olika syften i teorin bör det också finnas olika tolkningar av vad som utgör 
de kommunikativa processernas väsentliga resultat. Den potentiella motsätt-
ningen ger näring åt ett annat sätt att se på den kommunikativa planeringsteo-
rin, där man betraktar en kommunikativ planeringsprocess utan att förknippa 
den med någon värdering. Med ett sådant synsätt kan man se den kommunika-
tiva planeringsteorin som något anormativt – som ett teoripaket som hjälper oss 
att förstå vad som händer när människor engageras i kommunikativa processer. 
På så vis blir den kommunikativa planeringsteorin ett analysredskap snarare än 
en normativ modell för planering. Det möjliggör en analys av kommunikativa 
processer utifrån andra perspektiv än ur ett legitimitetsperspektiv, och därmed 
på sätt som den ovan nämnda kritiken inte riktas mot på samma tydliga sätt.  
 

5.1.1 Legitimitet, handlingsförmåga, kvalitet  
Ett sätt att förhålla sig till frågan huruvida en planeringsmodell är normativ el-
ler inte och i vilket avseende den eventuellt är det, är att fråga sig vad plane-
ringsprocessens yttersta syfte är. I sin analys av samverkansprocessers effekti-
vitet menar Connelly & Richardson (2008) att en process måste bedömas med 
avseende på tre av varandra beroende dimensioner. För det första behöver sam-
verkansprocesser orienteras mot ett innehållsligt mål. Processens syfte måste 
vara att leverera ett (fysiskt) innehåll av viss kvalitet. För det andra behöver 
systemet av aktörer ha förmågan att faktiskt leverera resultat. Genom processen 
behöver det finnas ett mått av handlingsförmåga – annars spelar det ingen roll 
vilken sorts innehåll eller kvalitet den är tänkt att leverera. För det tredje förut-
sätter båda dessa dimensioner att processen är legitim. Varken handlingsförmå-
gan eller resultatet är värt något om det inte produceras på ett sätt som uppfyl-
ler erkända krav på hur policies får tas fram, det vill säga med legitimitet82 
(Connelly & Richardsson 2008). Cars (2001) lyfter på ett liknande sätt upp de 
tre dimensionerna kvalitet, effektivitet och demokrati som utgångspunkter för 
förändringar av etablerade planeringsformer – en indelning med klara parallel-
ler till Connelly & Richardsons tre dimensioner. En förenklad modell för ut-
vecklingsprocesser illustrerar Connelly & Richardsson (2008) utifrån detta re-
sonemang med följande figur, där varje cirkel utgör en nödvändig komponent i 
processen liksom överlappningen dem emellan. 
 
 

                                                
82 Connelly & Richardson (2008) använder begreppen content sustainability, capacity to act 
och legitimacy.  
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Figur 12: Tre dimensioner i en ideal modell för ett utvecklingsarbete. (Efter Connelly & Ri-
chardson 2008). 
 
Enligt Connelly & Richardson kan både frågan om innehåll och legitimitet för-
väntas vara omstridda i de flesta sammanhang. En normativ bedömning av den 
kommunikativa planeringen utifrån ett kvalitets-/innehållsperspektiv leder till 
olika slutsatser beroende på vad som uppfattas som ”bra innehåll” eller ”god 
kvalitet” – en fråga som kommer vara föremål för olika föreställningar och av-
göras lokalt i kamp mellan intressen och aktörer med olika maktresurser. Idén 
om den ”attraktiva” eller ”goda” staden är, trots dess aktualitet genom till ex-
empel projektet Den Goda Staden, ett i högsta grad omstritt begrepp (Broms 
Wessel m fl 2005, Tunström 2007), något Healey (2003) anger som skäl till 
varför den kommunikativa planeringsteorin är så fokuserad på processer snara-
re än innehåll.  
 
Och även om den representativa demokratins institutioner ger formell legitimi-
tet åt flertalet beslut inom planeringen finns det, enligt Connelly & Richardson 
anledning att se mer nyanserat på legitimitet i praktiken som konstruerat inom 
ramen för respektive sammanhang (Connelly & Richardson 2008, Connelly m 
fl 2006), där det är rimligt att förvänta sig motstridiga uppfattningar om vad 
som är en legitim struktur beroende på vilka normer som råder i olika grupper. 
Connelly m fl (2006) menar därför att legitimiteten i varje process måste be-
traktas som villkorad och i konstant behov av vidmakthållande.  
 
Connelly & Richardson (2008) använder den tredelade modellen som verktyg 
för att utvärdera samverkansprocessers effektivitet i efterhand. Handlingsför-
måga betraktar de därför som den minst problematiska dimensionen att bedöma 
enskilt, då en bedömning av huruvida ett genomförande har kommit till stånd 
eller inte kan göras relativt enkelt. 
 
De tre dimensionerna är beroende av varandra men kan, som begreppsliga en-
heter, analyseras på egna meriter. Och beroende på vilken av dessa tre dimen-
sioner som ges störst tyngd kan alltså den ideologiska dimensionen av kommu-
nikativ planering tolkas olika och inte alls med nödvändighet med sympati för 
en viss typ av rättvisefrågor. Lika gärna som kommunikativ planering kan upp-
fattas som en planeringsmodell för att säkerställa inkluderandet av utsatta 

Legitimitet 

Handlings-
förmåga 

Innehåll 
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grupper i planeringen kan den alltså uppfattas som en modell för en viss upp-
sättning aktörer att bygga handlingsförmåga utifrån en konstruerad agenda ba-
serad på vissa överenskomna kvalitets- och innehållsbeslut. Som svar på den 
legitimitetsorienterade kritik som har riktats mot den kommunikativa plane-
ringsteorin kan man därför lyfta fram en annan prioriteringsordning i relationen 
mellan de tre dimensionerna, där till exempel handlingsförmåga och inte legi-
timitetsaspekten står i främsta rummet. Givet legitimitetsbegreppets omstridda 
karaktär (Connelly m fl 2006), skulle till exempel en tolkning kunna vara att 
legitimitet skapas genom säkerställandet av den representativa demokratins 
formella institutioners närvaro, medverkan och kanske till och med initiativ i de 
processer som pågår, det vill säga en traditionell tolkning av vad som utgör en 
legitim konstellation av aktörer. Ur det perspektivet är maktfördelningen av-
gjord utanför processen (Innes 2004) och exkluderingsaspekten får därmed inte 
samma problemstatus. I själva verket menar till exempel Healey (2007) och 
Albrechts (2004) att det ingår i den strategiska planeringens grundläggande 
karaktär att fokusera på några viktiga frågor och att selektivitet därför är en 
nödvändig del av processen. Däri ligger således en strävan bort från ambitionen 
om helhetssyn och ett tydligt uppmärksammande av att någon form av exklude-
ring är nödvändig.  
 
Norrköpingsfallet ovan är ett exempel på hur just handlingsförmågan ställs i 
centrum för en diskussion, där legitimitets- och innehållsaspekterna har hante-
rats i tidigare skeden. En gemensam målbild har utvecklats bland de aktörer 
som deltar. Ambitionen att utveckla stadsstråket Ljura-Hageby-Navestad kring 
en ny spårvägslinje har brett stöd och är beslutad i bred konsensus. Denna mål-
sättning tvistas det förhållandevis lite om. Den stora tvistefråga som präglar 
diskussionen inom det projektet är istället finansieringen och möjligheterna att 
faktiskt genomföra spårvägsutbyggnaden. Den konsensusuppfattning som präg-
lar projektets målbild, exkluderar sannolikt vissa synsätt som inte synliggörs i 
diskussionen, precis som till exempel Hillier (2003) eller Connelly & Richards-
son (2004) förutspår. Och de processer som ligger bakom bildandet av den 
konstellation som driver projektet framåt, till exempel den lokala lednings-
gruppen för Den Goda Staden, skulle sannolikt kunna problematiseras ur ett 
legitimitetsperspektiv som Mouffe (2000) eller Connelly m fl (2006) anser 
måste vara möjligt. Men man kan också se den konstellation av aktörer som har 
skapats genom Den Goda Staden – där ledande politiker för kommunen och 
tjänstemän från Väg- och Banverk ingår – som en legitim kraft för stadsutveck-
ling, eftersom kommunens ledande politiker både är drivande och sammankal-
lande i gruppen, det vill säga ett maktförhållande som inte behöver hanteras 
inom processen (Innes 2004). Utifrån den målbild som nu är formulerad leder 
samarbetet faktiskt arbetet framåt. Vis av erfarenheterna från projektet har 
Banverket startat en intern översyn av rutinerna för hur statsbidragsärenden 
hanteras och kommunen har fattat beslut om egen full finansiering av spår-
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vägsutbyggnaden – ett beslut som tidigare hade varit svårt att få igenom i bris-
ten på bredare enighet och stöd för projektet. Genom de processer som har på-
gått inom projektet har alltså en handlingsförmåga byggts upp – oavsett vilken 
analys som görs av innehålls- och legitimitetsaspekterna. 
 
Jönköpingsfallet illustrerar å andra sidan hur synen på hur de tre dimensionerna 
bör prioriteras skiljer sig åt mellan tjänstemän och politiker. Tjänstemännen på 
den tidigare Utvecklingsenheten har uppfattat den tidigare organisationen som 
både legitim, väl lämpad att främja en hållbar stadsutveckling baserad på hel-
hetssyn och dessutom kapabel att genomföra de projekt som beslutas. Omorga-
nisationen har ur deras perspektiv inneburit en risk för både kvalitetsaspekten 
och handlingsförmågan försämras när en striktare arbetsdelning mellan led-
nings- och genomförandenivåerna ersätter den tydligare integrationen mellan 
de två. Den nya majoriteten har å andra sidan först och främst oroat sig för den 
demokratiska förankringen av det strategiska arbetet och därför utformat en 
organisation som sätter just detta, det vill säga legitimitetsaspekten, i främsta 
rummet. Den otydlighet kring omorganisationen som uppstod kan därför delvis 
förstås genom dessa skilda perspektiv.  
 

5.1.2 Legitimitet som förutsättning för handlingsfö rmåga 
Som figur 12 ovan antyder är innehåll, handlingsförmåga och legitimitet aspek-
ter som är beroende av varandra. I en process där en målbild har vuxit fram i 
samförstånd mellan de deltagande aktörerna, och där ett viktigt syfte med pro-
cessen är att genomföra planen, det vill säga att utveckla handlingsförmåga, 
kan legitimitetsaspekten bli en viktig förutsättning för detta att möjliggöras. En 
tes som drivs i anslutning till Uppsalafallet ovan är att översiktsplanens 
bristande förankring hos GTK var en viktig orsak till att GTK inte ansåg att 
Råbyvägen nödvändigtvis skulle utformas som en stadsgata. En bristande legi-
timitet för strategin (det vill säga översiktsplanen, inklusive utpekande av Rå-
byvägen som framtida stadsgata) påverkade därmed möjligheterna för dess ge-
nomförande. Översiktsplanens status och tyngd som styrdokument bottnar allt-
så i den process genom vilken den togs fram. Frågan om hur strikt den kan för-
väntas följas i mer operativa skeden handlar därför inte om den formella legi-
timitet som dokumentet har, utan hur den tolkas av dem som berörs av den. 
Connelly m fl (2006) sammanfattar problematiken på följande sätt:  
 

“The fundamental question which determines legitimacy in the view of the stake-
holders is no longer the classic ‘do we accept this body as appropriate to make 
decisions that affect us?’ Rather, it becomes ‘do we accept this process as an ap-
propriate way to make policy— here, now?’—with the corollary ‘how seriously 
should we therefore treat its outcomes as a guide to our actions and decisions?’” 
(s 270). 
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Legitimitet ger mandat att agera i en viss riktning. I den mån ett strategiskt ar-
bete avviker från etablerade arbetsformer finns hela tiden risken att olika aktö-
rer (grupper, personer, organisatoriska enheter, etcetera) upplever ett hot mot 
den egna verksamheten och att revirtänkande uppstår eller att nya perspektiv är 
svåra att hantera och därför hålls på avstånd. För att då komma förbi etablerade 
positioner och utveckla nya förhållanden mellan perspektiv och mellan intres-
sen måste någon aktör aktivt driva frågan. En person beskrev i en intervju hur 
tungt arbete det är att driva dessa processer och att man får vara beredd att ta 
många konflikter och större eller mindre maktkamper med berörda personer i 
organisationen som lätt kan känna sig trampade på83. Personer med uppgift att 
driva den här typen av utvecklings- eller förändringsprocesser är då beroende 
av stöd i sitt arbete från chefshåll. Då spelar frågan om legitimitet en central 
roll, inte minst om inblandade personer är mindre erfarna och saknar en natur-
lig pondus i förhållande till de aktörer som berörs.  
 
En annan typ av legitimitet kommer underifrån och ligger nära frågan om för-
ankring som ett sätt att stärka förutsättningarna för ett agerande som kan vara 
politiskt kontroversiellt. Det politiska ställningstagandet i Norrköping att inte 
ha ramper mellan Söderleden och Hagebygatan växte fram efter en omfattande 
dialog mellan stadens ledande politiker och boende i området. Inledningsvis var 
den lokala opinionen i Hageby mot en lösning som inte möjliggör anslutningar. 
Först efter att frågan hade diskuterats i sådan omfattning att det fanns stöd för 
att inte ha ramper i den lokala opinionen var det politiskt möjligt att driva den 
linjen. Denna process drevs mot bakgrund av de erfarenheter man hade från 
ombyggnaden av Söder Tull – ett annat stadsbyggnadsprojekt några år tidigare 
(Brusman 2008), då en kraftig opinion mot en ombyggnad resulterade i att pro-
jektet sköts upp tills man började föra dialog på ett nytt sätt84. 
 
Som avrundning av diskussionen kring handlingsförmågans beroende av legi-
timitet vill jag lyfta fram följande citat från Hillier (2003):  
 

”Any agreement reached will thus be partial (…).This does not necessarily imply 
that planners should not try to seek agreement between participants, however, but 
that they should recognize that some views will almost inevitably be suppressed 
and could resurface in conflict at a later date.” (Hillier 2003, s 42).  

 
Varje överenskommelse bygger med nödvändighet på någon form av exklude-
ring och en insikt om vad och vilka som har exkluderats, och vilka konflikter 
som har ignorerats eller gömts undan, kan stärka förutsättningarna att hantera 
de åsikter och synpunkter som kan förväntas komma fram i senare skeden. 
Motsättningen mellan GTK och SBK i Uppsala är uttryck för precis detta och i 

                                                
83 Tjänsteman på Jönköpings kommun (2). 
84 Politiker i Norrköpings kommun. 
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någon mån är det en liknande form av ”resurfacing” som inträffade i Norrkö-
ping när Banverket meddelade att statsbidraget till spårvägsutbyggnaden inte 
kunde betalas ut. Av detta skäl kan det finnas anledning för den strategiska led-
ningen för Stadsbyggnadsvision 2.0 i Jönköping att vara lyhörd för åsikterna 
hos aktörer vars medverkan varit etablerad sedan länge i Stadsbyggnadsvision 
1.0, före omorganisationen.  
 

5.2 Konsensus – i vilket avseende?  
I ett svar på mycket av den kritik som har riktats mot den kommunikativa pla-
neringsteorins orientering mot konsensusbyggande menar Innes (2004) att den 
kritiska diskussionen ofta har överbetonat formella överenskommelser som det 
centrala i konsensusbegreppet: 
 

“Sometimes agreements are the least of the outcomes of successful processes 
(…) because so many other things are accomplished. Many processes, moreover, 
are not designed to seek agreement in the first place, but rather, for example, to 
build understandings in a community or mobilize players.” (Innes 2004, s 8). 

 
Typiska resultat av kommunikativa processer är istället ömsesidig förståelse, 
stärkta relationer, lärande och kreativitet (Innes & Booher 2003). Hillier (2003) 
menar, trots sin kritik av den kommunikativa planeringsteorin, att man ska vara 
försiktig och uppmärksam på att man inte råkar kasta ut det Habermasska bar-
net med badvattnet eftersom det finns delar i teorin som är värdefulla att bygga 
vidare på. Däremot, menar hon, bör man ta fasta på ”the impossibility of comp-
leteness” (Hillier 2003, s 38), det vill säga omöjligheten att uppnå perfekta lös-
ningar – till exempel i termer av fullständigt samförstånd eller helhetssyn – och 
istället se planeringen som en arena för konflikter och motsättningar mellan 
intressen och perspektiv att synliggöras på. 
 

5.2.1 Konsensus som överenskommelse 
Som diskussionen kring fallen ovan visar är inte fullständiga överenskommel-
ser alltid det primära resultatet av planeringsdiskussionerna. Tvärtom kan man 
se att konsensus definitivt inte har uppnåtts i Uppsalafallet. I Norrköpingsfallet 
har det i sak under lång tid funnits en konsensusuppfattning bland de inblanda-
de aktörerna men man har inte kunnat föra projektet i hamn. I Jönköpingsfallet, 
som i hög grad handlar om en konflikt mellan etablerade och nya perspektiv på 
en organisationsform, har en organisationsförändring i strid mot etablerade 
uppfattningar lett till svårigheter att föra ett strategiskt arbete framåt. Den aktu-
ella relationen mellan politiker och tjänstemän är sådan att konsensus, i det 
sammanhanget, inte är fullt relevant som begrepp eftersom det handlar om ett 
principal-agent-förhållande, där den enes formella roll är att lyda den andre. 
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Men bristen på ömsesidig förståelse dem emellan har däremot lett till svårighe-
ter att bedriva det strategiska arbetet med upprätthållen momentum.  
 
Överenskommelser kan alltså inte sägas vara någon automatisk eller ens domi-
nerande effekt av de kommunikativa processer som har pågått. I någon mån har 
därför konsensuskritikerna fått stöd för sina argument. Däremot visar fallen att 
de kommunikativa processerna har haft en viktig funktion för själva problem-
bilden att klargöras och därmed skapandet av en situation där en diskussion 
kring sakfrågan har underlättats. De kommunikativa processerna har fungerat 
som ett medel för att belysa och klargöra planeringsförutsättningarna i respek-
tive fall. Om man ska analysera de beskrivna processerna i termer av konsensus 
finns det därför ett behov av att nyansera själva konsensusbegreppet. 
 
Dryzek & Niemeyer (2006), inspirerade av Jon Elster, skiljer på tre typer av 
konsensus85. I den mån det råder enighet om vilka värderingar som bör ligga till 
grund för ett agerande föreligger normativ konsensus. Men normativ konsensus 
innebär inte nödvändigtvis att parterna är överens om vad olika typer av åtgär-
der får för effekter i termer av orsak-verkan. Samförstånd i ett sådant avseende 
benämner de epistemisk konsensus vilket alltså avser synen på hur världen kan 
förväntas påverkas av olika sätt att agera på. Beroende på vilka värderingar 
man styrs av och vad man tror att olika åtgärder kommer att få för resultat 
kommer olika handlingsalternativ att övervägas. I den mån valet av åtgärder 
präglas av samförstånd hos parterna talar Dryzek & Niemeyer (2006) om prefe-
renskonsensus.  
 
De beskrivna diskussionerna om spårvägsutbyggnaden i Norrköping bygger på 
konsensus i alla dessa tre avseenden. Banverket, Vägverket, kommunens poli-
tiker (från både majoritet och opposition) och tjänstemän från de tekniska för-
valtningarna är i huvudsak överens om att man vill använda infrastrukturen och 
den fysiska samhällsplaneringen som ett sätt att utveckla stadsdelarna i det ak-
tuella stråket. Om detta finns det alltså en normativ konsensusuppfattning. På 
motsvarande sätt råder det en bred enighet om att ökad tillgänglighet och kol-
lektivtrafikförsörjning till området bidrar till att höja statusen på områdena ge-
nom de nyinvesteringar som förväntas där, till exempel i Hageby Centrum. 
Dessutom anses en ökad kollektivtrafikandel i staden bidra till en mer miljö-
vänlig stadsmiljö, vilket också betraktas som önskvärt. Bland de inblandade 
aktörerna råder därmed epistemisk konsensus. Och som en följd av ovanståen-
de har man också kunnat uppnå preferenskonsensus genom att enas om en upp-
sättning investeringar som medel för att förverkliga den övergripande strategin, 
centrerat kring spårvägsutbyggnaden och kompletterat av bland annat invester-
ingar i fastigheter och i vägsystemet. 
 
                                                
85 Se även Niemeyer & Dryzek (2007). 
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Norrköpingsfallets motpol är Uppsalafallet där konsensus saknas i alla tre di-
mensionerna. På ett mycket grundläggande plan styrs man av gemensamma 
ledord som hållbarhet, robusthet, långsiktighet och så vidare, men på en mer 
konkret nivå är man oense om vilken typ av stadsstruktur man vill se växa 
fram, till exempel hur viktigt det är med en ”stadsmässig” miljö vid Råbyvä-
gen. Även om det finns antydan till normativ konsensus är det inte i någon 
grundmurad bemärkelse. Dessutom har man olika syn på förhållandet mellan 
trafik och bebyggelse, till exempel med avseende på hur olika trafikstrukturer 
främjar eller motverkar blandade funktioner som boende och verksamheter i 
samma kvarter. Diskussionen mellan SBK och GTK präglas således inte heller 
av epistemisk konsensus och följaktligen inte heller av samsyn på hur gatan bör 
utformas, det vill säga preferenskonsensus. 
 
Jönköpingsfallet omfattar ett förhållande mellan två parter – politiker och tjäns-
temän – där uppfattningen om vilken typ av stadsutveckling som är önskvärd i 
hög grad delas av de två men där synen på hur det bäst uppnås skiljer sig åt. 
Trots förekomsten av en normativ konsensus saknas därför epistemisk konsen-
sus och preferenskonsensus, vilket kommer till uttryck i olika uppfattningar om 
hur arbetet med Stadsbyggnadsvision 2.0 bör organiseras. 
 

5.2.2 Metakonsensus som gemensam problemförståelse 
Norrköpingsfallet och Uppsalafallet kan ses som varandras motsatser enligt 
detta resonemang. Diskussionerna i båda fallen har dock präglats av en ömsesi-
dig respekt för diskussionens former men också en växande gemensam insikt i 
den konkreta problematikens karaktär. I Norrköping har diskussionen inom 
Ljura-Hageby-projektet handlat om att hitta sätt att komma vidare med ett ge-
nomförande och diskussionen kring dels hur statsbidragsfrågan ska lösas och 
dels hur alternativa finansieringsformer ska kunna aktualiseras har fått näring 
ur ett tydliggörande av vad som har gått fel. I Uppsala har man trots oenigheter 
varit överens om respektive parts roller, mandat och hur den gemensamma dia-
logen så småningom ska kunna föras över till den politiska nivån i nämnderna. 
Men man har också visat tecken på en växande förståelse för en typ av proble-
matik som inte minst blir viktig att hantera i andra sammanhang, även om just 
det aktuella projektet vid Råbyvägen har fått avslutas med tillkortakommanden. 
Bakom oenigheten råder därför en annan form av samförstånd.  
 
För att inte låsa den teoretiska debatten vid en strikt tolkning av konsensusbe-
greppet i termer av överenskommelse kring lösningen på ett problem har Dry-
zek & Niemeyer (2006) introducerat begreppet metakonsensus för att peka på 
det samförstånd som kan råda kring ett problems karaktär, oavsett uppfattning 
om hur det bör lösas.  
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Metakonsensus, definierat som ”agreement about the nature of the issue at 
hand” (Niemeyer & Dryzek 2007, s 500), handlar om mer grundläggande förut-
sättningar att uppnå konsensus. Dryzek & Niemeyer (2006) menar att alla de 
tre former av konsensus som har beskrivits ovan har en motsvarighet på 
”meta”-nivån. Normativ konsensus förutsätter ett gemensamt erkännande av 
olika värderingars legitimitet. Även om man inte är överens om normativa mål-
sättningar kan man vara överens om att alla har rätt att hysa sin egen uppfatt-
ning i denna fråga. I den meningen talar Dryzek & Niemeyer (2006) om nor-
mativ metakonsensus. På motsvarande sätt bottnar epistemisk konsensus i en 
gemensam acceptans för respektive parts sätt att tolka sin omvärld, till exempel 
med avseende på hur man uppfattar orsaken till ett förlopp eller ett fenomen. 
Epistemisk metakonsensus implicerar därför att olika perspektiv kan ge upphov 
till olika världsuppfattningar. Metakonsensus i preferenshänseende innebär 
samförstånd kring vilken karaktär rimliga åtgärdsalternativ bör ha. Normativ 
och epistemisk metakonsensus kan i många fall leda till preferensmetakonsen-
sus, men inte per automatik. Till exempel kan ett rimligt villkor för alla möjliga 
åtgärder vara att de ska vara juridiskt korrekta, eller att de inte får stå i konflikt 
med grundläggande värderingar inom andra områden (Dryzek & Niemeyer 
2006, Niemeyer & Dryzek 2007).  
 
Som konstaterades tidigare har konsensusbyggande processer kritiserats för att 
släta över den offentliga diskussionens inneboende meningsmotsättningar. Ge-
nom att sätta fokus på metakonsensus menar Dryzek & Niemeyer (2006) att 
man bejakar den pluralism som till exempel Hillier (2003) och Mouffe (2000) 
vill bejaka (se kapitel 2) där konflikter lyfts fram samtidigt som motparterna 
erkänner varandras ståndpunkter som legitima. Detta ömsesidiga erkännande 
förutsätter i grunden någon form av samförstånd kring spelreglerna. I själva 
verket kan man tolka Hilliers normativa ideal ”respecting differences of values 
and areas of disagreement” (2003, s 54) och Mouffes påstående att ”An adver-
sary is an enemy, but a legitimate enemy, one with whom we have some com-
mon ground because we have a shared adhesion to the ethico-political princi-
ples of liberal democracy” (2000, s 15) som ett uttryck för metakonsensus som 
ideal. 
 
Så om Uppsalafallet är ett exempel på hur konsensus inte har kunnat uppnås 
genom de kommunikativa processer som har pågått pekar utvecklingen inom 
projektet dels på en stärkt gemensam uppfattning att motsättningen måste lösas 
på politisk nivå snarare än på tjänstemannanivå, och dels på ökad förståelse och 
acceptans för varandras perspektiv och synsätt, det vill säga konsensus på me-
tanivån. En liknande slutsats kan dras av Norrköpingsfallet där ett av de vikti-
gare resultaten av kommunens medverkan i Den Goda Staden är en ökad för-
ståelse för hur motparterna, det vill säga Vägverket och Banverket, fungerar 
och vilka förutsättningar de har att agera som samverkanspart i gemensamma 



 100 

processer med kommunen. Oavsett fysiskt resultat i ett specifikt projekt har det 
därigenom hänt något med samverkansmöjligheterna på ett djupare plan, till 
potentiell nytta i andra liknande sammanhang. Å ena sidan kan därför ett pro-
jekt bedömas utifrån de konkreta resultat som uppnås inom ramen för projektet. 
Men å andra sidan kan värdet i ett projekt ligga på ett betydligt mer grund-
läggande plan, som handlar om förmågan att dra nytta av de relationer som har 
byggts upp för att hantera andra problem och utmaningar i angränsande sam-
manhang (Healey m fl 2003).  
 
Huruvida denna senare form av strategiskt värde har skapats i Norrköping ge-
nom Ljura-Hageby-projektet, i Uppsala genom stadsläkningsprojektet eller i 
Jönköping genom den nya organisationen för Stadsbyggnadsvision 2.0 är en 
empirisk fråga som måste bedömas i efterhand, eftersom förmågan att hantera 
framtida problemställningar inte kan avläsas förrän problemen har anlänt. Men 
steget dessförinnan – en gemensam förståelse för problemets karaktär – har 
varit en central komponent i diskussionerna kring spårvägsutbyggnaden i Norr-
köping, i stigande grad även i Uppsala men bristande i samband med omorga-
nisationen av arbetet med Stadsbyggnadsvisionen i Jönköping. Ökad förståelse 
för olika aktörers ståndpunkter och planeringsförutsättningar tillhör således de 
viktigare aspekterna i dialogbaserade planeringsprocesser.  
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6 Ökad förståelse genom tydliggörandet av plane-
ringsförutsättningar  

Att aktörer agerar utifrån olika planeringsförutsättningar är ett grundläggande 
karaktärsdrag i komplexa planeringssituationer, vilket de fall som har studerats 
här bara illustrerar några exempel på. Politiker agerar utifrån en verklighet, 
tjänstemän utifrån en annan, med helt olika drivkrafter. Trafikplanerande för-
valtningar har sina uppdrag baserade på sin sektors expertis medan de sektor-
sövergripande förvaltningarna har uppdrag av mer generalistkaraktär. Banver-
ket ansvarar för en tekniskt komplicerad sektor med stort behov av intern syn-
kronisering medan Vägverkets sektorsområde karaktäriseras av betydligt lösare 
kopplingar mellan till exempel fordon och infrastruktur. Detta gör i sin tur att 
Banverkets kontakter är tätare med regionala aktörer, till exempel trafikhu-
vudmän, medan Vägverket oftare kan ha en mer direkt relation till kommunen. 
Näringsdepartementets relation till infrastrukturverken är en annan än Finans-
departementets, där resurserna fördelas genom årliga anslag till infrastrukturin-
vesteringar. Och medan den kommunala planeringen förs i nära relation till den 
politiska diskussionen har den nationella planeringen betydligt mer distans till 
den politiska nivån. Kort sagt, i alla sammanhang där olika aktörer behöver 
samverka kommer planeringsförutsättningarna att variera mellan aktörerna. 
 
I ett utvecklingsarbete som bygger på att flera planeringsverksamheter länkas 
samman i en gemensam strategi är det således värdefullt om dessa skilda plane-
ringsförutsättningar synliggörs, därför att det stärker förutsättningarna för del-
tagande aktörer att förstå varandras bevekelsegrunder. Indelningen i å ena sidan 
strukturella och projektspecifika förutsättningar och å andra sidan formella och 
informella planeringsförutsättningar kan fungera som ett analytiskt redskap att 
ta till för att tydliggöra dessa planeringsförutsättningar. Utifrån den fyrfältsfi-
gur som sammanfattade kapitel 4 (figur 11) kan ett antal frågor vara vägledan-
de för hur relevanta planeringsförutsättningar kan identifieras. Dessa frågor kan 
då fungera som en form av ”kontrollfrågor” för att säkra att alla aspekter är be-
aktade i en process. I figur 13 anges exempel på sådana typer av frågor. 
 
 



 102 

 
Figur 13: Kontrollfrågor som redskap för att identi fiera och klargöra relevanta planeringsförut-
sättningar. 
 
För att överhuvudtaget komma framåt i en process behöver det formella upp-
draget klargöras. Detta beror i sin tur på formella beslut som har fattats inom 
och utanför berörda organisationer, till exempel planer och regelverk med bä-
ring på projektet. Finns det en strategi för området i översiktsplanen? Finns det 
en möjlighet till statlig medfinansiering? Hur ser då det regelverk ut som möj-
liggör detta? Finns det andra kommunala strategier som är relevanta för det 
aktuella projektet? Finns det en miljöproblematik som kommer att behöva han-
teras inom ramen för projektet? Den typen av frågor ramar successivt in det 
formella uppdraget och den uppsättning aktörer som behöver involveras.  
 
Men som diskussionen ovan visar är de formella faktorerna bara en del i pro-
cessen. För att kunna formulera gemensamma strategier behöver också vissa 
förgivettagna sanningar ifrågasättas och diskuteras. Beroende på vilka aktörer 
som är inblandade kan det förekomma olika tolkningar av det formella uppdra-
get. Vilka perspektiv finns företrädda bland aktörerna? Vilka intressekonflikter 
och eventuella revir behöver uppmärksammas och hanteras för att underlätta 
samförstånd kring projektets mål?  
 
Dessa frågor är av informell karaktär och kan svårligen redas ut i remisshand-
lingar och andra formella sammanhang. Erfarenheterna från de fall som har 
diskuterats ovan visar att en nära dialog mellan berörda parter kan bidra till ett 
successivt utvecklande av förståelse och insikt i den reella processproblematik 
som kommer att behöva hanteras under arbetets gång. Däri ligger mycket av 

Struk turella  
förutsättningar 

Projektspecifika  
förutsättningar 

Formella  
förutsättningar  

Informella  
förutsättningar 

Vad är det formella 
uppdraget och vilka 
aktörer behöver invol-
veras i detta fall? 

Vilka policybeslut 
och regelverk måste 
processen förhålla 
sig till? 

I vilken utsträckning förekommer olika 
perspektiv bland berörda aktörer? 
 
Vilka reella intressen förekommer 
bland berörda aktörer? 

I vilken utsträckning tolkas uppdraget 
olika av berörda organ/aktörer och 
vilka svårigheter att nå samsyn kring 
detta behöver hanteras? 
 
I vilken utsträckning behöver revirtän-
kande hos berörda aktörer hanteras? 
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förtjänsterna med den typ av kommunikativa processer som Den Goda Staden 
avser att främja.  
 
I Norrköping fyller den lokala ledningsgruppen för Den Goda Staden en viktig 
funktion för att möjliggöra denna typ av dialog. Den lokala ledningsgruppen 
har blivit en arena för möten och dialog mellan ledande politiker, chefstjänste-
män och företrädare för de statliga verken att gemensamt diskutera stadsut-
vecklingsfrågor. Detta har stärkt förutsättningarna att överbrygga skillnader i 
perspektiv och ökat förutsättningarna för gemensamma uppfattningar av kon-
text och problematik, genom att nyckelaktörer får samma och samtidig infor-
mation och kunskap om aktuella frågor och deltar i samma diskussion kring 
dessa. Arbetet i Norrköping har därför vissa likheter med det tidigare arbetet i 
Jönköping under Stadsbyggnadsvision 1.0, där grundprincipen var att samla ett 
projekts alla skeden under ett ansvar, för att få en gemensam referensram och 
förankring hela vägen från idé- till genomförandeskedet. I Uppsala har tanken 
med den arbetsgrupp som tillsattes för att lösa frågan om Råbyvägen varit av 
det slag som här har diskuterats. I viss mån har den också fyllt den funktionen, 
men bland annat på grund av den tidspress som det aktuella detaljplaneärendet 
skapade har det inte räckt hela vägen. Däremot bör det arbete som nu har star-
tats kunna vara en värdefull utgångspunkt för det fortsatta arbetet med andra 
projekt av liknande karaktär. 
 
En komplicerande omständighet kring förutsättningarna att utveckla dessa 
kommunikativa processer på ett sätt som stärker möjligheter att uppnå samför-
stånd – antingen i termer av någon form av konsensus eller motsvarande meta-
konsensus – är att det inte är givet i vilken del av den etablerade organisationen 
som detta bör göras. I själva verket tyder diskussionerna i Uppsala och Norrkö-
ping på att det lämpligen sker utanför etablerade organisatoriska former. Upp-
salas översiktsplan, till exempel, som är tänkt att fungera som kommunens stra-
tegiska dokument är bara ett av flera vägledande ramverk i den nedre vänstra 
rutan i figur 11, vid sidan av miljökvalitetsnormer, nollvisionen på trafiksäker-
hetsområdet, med mera. När KLK fick moderatorrollen i diskussionen mellan 
GTK och SBK upplevdes KLK som part i målet och inte självklart öppen för 
de anspråk som kom från GTK. Däremot var KLK i mindre utsträckning en 
part i målet än SBK. Dessutom har projektets medverkan i Den Goda Staden 
ytterligare bidragit till att ”neutralisera marken” vilket gör att en principdiskus-
sion ändå har kommit till stånd. Detta pekar också på behovet av att inom eta-
blerade organisationer skapa utrymme för strategiska diskussioner – ett arbete 
som lätt konkurrerar om tid med mer konkreta frågor som behöver hanteras på 
kort sikt.  
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En övergripande planeringsteoretisk slutsats i denna studie är att dialogbasera-
de samverkansprocesser kan fungera som en modell för strategisk planering. 
Men inte primärt i syfte att bygga konsensus i termer av överenskommelse 
kring lösningar (även om jag inte ser det som en nackdel) utan för möjligheten 
att frambringa annars svårfångat planeringsunderlag som ”outtalad” erfaren-
hetsbaserad kunskap i form av ”craft and ’embodied’ knowledge” (Healey 
2007, s 245), ”know-how” (Brown & Duguid 1998) och olika perspektiv 
(Skantze 2002). De positiva effekterna av kommunikativa processer av det slag 
som Den Goda Staden vill främja handlar således inte alltid om konsensus som 
överenskommelse, utan snarare om framväxten av gemensamma problemfor-
muleringar, medvetenheten om planeringsförutsättningarna och inramandet av 
de strategiska utmaningarna.  
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English summary 
 
Urban planning and transportation planning through an integrated process? 
On perspectives and communicative processes in urban development 
 
During the last couple of years a number of reports have highlighted the need 
for a better coordination of urban and transportation planning in Sweden. In 
response to this need the Swedish Road Administration initiated the project 
“The Attractive City” (Den Goda Staden) through which municipalities and the 
national planning agencies responsible for spatial and transportation planning86 
would cooperate around the issue of cross-sectoral coordination. The idea was 
to use current urban development projects in Norrköping, Jönköping and Upp-
sala to engage in discussions on how to develop planning processes that em-
brace land use planning and transportation planning in an integrated way. Fur-
thermore, an important objective of The Attractive City has been to strengthen 
the potential for integrated solutions in the specific development projects 
around which the discussions revolve.  
 
In many ways these efforts have a theoretical counterpart in communicative 
planning theory. According to this theory, collaboration and communicative 
processes create possibilities for decision making based on mutual understand-
ing and consensus, thereby setting the stage for just and effective planning of 
urban areas. Communicative planning theory thus provides a relevant frame-
work for analyzing The Attractive City.  
 
In this study I examine the discussions taking place under the umbrella of The 
Attractive City in order to illuminate the circumstances enhancing or obstruct-
ing the potential for integrated planning processes. The aim is to contribute to 
the knowledge of the conditions for an integrated planning of transportation 
systems and cities based on dialogue and collaboration. By analyzing three 
cases – one in each of the participating municipalities – central challenges for 
cross-sectoral coordination are identified and used as a basis for a discussion on 
the potential for consensus based planning processes.  
 
I conclude that much of the discussions in The Attractive City take a starting 
point in the ambition to plan holistically. However, the possibilities of reaching 
a holistic view on what planning should be are often left without critical reflec-

                                                
86 The organizations participating in The Attractive City are the Swedish Road Administra-
tion, the Swedish Rail Administration, the National Board of Housing, Building and Planning, 
the Swedish Association of Local Authorities and Regions and the three medium sized mu-
nicipalities of Norrköping, Jönköping and Uppsala. 
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tion. Claims that planning processes are carried out holistically may well 
shadow a range of underlying tensions between different perspectives, not only 
between urban planners and transportation planners but also between different 
roles within for example the transportation sector as well as between politicians 
and officials.  
 
Based on the cases I discuss how these differences in perspectives among ac-
tors involved in the planning processes influence the potential for coordination 
of parallel planning activities, showing how these differences are inherent in 
the very character of planning. Insights into these differences are suggested to 
be important conditions for integrated planning processes.  
 
With reference to communicative planning theory and the experiences from 
The Attractive City, I then discuss possibilities of handling this pluralism. I 
argue that the kind of communicative processes promoted through The Attrac-
tive City play a role in sharpening the awareness about the procedural problems 
that need to be addressed in a planning process. Rather than emphasizing con-
sensus in terms of agreement on solutions, I stress the circumstances making it 
possible to reach an agreement at all, focusing on the understanding of the 
problem and how the process should be arranged to solve it. Although agree-
ment on solutions may well be the result of communicative processes there is 
also a value in the relations between actors that are being built up through such 
processes, a resource to draw upon in future situations. Increased understanding 
of each others motives and conditions to act is therefore seen as the main bene-
fit from this kind of communicative processes. 
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