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Förord 
 
 
Ett flertal forskare och forskarstuderande från avdelningen har sedan lång tid vid olika 
tillfällen studerat och varit involverade i utveckling av planeringsprocesser på olika nivåer i 
samhället, ofta med frågor som rör transportsystemet och dess planering. 

Samspelet mellan aktörer och mellan intressen är en viktig faktor i strävan efter effektiva 
planeringsprocesser med bibehållande av höga krav på demokrati och rättssäkerhet. Samspelet 
mellan kommuner och staten i fråga om transportlösningar var en viktig del i projektet Den 
Goda Staden. 

John Odhages utvärdering av försöken med åtgärdsvalsstudier pekar på såväl svårigheter som 
möjligheter och lyfter fram viktiga förbättringsfaktorer. Förutsättningarna för ett just och 
fruktbart samspel är en sådan faktor. Vi ser en potential vad gäller såväl effektiv som 
innovativ problemlösning med denna form av arbetsmetodik, där kommuner ofta torde ha en 
viktig roll, om den tillämpas på rätt sätt och i rätt sammanhang. Djupare kunskap om 
transportsystemet och möjligheter till synergier samt att påverka efterfrågan genom bl.a. 
lämplig bebyggelseplanering kommer på detta sätt fram mer än vad som är vanligt 
förekommande i kommunal översiktsplanering och regional utvecklingsplanering.   

Utvärderingen har utförts på uppdrag av Trafikverket. De studerade fallen är de fall som 
Trafikverket valt som de första fallen för att pröva åtgärdsvalsmetodiken. Valet av fall har inte 
kunnat påverkas av den utvärderande studie som redovisas här.  

 

Stockholm i februari 2012 

 

Göran Cars 

 

Inga-Maj Eriksson 

 

Institutionen för Samhällsplanering och miljö 

KTH 
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Abstract 
 
Strategic Choice of Measures – a new planning activity, for better solutions to transport 
related problems. Experiences from the first cases.  
 
John Odhage, Department of Urban Planning and Environment, Royal Institute of Technology 
(KTH) 
 
Strategic choice of measures according to the “four steps principle” is designed by the 
Swedish Transport Administration (STA) to play an informal and flexible role early in the 
transport system’s planning process. The purpose of this methodology is that through 
collaboration with active parties and interests create a common notion of the problem and 
suggest accurate measures to reach a cost efficient and sustainable transportation, the central 
objective of the National Transport Policy. The method has been tested in six cases during 
2011. On basis of these six cases KTH has evaluated the process characteristics.  
 
The theoretical approach is based on learning’s of communicative planning and consensus, on 
process guided management principals, and on the rational planning process which is 
exemplified by Norway’s quality assurances scheme choice of concept [konseptvalg]. By this 
theoretical approach are the idealistic process and the conducted, real, Strategic choice of 
measure cases analyzed.   
 
STA expectations on the methodology derive from the idea of a rational planning process. 
The following four aspects should be considered to make the idealistic approach more in line 
with a limited rationality. 1) One should be aware that the choice of measures is a preparation 
process in order for decision makers to arrive on well informed and prudent decisions that 
comes from choosing between options, i.e. the decision makers decide. 2) For a functioning 
and distinct process management should over-arching social objectives guide the study and 
the needs and objectives of local agencies and special interest should be harmonized and 
become secondary. 3) Limited time and resources bind the rational process. For a proper and 
well balanced choice of measures accurate resources need to be devoted. 4) Different interests 
and power constellations will try to rationalize the rational process. To avoid manipulation 
one need to address, analyze and describe conflicting needs.  
 
In total, after theoretical analysis of the trial cases, the following three deviations from the 
ideal are depicted: 

� The collaboration is rationalized. The rationalization stems from consensus on 
common perspectives between the agents involved, rather than on reaching consensus 
after due process on common steps and measures. The concepts of agent, interest, and 
competence are treated in the different cases as interchangeable.  

� The organization or the initiation of the study is neglected. For a successful process 
between agents according to process management perspective it is not enough with a 
common objective for the study, but also there is need for a common guidance and 
financing, and a common owning of the process’ result.  

� The “four steps principal” is mainly used in a sequence, creating measures that are 
combinations of complements, and seldom used to find optional, alternative measures. 
For instance, one is never truly interested in finding and developing measures that 
reduce the need for transport but only for handling the consequences in initial steps 
before the much needed infrastructure is implemented. Can one expect anything 
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different from a process that is run by the Transport Administration and concerns 
transport issues?   

 
Acting agents being interviewed express a principal position concerning the purpose and the 
implementation of the method that is diminishing its value and utility, giving ground to the 
following inference: 

� The relevance and credibility of the methodology needs to be strengthen, which means 
no suspicions of a “display for home” procedure etc. It is thus essential that one need 
to be doing things the right way, and not only the right thing, in order to insert an 
assurance of quality on produced measures regardless of context.   

 
In conclusion, to contribute to the development of the methodology, some recommendations 
are outlined. In a Strategic choice of measures study should all participating agents be 
equipped with a mandate to act. For the credibility of the methodology, it should be utilized 
according to its purpose in a comparable fashion, which could be enforced through 
independent audit. Third, more focus should be directed toward an open discussion and 
handling of conflicting objectives and needs and on how to prioritize between these. Fourth, 
the body responsible for the process should enable the needs of a broader society to be 
reached in order to facilitate a decision process that is not only efficient, but also fair and just. 
Finally it is necessary that the process also treat problems from a causal perspective to avoid 
the routine of handling the consequences of our transport system. This might be the spirit and 
soul purpose of the Strategic choice of measures. 
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Sammanfattning 
 
Åtgärdsvalsmetodik enligt fyrstegsprincipen är tänkt att spela en informell och flexibel roll 
tidigt i transportsystemets planeringsprocess. Syftet med metodiken är att den genom 
samverkan mellan aktörer ska finna en gemensam problembild och med hjälp av 
fyrstegsprincipens förhållningssätt föreslå lämpliga åtgärder för att uppnå kostnadseffektivitet 
och en hållbar utveckling, enligt de transportpolitiska målen. Metodiken har prövats under 
2011 av sex testfall. KTH har fått i uppdrag att utvärdera testfallens metodiktillämpning ur ett 
processperspektiv.  
 
Utvärderingen är upplagd i tre steg; först teoretiska reflektioner kring studien och processen 
för att finna en analysgrund, därefter beskrivs den ideala processen vilket är Trafikverkets 
metodikrapport och de förväntningar som knyter an till den, och slutligen analyseras den 
reella processen, vilket är så som metodiken kommer till uttryck i testfallens processer. 
Åtgärdsvalsmetodiken har analyserats avseende den ideala metodiken och hur den kommit att 
tillämpas med utgångspunkt i en teoretisk förståelse av planeringsprocessen. 
 
Teorin 
Den teoretiska grunden tar sin utgångspunkt i den kommunikativa planeringen, den 
processorienterade styrningen och en rationell planeringsprocess som baseras på Norges 
konceptvalsutredning. Teorin kring en god planeringsprocess visar på tre aspekter:  
 
1) En konsensussökande process bör vara brett inkluderande och fokusera på att uppnå 
konsensus om åtgärder och inte reflexmässigt exkludera intressen och perspektiv för att skapa 
ett samförstånd kring problemuppfattningar.  
2) Vissa grundläggande styrningsförutsättningar bör föreligga för att en process ska kunna 
fungera ändamålsenligt: Dessa är gemensamt mål och gemensam problembild, vilket också 
metodiken tydligt lyfter fram, men även gemensam styrning, gemensamt definierade resurser 
och finansiering samt gemensamt ägande av resultatet. Processerna, d v s studierna bör få 
mandat och kompetens som ligger utanför rådande verksamhetsstrukturers begränsande 
tillåtelse om rörelseutrymme för en studie. 
3) Den rationella besluts- eller planeringsprocessen är begränsad sett till resurser etc., vilket 
gör den så kallat bundet rationell, men den måste kunna agera normativt, d v s rationellt givet 
uppställda mål. Således är det av vikt att utgå från en problem-/behovsanalys och en 
klarläggning och definiering av målsättningar där de övergripande målen i samhället bör styra 
processen, och där lokala målsättningar således harmoniseras. Om det inte tydligt uttalas vilka 
mål som gäller, föreligger risk att studien utgår från en målkavalkad av sinsemellan 
oprioriterade målsättningar vilket kan innebära svårigheter att faktiskt bedöma vad som 
behöver göras och vilka åtgärdseffekter som är relevanta och effektiva. 
 
Idealet 
Den ideala metodiken och dess process förefaller grunda sig på en rationell planeringsprocess 
och den beskrivs som en förutsättningslös problemlösningsprocess. I Trafikverkets 
metodikrapport är det inte en bundet rationell planeringsprocess som presenteras, då det 
förefaller vara gott om tid, resurser och beslutskompetens i de studier som man föreställer sig 
att processerna ska hantera.  
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Följande fyra teoretiskt förankrade punkter skulle kunna beaktas för att göra idealet reellt mer 
användbart. 1) Ta fasta på att en åtgärdsvalsstudie är en beredningsprocess för beslutsfattare 
att kunna fatta välinformerade och kloka beslut som utgår från alternativ, d v s beslutsfattarna 
väljer. 2) För en fungerande, tydlig, styrning bör processen utgå från övergripande samhälls-
mål och harmonisera särintressens behov och målsättningar mot dessa. 3) Begränsat med tid 
och resurser binder den rationella processen. För en god process och en väl balanserad studie 
behöver resurser avsättas. 4) Olika intressen och maktkoncentrationer kommer att försöka 
rationalisera den rationella studien. För att undvika manipulation bör konflikter och olika 
gruppers behov lyftas fram, beskrivas och analyseras.  
 
Tillämpningen 
I observationerna av de reella processerna, d v s i tillämpningen av metodiken, utgår vi från 
en empiri som består av erfarenheter från fyra testfall. Två testfall har utelämnats för att de 
inte hade kommit tillräckligt långt i sina processer. 
 
Sammantaget uppvisar en teoretisk analys av metodiktillämpningen i testfallen tre avvikelser 
från metodikens ideal:  
 
Delaktiggörandet, d v s samverkan, rationaliseras, vilket förefaller bygga på en konsensus i 
gemensamma övertygelser och preferenser snarare än att man i öppen process når åtgärder i 
en anda av konsensus. Testfallen behandlar begreppen aktör, intressent och kompetens som 
utbytbara. Många medverkande aktörer och trafikverksföreträdare anser att delaktiggörandet 
ska bygga på en förmåga att kunna genomföra något. Om sådana drag skapar den lämpligaste 
miljön för ett förutsättningslöst och kreativt problemdefinierande och åtgärdsutredande som 
tar hänsyn till gemensamma utvecklingsproblem är tveksamt. Inställningen förefaller vara att 
man ska lösa ett givet problem, inte komma dragandes med en bunt nya sådana.  
 
Organiseringen eller initieringen av studien är förbisedd och för en framgångsrik process är 
det ur ett processbaserat perspektiv inte tillräckligt med ett gemensamt mål, utan det bör också 
finnas en gemensam styrning och finansiering av studien liksom ett gemensamt ägande av 
processens slutresultat. Detta grundläggs i ett initialt skede. Observationerna visar på att en 
organiserad samverkan uppfattas som liktydigt med en närvaro av olika besluts- och 
fackkompetenser vilka blandas helt godtyckligt i de olika processerna. Trots att t ex en 
organisationsnärvaro i ett arbetsgruppsammanhang sällan är liktydigt med ett beslutsmandat 
agerar flera av fallens initiativtagare i en övertygelse om att deras studie är fullt förankrad i de 
medverkande organisationerna och att arbetet drivs i en gemensam anda. Något som inte alla 
är överens om eller är på det klara med, inte heller är det fastlagt i någon gemensam överens-
kommelse. Man kan konstatera att det som måste lyftas fram i en samverkansprocess är 
betydelsen av resurser och att dessa bör vara gemensamt definierade och fördelade, vilket 
även inkluderar resurser i form av mandat och beslutsmässighet. Det ger förutsättningar för ett 
processbaserat arbetssätt. Intressant att notera är att de två testfall som påbörjade sina 
processer senare och inte kommit lika långt i arbetet har externa styrgrupper till skillnad från 
de fyra testfall som ingår i analysen. 
 
Fyrstegsprincipen används uteslutande som en sekvens och man ser till komplementära 
åtgärder, vilka inte uppenbart eller nödvändigtvis verkar i synergi. Man tittar t ex inte på de 
mjuka åtgärderna med transportdämpande effekter i steg 1 och 2, utan dessa används som 
konsekvenshanterare för insatser i närtid så att inte systemet rämnar innan den nödvändiga 
infrastrukturen kommer på plats. Metodiken upplyser oss om att fyrstegsprincipen kan 
innebära att såväl alternativa som komplementära åtgärder tas fram. Om sökandet efter 



11 
 

åtgärder enligt fyrstegsprincipen sker på ett förutsättningslöst, öppet och kreativt sätt borde 
den leverera mer än etappbeskrivningar av åtgärder mot ett förverkligande av ny infrastruktur. 
Testfallen tycks inte vara inställda på att ta fram genuina åtgärdsalternativ som har 
transportdämpande eller transportavvecklande effekt, för att lösa det gemensamt definierade 
”problemet”. I intervjuerna anser många att inte minst det första stegets åtgärder svårligen kan 
behandlas i ett sammanhang där dels huvudfrågan är transportrelaterad, dels behandlas i en 
process som drivs av en organisation vars huvuduppgift är att transporterna i riket ska 
fungera. Kanske är det så att studier som bedrivs i Trafikverkets regi kommer, för de 
medverkande aktörerna, oundvikligen att domineras av den hägrande statliga investerings-
potten och att det således föreligger en risk att andra potentiellt mer effektiva och hållbara 
åtgärder relativiseras och förminskas i betydelse? 
 
I intervjuerna ges också uttryck för en principiell hållning avseende syftet och tillämpningen 
av metodiken som riskerar att förminska dess värde och användbarhet, vilket leder till 
slutledningen att metodikens relevans och trovärdighet behöver stärkas, d v s att misstankar 
om ett spel för galleriet etc. måste begränsas. Här handlar det om att göra på rätt sätt och inte 
bara rätt sak, för att kvalitetssäkra framkomna åtgärdsförslag oavsett sammanhang. Det som 
gör metodiken trovärdig är dels samverkan; att intressen och aktörer har inkluderats, tagit del 
av studien och aktivt bidragit till dess resultat, dels att ett samhällsekonomiskt synsätt i 
utredandet av åtgärder tillämpas. Det måste således säkras att det samhällsekonomiska 
synsättet som man menar att fyrstegsprincipen företräder verkligen kommer till användning i 
samtliga studier. Så till vida bör också samverkan och delaktiggörandet baseras på devisen om 
att varje studie och process endast kan försäkra sig om en väl genomlyst problembild och ett 
kreativt sökande efter alternativa lösningar såvida man utgår från ett brett deltagande av 
intressenter och genomförs med ett djupt och genomgripande engagemang från medaktörer.   
 
Rekommendationer 
Avslutningsvis, för att bidra till att utveckla metodiken, sammanfattas några 
rekommendationer för det fortsatta arbetet.  
 
För det första bör det ske en kompetensöverföring till åtgärdsvalsprocesserna, d v s att de har 
ett utredningsmandat som är förankrat i respektive medaktörers organisation. För trovärdig-
hetens skull bör metodiken och dess process tillämpas i enlighet med sitt syfte och till sin 
funktion på ett jämförbart vis över riket, vilket kan försäkras genom oberoende granskning 
och en breddad förståelse för metodikens syfte. För det tredje bör större vikt läggas vid att 
klarlägga motstridiga målsättningar och utvecklingsbehov och hur man lämpligast prioriterar 
dem emellan. För det fjärde bör den som driver och tar ansvar för processen tydligare tillse att 
en palett av samhällets behov lyfts fram för att möjliggöra en beslutsprocess som är effektiv 
men också rättssäker och demokratisk, i ett långsiktigt perspektiv. Och slutligen är det 
nödvändigt att också se problem ur ett orsaksperspektiv för att inte bara hänges åt ständiga 
konsekvenshanteringar av transportsystemet. Först när medvetenhet nås om bakomliggande 
orsaker kan medvetna val göras; om vi vill fortsätta att hantera konsekvenserna, oftast till 
stora kostnader, eller om vi ska angripa problemet vid dess kärna, kanske i förlängningen till 
betydligt lägre kostnader för det gemensamma. Det är måhända själva andemeningen med 
åtgärdsvalet och inte minst fyrstegsprincipen. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund och syfte 
 
Som ett led i att utveckla ett nytt planeringssystem för transportsystemet har Trafikverket 
påbörjat ett arbete med att utveckla en metodik för s k åtgärdsval, vilken förväntas bli en 
informell och flexibel planeringsaktivitet tidigt i planeringskedjan. En preliminär metodik är 
framarbetad och sex testfall genomförs under 2011 i syfte att pröva, utvärdera och föreslå 
förbättringar. Trafikverket följer testfallen centralt och gör en form av uppföljning och 
utvärdering av själva metodens verkningsfullhet och funktionalitet i syfte att utveckla 
styrande och stödjande dokument. 
 
Trafikverket gjorde bedömningen att inte alla testfall skulle vara färdiga under 2011, men att 
samtliga skulle ha kommit tillräckligt långt för att intressanta erfarenheter skulle kunna dras. 
 
KTH har fått i uppdrag att genomföra en studie som syftar till att undersöka processerna, d v s 
aktörernas samverkande planeringsarbete enligt föreslagen åtgärdsvalsmetodik, för respektive 
fall och för fallen sammantagna. Mer exakt uttryckt syftar utvärderingen till att fånga och 
beskriva deltagande aktörers och särskilt processledarnas erfarenheter och utvecklingstankar 
om den föreslagna planeringsmetodikens processegenskaper, liksom metodikens tillämpbar-
het, samt processdeltagarnas bedömning av metodikens ändamålsenlighet.   
 
Utvärderingen ska ligga till grund för att finna förbättringsmöjligheter i metodens process och 
om möjligt belysa framgångspotential för aktörer och problemägare.  
 
 

1.2 Frågeställning 
 
Huvudfokus för denna utvärdering är processen i sig. Den utgår från ett antagande om att en 
inkluderande, öppen och förutsättningslös process i ett tidigt skede av samhällsbyggandet ska 
leda till att intressen, konflikter, behov och brister uppmärksammas tidigt och värderas och 
analyseras gemensamt av de medverkande aktörerna. Hur bidrar denna normprocedur, 
metodiken, till att förmå samverkan? Vilken styrverkan har denna normprocedur på aktörerna, 
d v s vilka förväntningar kan Trafikverket ha på att metoden är tillämpbar och kommer att 
användas av aktörerna? 
 
Givet ovan formulerade antaganden är uppdraget inriktat på samverkansprocessen utifrån 
metodiken för åtgärdsval enligt fyrstegsprincipen och vi utgår från följande tre underliggande 
principer som förklaringsgrund för denna planeringsmetodik; den rationella planeringen, det 
kommunikativa planeringsidealet och ett processbaserat arbetssätt. 
 
Grundläggande frågeställningar för utvärderingen är:  
1) vad är Trafikverkets definition av och uppfattning om metoden och dess process?  
2) hur uppfattar aktörerna metoden och dess process?  
3) hur fungerar metodens process? 
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Utvärderingen blir därmed en undersökning av en intentions tillämpning; i vårt fall 
intentionerna med processen, den ideala strukturen, snarare än en direkt jämförelse av ”innan 
– efter- förhållanden”, eller ”med – utan- relation” på ett utfall. De sistnämnda ansatserna 
skulle kunna ge en uppfattning om metodens effektivitet jämfört med tidigare metoder, eller i 
förhållande till att metodiken inte kommer till användning, men av två skäl bedöms det 
angreppsättet som mindre användbart i detta fall. För det första föreligger vissa avgränsnings- 
och insamlingsproblem avseende tidigare utredningsformers metod och process. För det andra 
är bedömningen att en utvärdering som syftar till att granska en ny metods (samverkans-) 
process bör i mindre grad ägna tid åt metodens produktionsförmåga och istället fånga de 
kvalitativa processegenskaper som upphovsskaparen definierar som nödvändigt 
förekommande enligt dokument, riktlinjer och muntliga utsagor. 
 
Det finns funderingar kring vilka förväntningar som en delaktiggörande process kan föra med 
sig och vad det har för effekt på medaktörers initiala engagemang och det fortsatta 
erfarenhetsbaserade beteendet. Utgångspunkten för denna del av undersökningen är vilka 
förväntningar som är rimliga och relevanta på en struktur som bygger på frivillig delaktighet. 
Det som erbjuds de deltagande aktörerna är möjlighet till påverkan på ett transportbeslut och i 
gengäld, föreställer man sig, blir beslutsunderlaget mer genomtänkt, mer förankrat, och 
förhoppningsvis medfinansierat; allt till ett genomförandes fromma. De inbjudna är offentliga 
aktörer med ett utvecklingsmandat och civila aktörer, inte sällan med ett näringslivs-
perspektiv. De aktörer som hörsammar inbjudan till delaktighet har alltså inflytande att vinna 
och detta till en initial och facil kostnad av närvaro på ett antal dialogsammankomster i det 
stora sammanhanget, eller som en delaktig genomförande aktör i en arbetsgrupp, och deras 
förmåga är kopplad till deras grad av ansvarstagande och deras engagemang. Ansvaret är 
kopplat till deras uppgift, roll och mandat samt inte minst finansieringsmöjligheter. 
Engagemanget hänger i sin tur ihop med förväntningar, men också endogena motiv och 
intressedrivkrafter. Utvärderingen kan ge svar på hur dessa faktorer kommer till uttryck och 
användning i dessa testfalls samverkansprocesser under åtgärdsvalsstudiens arbetsmetodik. 
 
 

1.3 Åtgärdsval enligt fyrstegsprincipen i korthet 
 
Rapporten syftar inte bara till att berätta om en genomförd undersökning och utvärdering, 
utan också till att reflektera över och för den nyfikne läsaren lyfta fram viktiga faktorer kring 
detta nya utrednings- och planeringsinstrument. För att underlätta läsning och ge en ökad 
förståelse för utvärderingen kommer här en kortfattad beskrivning av åtgärdsvalet. En mer 
grundläggande och problematiserad genomgång av metodiken återfinns i kapitel fyra.  
 
Trafikverkets förväntan är att denna utredningsmetodik ska bli en informell och flexibel 
planeringsaktivitet tidigt i transportsystemets planeringsprocess och den formuleras som ett 
klarläggande utredningssteg mellan de strategiska visionernas mål och funktioner och den 
projektspecifika genomförandeplaneringens åtgärdsfokus. Alltså, vi återfinner denna 
planeringsaktivitet någonstans mellan regionala- och nationella systemanalyser och 
genomförandeplaneringens projektbearbetning av infrastrukturåtgärder; först i förstudier, 
sedan i utredningar och omsider i form av järnvägs- eller vägplan, eller detaljerad planering 
för andra slags åtgärder. Tanken är att en förutsättningslös åtgärdsvalsstudie i samverkan med 
relevanta aktörer och i dialog med berörda intressenter redan i ett tidigt skede i planeringen 
ska finna åtgärder som påverkar och utvecklar transportsystemet på ett mer effektivt och 
hållbart vis än vad systemet lyckats med hitintills. Man menar att dagens planeringssystem 
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saknar en fas som tar hänsyn till och beaktar samtliga trafikslag och färdmedel samt olika 
typer av åtgärder, för att lösa transportrelaterade problem. Åtgärdsvalsstudien syftar till att 
fylla denna planeringsprocessuella brist och har till uppgift att möjliggöra att mer 
kostnadseffektiva åtgärder föreslås, utvecklas och implementeras för att nå den övergripande 
målsättningen om samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 
medborgare och näringsliv i hela landet.   
 
Nedan återfinns en schematisk bild, bild 1, som beskriver denna arbetsmetodiks process-
moment. Emedan åtgärdsvalet bara är ett steg av många i den totala planeringsprocessens 
behandling av transportbehoven återger bild två åtgärdsvalets ingångs- och utgångsvärden och 
ändamålsenligt processlogiska följd. Bild tre i kapitel fyra ger en fylligare beskrivning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 1. Åtgärdsvalsmetodikens processteg. (Trafikverket har successivt vidareutvecklat beskrivningen av 
metodiken vilket redovisats i en intern remissversion av handledning, januari 2012. Detta beaktas inte här.) 
 
 
I en kontextuell bild kan planeringssystemets struktur alltså beskrivas i tre steg, vilka utgår 
från och strävar mot ändamålet hållbar utveckling. Åtgärdsvalet är den process som analyserar 
och värderar våra behov och olika målsättningar i ett problemsammanhang och visar på vilka 
åtgärder som på mest effektivt vis når målsättningarna och, om de skulle bli genomförda, 
också leder till en effektiv och hållbar utveckling.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 2. Planeringssystemets ändamålsenliga processtruktur 
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Åtgärdsvalsmetodiken föreställer man sig säkrar att de insatser och investeringar som 
genomförs också är de mest lämpade och effektiva, i hela riket oavsett sammanhang och plats, 
för att hantera transportrelaterade utmaningar. Det förutsätter dock att metodiken kommer till 
funktionell användning. Denna utvärdering ämnar titta på vilka förutsättningar för ett 
ändamålsenligt tillämpande som faktiskt föreligger.   
 
 

1.4 Disposition 
 
I det kommande kapitel två redogörs för upplägget av studiens informationsinsamling och 
vissa avgränsningsproblem. På detta följer i kapitel tre en genomgång av 
analysförutsättningarna, i det att åtgärdsvalsmetodiken sätts in i ett teoretiskt sammanhang 
och en analysstruktur presenteras. Efter det i kapitel fyra följer en beskrivning av den ideala 
processen som är en problematisering av metodiken och den avslutas med en utgångspunkt 
för jämförelse med de erfarenhetsbaserade uppfattningarna om metodiken. Empirin utgörs 
alltså av ett antal testfall vilka har tillämpat denna metodik på sina projektomständigheter. De 
deltagande aktörernas erfarenheter presenteras och analyseras kritiskt i kapitel fem. I kapitel 
sex behandlas och analyseras testfallen sammanvägt avseende metodikens funktion teoretiskt 
och reellt. I det sjunde och avslutande kapitlet avrundas rapporten med några resonemang om 
ändamålsenligheten och idéer för fortsättningen.  
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2. Metod 
 

2.1 Metodupplägg 
 
Studien är en förklarande processutvärdering (Vedung, 1991). Utvärderingen syftar inte till att 
vara en förhandsvärdering av metodiken, en s k ex-ante värdering. Inte heller föreligger en 
situation av summativ karaktär där man ex-post kan värdera befintligt resultat av metodiken. 
Utvärderingen ligger tidigt i åtgärdsvalsmetodikens utvecklingsbana; det är således inte en 
fråga om utvärdering av ett genomförande utan snarare en initial kontrollstation avseende 
avnämares hantering av metodiken i processhänseende. Utvärderingen bedöms vara formativ 
till både karaktär och funktion, och skall genom analys av testfallsaktörernas erfarenheter, 
tolkningar och beteenden bidra till att utveckla metodikens möjligheter att komma till 
förtjänstfull användning i planeringssystemet. 
 
Denna studie använder ett kvalitativt metodgrepp för insamling av empirin (Wallén, 1996). 
Angreppssättet är att få en deskriptiv uppfattning av ett antal aktörers erfarenheter och 
utvecklingstankar om en ny utredningsmetodik, d v s åtgärdsvalsstudie. Tillämpad 
undersökningsmetod är fallstudiens, med ett explorativt anspråk på att beskriva empirin 
(Merriam, 1994), och den kunskapsteoretiska ansatsen är av induktivt slag med 
generaliseringar som knyter an tätt till det studerade fenomenet (Elster, 1989) och där 
hypotesformulerandet och teoriresonerandet är menat som bidrag (Føllesdal et al, 1990) till 
den växande kunskapsbanken om samverkansdilemman.  
 
Materialet 
Empirin består av muntliga och skriftliga källor. De skriftliga källorna utgör framför allt 
minnesanteckningar och rapportutkast från testfallen, vilka ger en bild av respektive process 
framdrift. Ett antal rapporter som behandlar och beskriver metodiken har också använts; 
Tillämpning av Åtgärdsval enligt fyrstegsprincipen (ver.1, 2010-10-05, Trafikverket), Förslag 
till nytt planeringssystem för transportsystemet, Slutrapport (2010-02-26, Banverket), samt 
Åtgärdsanalys enligt fyrstegsprincipen (2002:72 Vägverket).   
 
Insamlingen av den erfarenhetsbaserade empirin som utgör huvuddelen av arbetet, 
genomfördes med en öppen tillämpning av en löst strukturerad intervju, se bilaga 1. 
Respondenten gavs ett resonerande utrymme om det bedömdes lämpligt och om det var 
utvecklande på informationstätheten och informationsrelevansen. De allra flesta intervjuerna 
har genomförts av forskaren på plats hos respektive respondent och ett fåtal har gjorts per 
telefon. Samtliga intervjuer är inspelade och utskrivna i sin fullständighet. Insamlingen av den 
muntliga empirin gjordes från den sista augusti till den 21:e oktober 2011. Inga av de sex 
fallen var avslutade vid tiden för intervjuerna och två åtgärdsvalsstudier hade precis påbörjat 
den processuellt samverkande tillämpningen av metoden.  
 
Urvalet av aktörer att intervjua 
De sex testfallen har både olika antal och olika sorters medverkande aktörer. Utmärkande för 
testfallen är att Trafikverket är den aktiva och drivande parten och att kommuner och vissa 
regionala perspektiv och intressen finns företrädda. Därtill förefaller det finnas en vilja i 
samtliga testfall till att engagera näringslivet i någon utsträckning, antingen genom direkt 
medverkan från företag eller genom att företagsintressen företräds av ett branschorgan eller 
liknande, eller både och.  
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Den planerade omfattningen för utredningen gav utrymme för samtal med fyra till fem aktörer 
i respektive testfalls åtgärdsvalsstudie, vilket ger sammantaget nästan 30 aktörer. För att få 
med så många skilda perspektiv som möjligt fördelade sig de utvalda aktörerna enligt en 
intressentprincip organiserad i följande struktur: företrädare för staten (i samtliga fall 
Trafikverket), kommun, region/län, persontrafiksektorn och den civila sektorn t ex 
näringslivet. Strukturen ger en samlad och sammantagen bild av olika intressen så som de 
organiseras i samhället, utan att göra anspråk på att de företräder ensartade gruppintressen, 
med undantag för näringslivets och den civila sektorns företrädare. Klassificeringen är mycket 
grov, varje grupp är allt annat än homogen, och skilda intressen, perspektiv och behov finns 
företrädda i samtliga grupper, vilket gör grupperna i sig trubbiga och svåra att generalisera 
kring. I undersökningen kommer inga fallöverskridande gruppvisa korsanalyser att 
genomföras. Därmed kommer respondenterna inte att betecknas i löptext med sin 
intressenttillhörighet.  
 
Då återstår frågan om det är bevänt med att ens försöka upprätthålla en anonymitet för 
uppgiftslämnarna? Det finns etiska och informationsbärande skäl till att försöka nå en 
anonymitet för respondenterna, men det innebär i vissa fall praktiska problem och svårigheter 
att faktiskt kunna dölja vem det är som lämnar informationen. I vissa fall är det ett litet urval 
av informanter och för samtliga fall är rollen som processledare tydligt definierad. I de större 
åtgärdsvalsstudierna, med många aktörer, är det enklare att upprätthålla en anonymitet. 
Respondenterna är informerade om att anonymitet inte kan garanteras. Dock i rapporten 
hänvisas inte till några namn och enbart processledarens och andra Trafikverksrepresentanter 
går att urskilja i den analyserande redogörelsen av fallen. Övriga är anonyma till såväl namn 
som grupptillhörighet.  
 
 

2.2 Avgränsningar och utvärderingsmöjligheter 
 
Man kan undra hur denna utvärdering skiljer på att studera testfallets upplägg och på att 
utvärdera den metodik som testas i åtgärdsvalsstudierna. Det är den senare uppgiften som 
denna utvärdering ska fokusera på. För att studiernas tillämpande av metodiken i 
processhänseende ska kunna utvärderas och jämföras inbördes, behöver följande tre 
förutsättningar föreligga och harmoniseras. För det första bör det finnas klargjorda 
organisatoriska principer avseende en studies bemanning och styrning, d v s tydliga 
administrativa rutiner och regler bör ha upprättats och kommunicerats. För det andra bör man 
eftersträva ett slags överenstämmelse mellan de olika studiernas problemområden i syfte att 
nå resultat som inte är beroende av de skilda förutsättningarna och således mer inriktade på att 
kunna utvärdera själva metodiken. Om det finns stora resurser att tillgå för testfallsupplägget, 
går man successivt tillväga och utvärderar metodiken under olika men jämförbara 
förutsättningar. Men om resurserna, d v s tid och medel är begränsade, skulle man kunna välja 
ut t ex två problemtyper, med ett antal testfall inom varje. Och för det tredje, i och med att en 
tydligare definition av olika problemtypers förutsättningar föreligger enligt beskrivet 
utvärderingsupplägg ovan finns det också en möjlighet att formulera noggrannare 
budgetdetaljer för studierna att förhålla sig till.  
 
I föreliggande utvärdering är skillnaderna mellan studiernas förutsättningar mycket stora bl a 
avseende omfattning av problemområde, finansiering, tidssättning och bemanning. Detta gör 
att slutsatserna kring metodikens genomslagskraft och implementeringsduglighet på sin höjd 
kan vara induktivt härledda, d v s resonemang av hypotesformulerande slag om kontext-
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beroenden, och att många resonemang rörande testfallens processbeteende likväl kan kopplas 
till antingen vilka förutsättningar som har getts vid genomförande av fallen, som till själva 
utformningen av metodiken. Åtminstone kan vi inte tillräckligt väl skilja förutsättningar och 
metodik åt för att dra distinkta slutsatser om just metodikens effekter på ett generaliserbart 
vis.  
 
De olika åtgärdsvalsstudierna hade också vid tidpunkten för intervjuerna och insamlandet av 
underlag kommit olika långt i respektive processer och ingen var så att säga färdig med 
studien, så till vida att samtliga processmoment hade genomgåtts. Detta gjorde att många av 
fallens medaktörer inte kunde leverera några insikter eller erfarenhetsbaserade omdöme kring 
flera av metodikens processmoment. 
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3. Analysgrund 
 
Åtgärdsvalsstudien är en planeringsmetodik för att i dialog med intressenter och aktörer finna 
tillvägagångssätt för samhällets utvecklingsbehov i enlighet med de transportpolitiska målen. 
Nyckelbegreppet, och det mål som ska uppnås, är samhällsekonomiskt effektiva lösningar och 
hållbar utveckling. Metodiken betraktas som en länk mellan den politiska inriktningens 
visioner och ramar å ena sidan och förvaltningarnas genomförande av en åtgärd å den andra. 
För att uppnå detta föresätter sig regeringen att samhällsaktörerna, med Trafikverket som 
metodikutvecklaren, organisatören och den främste tillämparen, genom denna utrednings-
metodik för tidiga skeden, kommer kunna generera och föreslå de alternativ som bäst löser 
rätt problem av transportrelaterad sort. Vissa menar att det blir ett instrument för staten att 
identifiera andra medfinansierande aktörer, andra ser det som ett tillvägagångssätt för att 
skapa lämpligare och mer situationsanpassade lösningar, och en tredje kanske ser ett ökat 
engagemang och intresse från det offentliga avseende de skriande behov som samhället står 
inför, medan en fjärde hyser förhoppningar om att alternativa lösningar på våra gemensamma 
problem kan komma att tillämpas. Men vad för slags teoretiska angreppssätt kan vi lägga på 
åtgärdsvalsstudien; hur kan man analysera denna konstruktion? 
 
 

3.1 Några planeringsteoretiska utgångspunkter 
 
Metodiken är till sin karaktär å ena sidan intresseinkluderande som genom dialog i en bred 
process syftar till att finna konsensus för ett handlingsprogram, å andra sidan är den ett 
uttryck för rationell instrumentalism. I den senare skepnaden identifierar och testar en tänkt 
och strikt ordningsföljd våra uppfattningar, för att med hjälp av oftast mätbara storheter finna 
de mest lämpliga åtgärderna att nå våra mål med, vilket man menar innebär att problemet är 
löst.  
 
Metodiken är ett uttryck för samverkansplaneringens (den kommunikativa planeringen) 
modernistiska anslag (Tornberg 2009, 30), där den politiska filosofen Habermas idé om 
kommunikativ rationalitet ses som en utveckling av instrumentell rationalitet. Genom en 
medvetenhet om det egna subjektets förförståelse och intresse-partiskhet kan man i en öppen, 
uppriktigt sanningssökande, intressentinkluderande process föra en dialog i syfte att resonera 
sig fram till den lämpligaste lösningen. I denna ideala samtalssituation kommer menings-
skapandet att formeras kring det goda och välgrundade argumentet.  
 
I en jämförande uppsats mellan Habermas och Foucaults möjligheter att influera och stärka 
den civila sektorn och därmed demokratin menar Flyvbjerg att dessa två filosofers arbeten 
lyfter fram de grundläggande spänningarna i dagens samhälle som är ”… the tension between 
consensus and conflict.” (1998a, 211). Habermas och det kommunikativa idealet står för en 
moralisk uppfattning baserad på konsensus medan Foucault redogör för den reella 
utvecklingen i termer av konflikt och makt. Om man studerar maktrelationer är 
kommunikation vanligtvis karaktäriserad av icke-rationell retorik och försök till att bibehålla 
positioner snarare än ett tillstånd i avsaknad av en kontrollerande kraft och ett 
konsensussökande, vilket faller in under det kommunikativa idealets förutsättningar för ett 
brett sökande av problem och lösningar. Flyvbjerg (1998b) visade i sin avhandling att makten 
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rationaliserar rationella beredningsprocesser och att de normativa samhällsbehov som 
processen skulle behandla lätt blev offer för behov hos särintressen.    
 
Men som Tornberg skriver (ibid, 33) har en pragmatisering av det kommunikativa idealet 
skett hos dess främsta förespråkare och fokus har förflyttas mot intressebaserade 
förhandlingssituationer. Man ger uttryck för att det är nödvändigt att hantera de skilda 
maktsituationer som föreligger de olika företrädarna i en omvandlingsprocess. Fokus handlar 
numera om att fånga upp de aspekter som måste hanteras i ett strategiskt utvecklingsarbete 
när det tidigare syftade till att enbart uppnå rättvisa genom den inkluderande processen. 
Därmed förefaller det nödvändigt med en normtillämpande aktör och flera olika men 
jämställda intressetillämpande aktörer för att uppnå det kommunikativa idealet i en process. 
 
Problemet är hur man ska förhålla sig till den kommunikativa rationaliteten och principerna 
om konflikt och konsensus. Konfliktkritiken riktar in sig på de makt-naiva inslagen i den 
konsensussökande kommunikativa planeringens metoder som saknar effektiva redskap för att 
hantera manipulationer och strategiskt positionerande i situationerna, vilket de menar bottnar i 
idealet om att nå konsensus (Flyvbjerg, 1998a). Genom den fria och rätta argumentationen i 
en ideal situation med stor och bred delaktighet ser konsensusföreträdaren att enighet, eller 
samförstånd, om en tanke uppstår och denna är den lämpligaste tanken (t ex om 
handlingssätt). Maktperspektivet, d v s konfliktkritikern, ser att själva viljan till att bygga ett 
samförstånd i en sådan situation försvårar möjligheterna att faktiskt lyfta fram den mångfald 
av argument och behov som föreligger i ett sammanhang, då den immanenta konflikten hotar 
att försvåra möjligheterna att nå konsensus; som kan vara såväl normativ, reell eller ideal. 
Planeringen vilar på en grund, konsensus, som alltså kan betraktas som ett manipulerande 
instrument i sig själv, i syfte att nå ett genomförande (fast det omvända med en icke-handling 
är lika troligt och kan vara lika strategiskt eftersträvansvärt). Denna mörka sida av konsensus, 
där viljan till resultat korrumperar tanken om att skapa konsensus kring åtgärder som en 
produkt av samverkan, och istället tillser att förutsättningarna för samverkansprocessen i 
förväg genomgår en konsensus-mejslande hänsyn till karaktärsdrag och aspekter som verkar i 
samma anda. Tornberg använder i sin uppsats (2009, 97) begreppet preferenskonsensus, där 
valet av åtgärd är beroende av vilken uppfattning man delar om olika åtgärders effekter på ett 
givet problem. Denna konsensus menar Tornberg präglas och formas av ett normativt och 
kunskapsmässigt samförstånd i processen mellan ingående aktörer, men kanske snarare ska 
tolkas som ett tillstånd före processen, än en överenskommelse i samförstånd som ett resultat 
av processen. Förslagsvis är tolkningsnyckeln för preferens inte att ”föredra något visst före 
något annat”, d v s att välja gemensamt i samförstånd, utan i betydelsen samförstånd om vissa 
”inställningar” till, och med förförståelse av, ett problem och i förlängningen också vilka 
åtgärder som är lämpligast. Således kan Habermas konsensus som ett kollektivt handlande 
efter en inkluderande process och den kommunikativa planeringens idealsituation 
relativiseras, men ändå upplevas av de inblandade aktörerna som en rättvisande och bred 
konsensus kring resulterande åtgärder.    
 
Konflikten å andra sidan erbjuder möjligheten, eller så att säga tvingar aktörerna, att lyfta 
fram de mest relevanta aspekterna av ett sammanhang för att småningom nå det rätta 
handlandet. Det ena perspektivet erkänner alltså motsättningarna och agerar utifrån det 
tillståndet medan det andra, konsensus, riskerar att tona ned motsättningarna genom att redan 
på förhand och i förtid söka gemensamma nämnare. Båda principerna är utsatta för 
manipulationer men hanterar dem på olika sätt; medan konsensus kräver en värderingsneutral 
normbaserad styrning av situationen är konfliktperspektivet fokuserat på mandat- och 
resursgiven närvaro. Det är således två olika styrningsprinciper som föreligger för den 
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kommunikativa planeringen, en som förutsätter styrning uppifrån och ner och en annan som 
är nerifrån och upp. Givet den centrala styrningen som finns för transportpolitiken med 
övergripande målsättning och finansiering samt den konsensuskultur som föreligger i det 
svenska sammanhanget tycks det vara idealt att åtgärdsvalsstudien lämpligast styrs uppifrån 
och ned utifrån normer och riktlinjer. Denna förutsättning förefaller samtidigt strida mot flera 
delar av den kommunikativa idealsituationen om en delaktighet, ett gemensamt 
ansvarstagande och genomförande under en föreställning om samverkan. 
 
Med konflikten som utgångspunkt ställs perspektiven på huvudet. Om tanken är förändring av 
tillstånd i betydelsen att rätt problem ska lösas på lämpligast sätt, kan konflikten tvinga ett 
sammanhang av aktörer att agera utifrån grundläggande normer såsom t ex de övergripande 
politiska målen, medan konsensusprincipen skulle kunna leda till att man agera restriktivt 
inkluderande på ett sätt som bortser från såväl normer som ideal. Det är således i dessa 
sammanhang (såväl åtgärdsvalsprocesser som andra samverkanssituationer) nödvändigt att 
klarlägga, för att kunna hantera t ex manipulationsrisker, dels vilka som företräder den 
normativa kraften i konsensussituationen, dels vilka styrningsförutsättningar som finns för att 
kunna följa de normbaserade villkoren i en samverkansprocess som syftar till att bemyndiga 
intressenter till att medverka i ett problemlösande. Av betydelse är framför allt att klarlägga 
vilken inverkan intressekonflikter har på denna speciella process förmåga att lösa problem 
ändamålsenligt. Men huruvida styrningsförutsättningarna är realistiska för samverkans-
processen åtgärdsval leder oss vidare till frågan om just processer.  
 
 

3.2 Processer och styrning 
 
Metodiken kommer till sitt uttryck i en process, närmare bestämt i en samverkansprocess. 
Men vad är en process? Inom processindustrin används så kallad statistisk processtyrning där 
”en process ska åstadkomma ett förutsägbart utfall (resultat) varje gång den används.” 
(2004b, 103). Dåvarande Statens kvalitets- och kompetensråd (KKR) tillsammans med 
Ekonomistyrningsverket (ESV) menar i en rapport om styrning av myndighetsövergripande 
verksamhetsprocesser att detta synsätt delvis är tillämpbart inom den offentliga tjänste- och 
servicesektorn. Kraven på enhetlighet och rättsäkerhet förutsätter en handläggning av ärenden 
som är oberoende av person eller geografisk avdelning. Åtgärdsvalsstudiens process syftar 
inte till att åstadkomma ett förutsägbart utfall, men att genom ett kvalitativt öppet och 
uppföljningsbart sätt agera för att nå ett resultat, d v s processen i sig är ett förutsägbart 
tillämpande av en metodik för utveckling; kort och gott en utvecklingsprocess. 
 
Process som en utvecklingsaktivitet är en fråga om organisering i syfte att lösa ett problem, 
eller för att tillfredsställa ett behov. Processen är en struktur med länkade aktiviteter till vilken 
man för resurser. En process upprepas, har en början, ett slut och ett tydligt syfte, eller 
målsättning som innebär något slags förädling. Den möjliggör ett fokusskifte på verksamheter 
från ett internt perspektiv till ett som ser utifrån och in (2004b, 17-18). Således förefaller 
process passa väl in som beskrivning av det bearbetningsflöde som sker inom en åtgärds-
valsstudie, under antagande om att dess styrningsförutsättningar är processorienterade. 
 
”Processtyrning skapar gränslöshet inom organisationer” menar Utvecklingsrådet för den 
offentliga sektorn i sin rapport ”In Action Processstyrning” (2004c, 64). Med hjälp av 
processen beskrivs verksamheten som ett flöde från start till mål, om förändringar som en 
inbyggd och ständigt pågående händelse, om att fokus ligger på kunden, avnämaren, 
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medborgaren. I det traditionella organisationstänkandet finns en hierarki som består av 
delhierarkier som behöver samordnas för att nå ett mål. I en processorganisation finns 
definierade uppgifter varav några är viktigare än andra och dessa är huvudprocesser. Övriga 
processer är stödjande, till för att utföra huvuduppgifterna. En processorganisation må vara 
flexibel och ständigt utvecklande men den saknar inte en ansvarsstruktur, den är snarare mer 
renodlad, tydligare. I en processorganisation finns det två komponenter som måste samordnas 
för att få verksamheten att uppnå resultat enligt målsättning; processen och resurserna, och 
därför pratar man om processägare och resursägare. Det krävs resurser för att få något gjort 
och det är resurserna som utgör de stödjande processerna till huvuduppgifterna. Således 
formar en process-organisation ett delat ledarskap, en som driver processen enligt behovet, 
och en som bidrar med resurserna för att förverkliga behovstillfredsställelsen (2004c). Enkelt 
så kan man tycka, men det blir mer komplext, men inte omöjligt, i sammanhang där fler 
aktörer från olika sektorsnivåer, måste länka sig samman.  
 
Men till skillnad från de interna processerna i en organisation återfinns i ett samverkans-
projekt inte beslutet om att agera i tandem mellan resursägare och processägare, utan mellan 
sektors- och funktionsföreträdare, vilka kanske inte lika tydligt ser den länkade processens 
syfte med helhetsperspektiv och systemtänk. Således, i ett sammanhang där behovet kräver en 
sektors-överskridande process, förutsätts samtidigt en långtgående medvetenhet hos de 
ingående aktörerna, de som utgör hela kedjan av aktiviteter, om ett delat ansvar att dels 
definiera sin roll i processen och dels bidra aktivt till den huvudprocess som är nödvändig för 
att kunna nå det identifierade behovets tillfredsställelse. 
 
KKR och ESV rapporterar att ”Behov av samverkan uppstår genom att olika myndigheter är 
inne och verkar i samma medborgarprocess…” (2004b, 3). De konstaterar att samverkans-
behovet förefaller vara stort. I sammanfattningen pekar de på den nyckfulla framgångsfaktorn, 
eldsjälen, vilken är svår att kvalitetssäkra och upphöja till generell organiseringsprincip: 
”Erfarenheter visar samtidigt att framgångsrik samverkan ofta är beroende av eldsjälar. Ett 
antal hinder gör att effektiv samverkan snarare är undantag än regel. Det är därmed svårt att 
bygga lösningar på samverkan utan att samtidigt ändra strukturer och undanröja andra 
hinder, dvs. aktivt skapa förutsättningar för en väl fungerande samverkan.” (2004b, 4) En 
reflektion att bära med sig in i analyser av samhällsbyggnadsprocessernas samverkans-
strukturer.  
 
En process är ett kvalitativt synsätt för en bättre koppling mellan resurser och målsättningar 
enligt strukturen: mål – resurser – process – handling – effekt. Detta får återverkningar på de 
styrningsmöjligheter som en processorientering bär med sig men som kan vara svår att uppnå 
för samverkansprocesser. Processbaserad styrning utgår som vi sett ovan från syftet med 
verksamheten och de effekter man vill uppnå. Processynsättet användas för att förbättra och 
kvalitetssäkra en verksamhet och för att styra densamma. Men med det vertikala, s k 
funktionsinriktade, perspektivet på verksamhet och uppdrag så splittras processerna. Detta 
finns inom organisationer men blir särskilt påtagligt när det handlar om processer som går 
över organisations- och sektorsgränser (2004b, 11).  
 
Den moderna styrningen av offentlig sektor utgår från en mål- och resultatstyrning där 
verksamheterna är uppdelade på politikområden och oftast organiserande utifrån syftet med 
verksamheten1. Utgångspunkten är att den som utför en verksamhet också är den som är mest 
                                                           
1 Andra sätt att organisera är efter expertis, geografiska områden och målgrupper. Enligt Peters är 
syftesorganisering (t ex försvar, kommunikationer) vanligast och det är också dessa verksamheter som uppvisar 
störst problem med samordning. (KKR/ESV, 2004) 
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lämpad att bedöma hur detta skall utföras mest effektivt. Fokus blir på uppföljning av 
verksamhetens effekter i samhället. Den förvaltningspolitiska kommissionen från 1997 förde 
fram att det var resultatstyrningen med myndighetsspecifika mål, detaljerade resultatkrav och 
långtgående delegering som låg bakom det centrala problemet i statsförvaltningen med en för 
långt skriden fragmentering. Detta fenomen hanteras bara delvis med ansträngningar om 
helhetsperspektiv och samverkansuppmaningar, och kanske med inrättande av Trafikverket 
och deras samhällsbyggarperspektiv som ett närliggande exempel. Just fragmentering, eller 
sektoriseringen av offentlig verksamhet, med en mångfald av olika och inte sällan motstridiga 
mål och instruktioner, och en diversifiering av verksamheter kan lämpligast hanteras genom 
samverkan. Samverkan är idag en nödvändig arbetsform för den nya moderna välfärdsstaten. 
 
Enligt den amerikanska organisationsteoretikern R M Linden sker samverkan ”… när 
personer från olika organisationer (eller enheter inom en organisation) åstadkommer något 
tillsammans genom gemensamma ansträngningar, resurser och beslutsfattande och 
gemensamt äger slutresultatet” (2004b, 71). Men samverkan är behäftad med vissa problem. 
Behovet av samverkan är som framgår ovan att flera aktörer är inne och verkar i en och 
samma förvaltningsprocess och skälet till svårigheterna är att det saknas ett helhetsansvar för 
processens resultat. Linden menar helt enkelt att det inte är lätt att samverka, vilket kanske 
pekar på den största svagheten med strategier som talar om behovet och nyttan av just ökad 
samverkan, utan att närmare specificera hur det ska gå till.  
 
Samverkansprocesser inom samhällsbyggandet är komplext; ett flertal statliga politikområden 
och ytterligare några utgiftsområden måste samordnas sektoriellt och samverkas om över tre 
förvaltningsnivåer som samtliga är utrustad med en rad olika målsättningar, intressen, och 
uppgifter. KKR menar i sin rapport att Sveriges tre sektorsgränser, statlig, regional och 
kommunal, ”… skapar ogynnsamma förutsättningar för processerna att fungera 
optimalt.”(2004b, 61). De menar att processhindren såsom ledarkulturer, mätsystem och 
resursallokeringssystem är större mellan sektorer än inom sektorer.2 ”Dagens uppdelning på 
tre nivåer (sektorer) inom den offentliga sektorn kan därför ifrågasättas såväl ur effektivitets-
synpunkt som ur ett brukarperspektiv” (ibid). Huruvida ifrågasättandet är lika kraftfullt ur ett 
rättssäkerhetsperspektiv är inte uttalat.    
 
Man listar ett antal systemfaktorer som ger förutsättningar för processerna att agera 
ändamålsenligt och effektivt för att en verksamhet ska kunna styras optimalt, där de fem mest 
aktuella och relevanta är att; målen ska sättas utifrån syftet med processen, någon tar ett 
helhetsansvar för processen, användare av resultatet tar del av processen, minimering av 
antalet beslutssteg, samt informationen tillåts flöda fritt inom processen (2004b, 93). Det 
föreligger en svaghet i dessa generella principer då de utgår från en verksamhet, såsom given, 
definierad och organiserad, och i samtliga verksamheter finns processer, men det omvända är 
inte lika självklart; är en process också en verksamhet? Kan det vara så att i det ögonblick 
som man organiserar en samverkansprocess så uppstår också en verksamhet, men dess 
relevans, effektivitet och förmåga dikteras av att de fem kompetensförutsättningarna ovan 
finns på plats.   
 
Med en bild av den kommunikativa planeringens principiella utgångspunkter i konsensus och 
den processbaserade styrningens faktorer går vi nu vidare för att bekanta oss med ett 
tankesystem för tillämpning av en planeringsmetod för strategiska överväganden, kanske inte 
helt olik åtgärdsvalsstudiens struktur; den norska konceptvalsutredningen.  

                                                           
2 Jmf Ansvarskommittén som anför liknande argument SOU 2007:10 
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3.3 En rationell planeringsprocess - exemplet Norge 
 
I Norge brukas en s k  ”konseptvalg”- institution för att säkra ett kvalitativt beslutsunderlag 
för stora statliga investeringar. Skälet till att denna infördes i slutet av 90-talet och utvidgades 
i mitten av 00-talet var en låg kostnadskontroll och en bristande målimplementering vid 
statliga investeringar. I inledningen till rekommendationsrapporten ”Tidlig fase i store 
offentlige investerings-prosjekter” (2004a) som Norsk institutt for by- och regionforskning 
tog fram utifrån ett forskningsprogram3 kopplat till Finansdepartementet, förklarar man att: 
”Det er i prosjektense innledende faser at usikkerheten er størst, og mulighetene for å sikre 
seg bedre gjennomføring av store prosjekter bør derfor være større om en vier tidligfasen 
større oppmerksomhet enn de en hittil har gjort.” (2004a, 20) (mitt förtydligande). En 
programförklaring som ligger nära upptakten till en metodik för åtgärdsvalsstudie, och 
”konseptvalg” har enligt Trafikverket inspirerat till föreliggande åtgärdsvalsstudiemetodik. 
Det är därmed av intresse att lyfta fram de bakomliggande aspekterna till den norska 
modellen.   
 
Ett koncept i detta sammanhang är en problemställning som hanteras på en strategisk nivå och 
är skild från projektnivån. I en konceptutredning behandlas behovsanalys, målformulering och 
effektvärdering som mer övergripande; behovsanalysen är mål- och intressedifferentierande, 
och angreppssättet är tvärfackligt och intresseinkluderande. Man lyfter särskilt fram behovet 
av att låta grupper och intressen med svagare positioner höras och erbjudas plats i processen 
(2004a). Skillnaden mellan projektnivå och konceptnivå (strategisk) står mellan att analysera 
behovet för en bestämd teknisk lösning och formulera mål för den konkreta utformningen, 
och att analysera de behov och mål som en teknisk lösning har som ändamål att uppfylla men 
som också kan tänkas uppfyllas med andra lösningar (2004a, 29).  
 
Utgångspunkten är den rationella modellen för en planeringsprocess. Enligt Naess innehåller 
den åtta steg, vilka han fritt baserar på E C Banfields uppsats om mål och medel i planeringen 
från 1959 (2004a, 23-24) och består av:  
1. problemanalys 
2. formulering av mål för den utveckling man vill uppnå 
3. bred sökning av lösningsalternativ för att uppfylla målen 
4. belysning av alla relevanta konsekvenser (och inte bara i hänsyn till investeringens mål 
utan också till dess sidoeffekter) 
5. grundlig och systematisk jämförelse av de olika alternativens konsekvenser 
6. att beslutsfattare väljer mellan alternativen 
7. verkställande av valt alternativ 
8. att en uppföljning sker av planen för att bedöma måluppfyllelse 
 
Möjligheterna att strikt följa den ideala rationella processen är underställd de begränsningar 
som föreligger avseende tid och medel; man talar om en bunden rationalitet. Det är dessutom 
sällan möjligt att följa en linjär sekvens genom processen utan man behöver oftast gå fram 
och tillbaka mellan stegens olika uppgifter. Skälet till detta är dels kopplat till ett 
innehållsmässig beroende mellan behov, mål och effekter; de är ömsesidigt avhängiga 
                                                           
3 ”Forskningsprogrammet Concept utvikler kunnskap som sikrer bedre konseptvalg, ressursutnytting og effekt 
av store statlige investeringer. Forskningsprogrammet Concept har som sitt primære mål å utvikle kunnskap og 
kompetanse om prosjekter i tidligfasen fra den første ideen oppstår til endelig finansiering av gjennomføringen 
er vedtatt. En av hovedaktivitetene i programmet er å drive følgeforskning knyttet til store, statlige 
investeringsprosjekter. Programmet er finansiert av Finansdepartementet.” Utklipp från hemsidan: 
http://www.concept.ntnu.no/hjem  
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varandra, dels att det är nödvändigt med återkopplingar och justeringar med anledning av 
bristande information eller på grund av missriktade konsekvensutfall av de olika alternativen 
som söks, värderas och prövas.   
 
En behovsanalys förutsätter initialt en tillfällig översiktlig effektvärdering i det att man gör 
antaganden om vilka potentiella effekter olika åtgärder har, d v s man utgår från att behovet 
kan komma att täckas. En målformulering som följer på behovsanalysen, bygger på en 
värdering av olika behov då man i detta moment tar ställning till vilka av de identifierade 
behoven man skall försöka täcka med ett planeringsuppdrag, eller i en problemlösning. Mål-
sättningen förutsätter också att det finns åtgärder med önskvärda effekter, vilket innebär att 
man formulerar en relevant målsättning som utgår från möjligheterna att bedöma aktuella 
föreliggande medel som kan tänkas bidra till måluppfyllelse, vilka i sin tur är baserad på 
föreställningar om dessa medels effekter. Slutligen är målsättning och identifierat behov de 
villkor som pekar ut vilka konsekvenser som effektvärderingen ska fokusera på. Dessa 
förhållanden understryker behovet av täta kopplingar mellan behovsanalys, målformulering 
och effektvärdering i planeringen.  
 
I rapporten (2004a) listas fem aspekter som man anser ligger bakom problemen med att stora 
offentliga investeringsprojekt missar målen och överskrider kostnaderna, och vilka man anser 
behöver bemästras. Dessa är att man i planeringsprocessen; 1) fokuserar på projektnivå istället 
för konceptnivå, 2) brister i uppmärksamhet på sido-effekterna, 3) negligerar överordnande 
politiska mål, 4) gör felaktiga förutsägelser av värderade effekter, samt 5) har en bristande 
öppenhet i processen. Syftet med beskrivningen av brister menar rapportförfattaren är att 
lägga en grund för framtida praxis och metod för att motverka att särintressena prioriteras på 
bekostnad av överordnade samhälls-behov. Nedan behandlas de fem aspekterna mer utförligt. 
 
Olika målnivåer 
För att inte en behovsanalys ska framställa en teknisk lösning som behovet i sig och att målen 
och effektvärderingarna således begränsas till att beröra ett givet koncept är det nödvändigt att 
medvetandegöra förekomsten av en hierarki för kedjan av behov, mål och medel och att 
konceptnivån (den strategiska) behandlar den korrekta nivån. Typiskt för ett behov på en 
högre nivå är att det kan täckas på fler sätt än ett behov längre ner i skalan, vilket betyder att 
ju mindre generellt man definierar behovet desto tydligare blir de valmöjligheter som är 
aktuella (2004a, 34, 41)4. T ex befinner sig behovet om bättre transportmöjligheter på en 
högre behovsnivå, än behovet av högre standard på en väg5. Om inte denna distinktion 
uppmärksammas är risken stor att investeringsprojekten inte kommer att bidra till att uppfylla 
prioriterade samhällsmål utan istället fokuseras på initiativtagares behov eller särintressens 
önskemål.   
 
 
 

                                                           
4 Återfinns på flera ställen i rapporten och lyder: ”De strategiske analysene bør imidlertid alltid utføres på et 
høyere generalitetsnivå enn analysene på prosjektnivå, og holde dørene åpne for flere forskjellige prinsipielle 
løsningskonsepter.” (s.34); samt, ”Jo mindre generelt behovet defineres, desto sterkere føringer vil det ligge i 
retning av spesifikke typer av løsninger.” (s.41) 
5 Ett annat exempel är ”Flerregional systemanalys för Götalandsbanan” (2008-05-14), som ingick som bilaga i 
Västra Götalands regionala systemanalys till regeringen 2008, som visar på hur en teknisk lösning framställs 
som behovet och hur detta påverkar åtgärdsanalysen. Se länk: 
http://www.vgregion.se/upload/Regionkanslierna/regionutveckling/Kommunikation/Bilaga%20GBL%20FlerReg
%20Systanalys%200513_rev.pdf?epslanguage=sv 
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Sido-effekterna 
Beträffande bristande uppmärksamhet kring sido-effekter är det av stor vikt att målen för en 
utredning inte enbart fokuserar på de behov som utlöser åtgärderna utan att också andra behov 
och deras effekter samtidigt måste beaktas när åtgärden realiseras. Ur ett samhällsperspektiv 
är den lämpligaste inställningen att man vill optimera de positiva effekterna, minimera de 
negativa och samtidigt nå en hög tillfredsställelse av problemställningens grundläggande 
behov. Flersidigheten hanteras genom att man gör en distinktion mellan de olika behoven och 
målsättningarna och att effekterna för respektive alternativ redogörs för enligt en sådan 
uppdelning.   
 
Politiska mål är överordnade 
Negligering av överordnade politiska mål sker oftast i samhällssektorer där de politiska målen 
pekar i en annan riktning än den efterfrågebaserade trendutvecklingen, t ex inom 
transportområdet. Här är det ständigt ökade behovet av rörlighet, som ett medel för att nå 
målsättningen ökad tillgänglighet, sällan behandlad som ett hållbarhetsproblem. Således bör 
kunskapsunderlag om en utveckling som baseras på t ex en ökad efterfrågan på mobilitets-
kapacitet också balanseras med metoder som tar en normativ hänsyn och belyser alternativa 
utvecklingsvägar för det framtida samhället.    
 
Felaktiga prognoser 
Därtill är inte prognoserna enbart normativt missvisande utan innebär alltför ofta en bristande 
träffsäkerhet. Flyvbjerg återigen (Naess 2004a, Flyvbjerg 2009:3), menar att det i varje 
infrastrukturprojekt finns inneboende en förledande tendens om att presentera låga kostnader 
och stora nyttor. Beteendet, som kan bero på låg fack-kompetens eller på begränsade 
kunskaper om relevanta orsak-verkan- mekanismer eller bara är ett uttryck för överoptimism 
och allmänmänskligt önsketänkande, kan dessvärre oroande ofta tillskrivas partiskhet i 
planerarnas värderingar. Planerare framlägger prognoser som systematiskt framställer projekt 
i ett mer fördelaktigt ljus än det finns grund för (2004a, 38). Flyvbjerg menar att bedömning 
av effekter på projicerad utvecklingsbana lider av offentliga sektorns resursallokerings-
dissonanser med medel från central nivå till den lokala och en föreställning om konkurrensen 
mellan olika projekt. Detta premierar ett riskfyllt beteende hos aktörerna när projektet 
befinner sig i de tidiga skedena, t ex inför prioriteringsbeslut, genom att kostnaderna 
underskattas och nyttorna överskattas (2009:3, 359f). Eller som planeringsetikern Wachs 
hävdar, är inte planeraren endast upptagen av att förbereda och presentera så riktiga och 
pålitliga prognoser som möjligt utan snarare att få ett projekt finansierat och byggt (Naess 
2004a, 38, Wachs 1989). Att förhindra detta förutsätter mekanismer som inbegriper 
transparens och offentlig granskning, men också tydliga gränslinjer, ansvarstaganden och 
befogenhetsskapande åtgärder. 
 
Slutna processer 
Men det är inte sällan en bristande öppenhet och transparens i planeringsprocessernas tidiga 
skeden. Naess hänvisar till ett flertal undersökningar som tyder på att en alltför stängd process 
ligger bakom konflikter senare i processen. En öppen process ger inte några garantier för att 
undvika konflikter med intressegrupper i civilsamhället eller näringslivet, men den skapar 
förutsättningar för att finna lösningar som tillvaratar fler behov. Öppenhet och delaktighet är 
inte enbart en strategisk fråga för att undvika framtida projektbesvär utan är också en viktig 
demokratisk princip. Därtill för att kunna genomföra en bred behovsanalys utifrån relevanta 
gruppers behov, måste också underprivilegierade och svagare grupper beredas plats i 
processen.  
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Sammanfattningsvis belyser Naess rapport (2004a) att konceptvalets metodik måste syfta till 
att redan på strategisk nivå kunna göra bättre problemvärderingar, bättre målformuleringar, 
utveckla alternativa konceptlösningar och göra bättre effektvärderingar. Rekommendationerna 
utgår från principen att samhället består av olika värderingar och olika gruppers behov och att 
planeringsprocessens handlingsetiska utgångspunkt är demokratisk delaktighet. Av det följer 
rekommendationer som kräver en med nödvändighet stor öppenhet och transparens i 
processens undersökningar och bedömningar (värderingar); att problematiseringen av 
behoven, målen och effekterna sker med hjälp av skilda metoder (sammanläggningsanalyser) 
och utifrån såväl skilda intressegruppers behov som samhällsbehoven; inte minst bör man 
omsorgsfullt behandla omständigheterna och utredningsfrågan med den tid och de resurser 
som utmaningarna kräver; samt slutligen låta nagelfara processen i flera led och vid flera 
tillfällen bl a med hjälp av fristående granskningsinstitutioner. Till detta ska också fogas att 
rapporten uttrycker en stor misstänksamhet mot det befintliga planeringssystemet som man 
menar låter särintressen gå före samhällsbehoven och att det finns etiskt tveksamma 
bevekelsegrunder hos de olika planeringsaktörernas när de presenterar behov och alternativa 
lösningar. En i sammanhanget annorlunda inställning än den som uppvisas i de svenska 
omständigheterna.   
 
 

3.4 Sammanlagd analysgrund 
 
Den norska metodiken utgår från statliga investeringar som överstiger 500 miljoner norska 
kronor. Åtgärdsval enligt fyrstegsprincipen har inga sådana kvalificerande nivåer utan är 
menad att kunna tillämpas mer allmänt. De norska omständigheterna skiljer sig även på andra 
punkter. I Norge är utgångspunkten främst en fråga om bättre kvalitetsstyrning i 
förvaltningspolitiken, i Sverige är grunden till reformering av planeringssystemet en för låg 
effektivitet inom transportsektorn, vilket oftast kommer till uttryck i att för lite genomförs6. 
Det upplevs att för få problem löses. I Norge är det finansdepartementet som driver på 
reformerna. I Sverige är det ett regeringsuppdrag som lagts ut på sektorsaktörerna att själva 
utreda och föreslå reformer.  
 
Innan vi sammanfattar analysgrunden bör vi lyfta fram en alternativ beslutsmodell till den 
rationella; den inkrementalistiska (Lindblom, 1959), vilken kan ha en viss förklarande 
betydelse för svenska utredningsomständigheter. Lindblom, i linje med senare post-
modernistiska tänkare som Foucault, utgår från de sammanhangsberoende och makt-politiska 
förutsättningar som finns vid ett beslutsfattande. Modellen menar att det finns en dålig 
överensstämmelse mellan övergripande politiska mål och de medel som följer som en rad 
handlingsalternativ för att nå målen. Lindbloms angreppsätt är att politisk verksamhet inte har 
förmågan att sätta upp mål i förväg, utan föredrar att sätta mål och medel ungefär samtidigt. 
Enligt denna modell är kriterium för en bra lösning inte en hög måluppfyllelse utan att 
lösningen blir genomförd. Naess menar att; ”En slik planleggingsmåte gir imidlertid dålig 
sikkerhet for at overordnede politiske mål blir fulgt opp gjennom de løsningene som velges. 
Den har svake mekanismer for å sikre samfunnsmessig effektiv resursbruk…” (2004a, 26-27). 
Så i ett sammanhang där det finns en stor vilja till att komma till skott, agera ”effektivt” och 

                                                           
6 Eller som Riksrevisionen uttrycker det: ”Både det långsiktiga och det fysiska planeringssystemet är för 
närvarande under översikt. Regeringens ambitioner är att åstadkomma en förenkling och uppsnabbning av 
planeringen.” (RiR 2011:28, Medfinansiering av statlig infrastruktur) 
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genomförandeinriktat kan man riskera att delaktigheten och transperensen relativiseras, 
värderingar likriktas och konflikter ignoreras.  
 
I resonemanget ovan om den konsensusstyrda kommunikativa planeringen återfinns en 
mekanism om tydlig normativ styrning7 som garant mot manipulation och för att finna 
konsensus kring de gemensamt lämpliga handlingsalternativen. I avsnittet om den 
processbaserade styrningen framfördes nödvändigheten av att koppla resurser till 
gemensamma syften och det pekades på att samverkan som en åtgärd för att överbygga hinder 
och leverera ett gemensamt resultat möjliggörs om processen kan ges kompetens och mandat 
motsvarande en verksamhet. Med den bundet rationella planeringsprocessen som grund 
presenterar det norska exemplet både en politisk-etisk princip för en inkluderande och öppen 
process och verktyg för att kunna genomföra en balanserad strategisk åtgärdsanalys som i sin 
tur utgår från samhällsbehoven och syftet att finna kostnadseffektiva alternativ för att täcka 
dessa behov.  
 
Sammanfattningsvis beskrivs ovan framgångsfaktorer och hinder för att samverkansprocesser 
ska falla väl ut, vara ändamålsenliga och leva upp till skilda förväntningar. För ett funktionellt 
tillämpande av metodiken bör nedanstående tre aspekter föreligga vilka därmed också utgör 
en utgångspunkt i analys av åtgärdsvalets samverkansprocesser. Dessa är framför allt; 

� att den goda balansen mellan att inkludera relevanta intressen och exkludera 
perspektiv och behov bygger på en strikt användning av idén om att nå samförstånd 
kring åtgärder och inte en exkluderande konsensus kring problemuppfattning,  

� att förutsättningarna för att kunna genomföra handlingar i samverkan är gemensamma 
mål, gemensamma resurser, och gemensamt ägande av handlingsalternativet; med 
andra ord att skapa en temporär verksamhet för den samverkande processen, samt 

� att finna rätt alternativ vid en kollektiv handling på strategisk nivå med en bundet 
rationell beslutsprocess innebär att man utgår från de övergripande politiska 
samhällsmålen och behoven för en normativ styrning till vilken andra mål och behov 
harmoniseras.  

 
  

                                                           
7 Normativ styrning; i kaptitel 3.1 förekommer uttrycket en normtillämpande aktör, d v s aktören som utverkar 
en normativ styrning på studien. Lexikalt betyder normativ ’något som tjänar som rättesnöre’ och här innebär 
det att man ska rätta sig efter de övergripande målen. Hur åtgärdsvalsstudiens anpassade målsättningar 
förhåller sig till övergripande mål måste alltid konsekvensbeskrivas och det ansvaret ligger på den 
normtillämpande aktören, den som ytterst också ansvarar för studien.  
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4. Den ideala åtgärdsvalprocessen – en utgångspunkt för 
jämförelse av testfallen 
 
Detta avsnitt redogör för utvärderingens första frågeställning; vad är Trafikverkets definition 
av och uppfattning om metodiken och dess process? Redogörelsen är en analys av den ideala 
åtgärdsvalsprocessen och tjänar som utgångspunkt för analys av testfallens empiri. Den ideala 
bilden kommer också att problematiseras i analysavsnittet, kapitel sex, i relation till teorin och 
den bild som deltagarna ger av processen. 
 
Trafikverket har tagit fram en metodikrapport för utveckling av åtgärdsvalet enligt 
fyrstegsprincipen (Tillämpning av åtgärdsval enligt fyrstegsprincipen, ver.1, 2010-10-05). 
Denna rapport presenterar en grund för hur åtgärdsvalsstudie bör utföras. Där återfinns en 
processbeskrivning för arbetsgången och en struktur för åtgärdsvalsstudiens uppgift, dess roll 
som länk mellan behoven och lösningarna, samt förslag på vilka förutsättningar som ska gälla 
vid upprättandet av en åtgärdsvalsstudie.  
 
En viktig utgångspunkt för förståelsen av metodiken och den kommande analysen av 
testfallens processer är att ha en klar uppfattning om åtgärdsval enligt fyrstegsprincipen. 
Varför ska man genomföra en sådan studie och vad kan man förvänta sig att en sådan studie 
ska resultera i? Det analytiska resonemanget tar stöd i uppfattningen att utsikterna för att 
något ska genomföras ökar om förståelsen för detta klart och tydligt framgår för de som ska 
genomföra den. Hypotesen är således att ju större insikt i processens uppgift och ändamål som 
finns hos genomförande aktörer desto större överensstämmelse mellan metodik och process. 
Detta förutsätter dock att metodiken i sig är utformad på ett ändamålsenligt sätt.  
 
Ursprunget till ”åtgärdsvalsstudie” har många källor och det är oklart i vilket sammanhang 
begreppet blev mer allmänt känt. I Trafikverksutredningen från 2009 beskrivs det nya 
arbetssättet med att tidigt i planeringsprocessen belysa problem och åtgärder brett och 
trafikslagsövergripande rörande transportrelaterade problem och i enlighet med 
fyrstegsprincipen. I två på den följande utredningar; Transportinfrastrukturkommittén och den 
av trafikverken gemensamt framtagna ”Förslag till nytt planeringssystem för 
transportsystemet” (2010-02-26), lyftes arbetssättet fram och gavs namnet åtgärdsval och 
gjordes till ett centralt instrument i strategiska överväganden om insatser (åtgärder), för att 
fungera som ett relä mellan systemanalysernas funktionsberättelser och genomförande-
projektens objektfokus. I trafikverkens förslag återges också förväntningar på 
åtgärdsvalsstudien. Det är från detta dokument man får en uppfattning om vad som har legat 
till grund för föreliggande metodik och vilka förväntningar som Trafikverket har. Denna 
förväntan ska relateras till deltagande aktörers erfarenheter och uppfattningar om metodiken 
men också avseende en teoretiskt grundad uppfattning.   
 
Nedan återfinns en tolkad beskrivning av den ideala processen för en åtgärdsvalsstudie. Den 
bilden kommer att operationaliseras för analys- och jämförelseändamål. Med utgångspunkt i 
processmomentens funktion, fyrstegsprincipens förhållningssätt och de förväntningar som 
appliceras på planeringsmomentet sker genom kritisk analys en översättning av 
metodikuppbyggnaden till att motsvara ett antal delområden som testfallen beskrivs utifrån. 
Denna beskrivning av den ideala processen innehåller också en schematisk bild och 
problematisering av åtgärdsvalsstudiens processdelar och dess plats i planeringssystemet. 
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4.1 Åtgärdsval – förväntningar på studien och processen 
 
”… ’Åtgärdsval enligt fyrstegsprincipen’, (…) den naturliga startpunkten för problemlösning 
inom transportsystemet.” Ur bilaga 1, sidan 51 i Förslag till nytt planeringssystem för 
transportsystemet (Slutrapport 2010-02-26).  
 
Ur texten som citeras ovan framträder en första samlad beskrivning av åtgärdsval och dess 
uppbyggnad kring fyrstegsprincipen. Syftet med processen är att få till stånd åtgärder som 
främjar samhällets bästa på ett kostnadseffektivt sätt. En första förväntan på processen är att 
den ska lösa problemet, eller uttryckt som att man ska nå en specifik funktionalitet i 
transportsystemet. Vet man inte vad som är problemet föreligger risk att åtgärden löser fel 
problem och det blir svårt att veta huruvida det verkligen är en kostnadseffektiv och 
ändamålsenlig åtgärd som implementeras.  
 
Metodiken, som syftar till problemlösning på bästa vis, är en logisk följd av avgränsningar 
uppbyggd enligt följande stegvisa ordning: 1) aktörer definierar ett problem; 2) problemet 
konstateras i en lägesanalys; 3) målsättningen med problemlösningen jämkas mot olika 
funktionella anspråk; 4) i en bredare dialogberedningen sker målformulering, indikator-
definition och en principiell stegvis generering av åtgärdsalternativ; 5) effektmätningens 
resultat är en konsekvens av lägen, målen, indikatorer och åtgärdsförslag; och 6) valet kan 
underordnas effektmätningsmodellens resultat vars ingångsvärden åtgärdsvalsstudiens process 
formulerar i dialog. Denna stiliserade beskrivning är en tolkning av metodiken som urbilden 
av en begriplig och uppföljningsbar process som leder till ett sansat övervägande innan det 
rätta beslutet fattas; d v s en rationell beslutsprocess. Det kan tolkas som den ursprungliga 
förväntan som finns på åtgärdsvalets process och uppgift.  
 
Men låt oss närmare bekantas med den förväntan som kommer till uttryck i trafikverkens 
samlade förslag till ny planeringsprocess, samt i Trafikverkets metodikrapport. Vilka är 
förväntningarna i trafikverkens ”Förslag till nytt planeringssystem för transportsystemet” från 
2010 på åtgärdsvalets resultat, och vad är de baserade på? 
 
Förväntan 
Om vi utgår från sammanfattningen så beskrivs i all korthet nödvändiga processteg och vad 
de kan förväntas leda till; man menar att ”en ny process föreslås för att definiera den 
egentliga anledningen till att något behöver göras...” (2010: 8). Förväntan uttrycks inte sällan 
i form av förvissning; att ”processen förutses leda till snabbare effekter och till lägre 
kostnad…” (ibid), och bringar klarhet: ”Den [processen] skapar insikter om fördelning av 
kostnader och nyttor…” (ibid). Man förefaller göra en bedömning att det finns ett orsak-
verkan- samband mellan denna metodik och ett lyckat resultat. Så vitt det går att bedöma 
bygger denna förvissning, om processens positiva effekter, på förväntningar att metodiken 
tillämpas på ett ändamålsenligt sätt. Tillämpningen bygger i sin tur på att processen 
genomförs dels enligt en struktur; föreliggande metodik, dels att den genomförs med en 
processlogisk uppbyggnad. Hur denna struktur kommer till användning i processerna är denna 
utrednings uppdrag att utreda, och här finns ännu ingen förvissning att tala om. Hur aktörerna 
uppfattar metodiken och dess grundläggande syfte ska vi titta vidare på och innan dess är det 
svårt att kunna uttala sig säkert om skeenden. Huruvida det finns ett samband mellan 
metodiken och vad man utger vara dess effekter kommer att fortsätta vara otydligt, men att 
titta på tillämpningen är ett steg på vägen mot en ökad förståelse om förlopp och samband. 
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Om vi gräver vidare i materialet uttrycks förväntningarna, som olika grader av förvissning, 
också i metodikrapportens syfte (2010-10-05). Denna listning av förväntningar kan tolkas 
som en bred och något otydlig målsättning med åtgärdsvalet. Syftet i kondensat är dels att 
finna lämpligast lösning genom förutsättningslöst och brett sökande efter behov och åtgärder, 
dels att ge förutsättningar för ett mer effektivt genomförande av planeringen. Med 
arbetssättets korrekta tillämpning av ett samhällsekonomiskt synsätt och mot en hållbar 
samhällsutveckling ”(…) möjliggör denna process val av effektiva lösningar (…) (ibid, 5). 
Processen förutses leda till snabbare effekter till en lägre kostnad jämfört med idag. Den 
skapar också insikter om fördelning av ansvar, kostnader och nyttor samtidigt som det blir 
möjligt att bedöma och beakta effekter, konsekvenser och måluppfyllelse av alternativa 
lösningar innan ett projekt formas (ibid:6). Åtgärdsvalet beskrivs som en möjliggörare av 
effektiva lösningar, en insiktsskapande process, en identifierare av nyttor, och en process som 
anknyter till andra samhällsutvecklande processer. Den är också en uppskattare av 
översiktliga konsekvenser av åtgärder, en nedtecknare av hanteringen av alternativa åtgärder i 
planeringsprocessen (till miljöbedömningars och andra processers fromma) och en integrerare 
av den fysiska planeringen med den ekonomiska. Den förefaller vara vettig att använda.  
 
Sammantaget skulle förväntningarna på denna metodiks planeringsprocess vara att: 

� framtagandet av åtgärder sker på korrekt sätt 
� de resulterande åtgärderna är de lämpligaste8 
� framtagandeprocessen blir mer effektiv sett till ekonomi och allokering av resurser 
� inflytandet från medaktörer (andra intressen) ökar 
� styrningen förbättras utifrån målet om hållbar utveckling 

 
Om metodiken kommer till rätt användning menar man att ovanstående skulle kunna uppstå, 
men samtidigt reses frågan huruvida vi kan förvänta oss att metodiken inte bara används rätt, 
utan att den används överhuvudtaget, bortom de sex testfallens uppdrag att tillämpa 
metodiken, när denna informella metodik har blivit en del i det formella planeringssystemet.  
 

  

                                                           
8 Lämpligast i betydelsen ”rätt” åtgärd för ett givet problem. Tanken utgår från att rätt genomfört också leder 
till rätt resultat. Framtagandet av åtgärder är korrekt om det följer metodiken. Rätt framtagande förväntas leda 
till lämpligast, eller ett mer riktigt, d v s rätt, resultat, och i vårt fall; rätt åtgärd. 
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4.2 Åtgärdsvalsprocessen – arbetsgång enligt metodikrapporten 
 
Metodiken redogör för en processlogik där fyra moment lägger grunden för ett femte 
avgörande skede; ett beslut eller ställningstagande om åtgärdsval. Nedan i fem boxar kommer 
metodikens processteg att presenteras i kondenserad form med syftet att klarlägga vilka 
aspekter som Trafikverket lyfter fram som väsentliga för ett framgångsrikt genomförande.  
 

 
 
”Initiera” är grunden för hur studien ska organiseras och innebär också en första avgränsning 
av problemområdets omfattning, inte bara sett till en översiktlig problemuppfattning utan 
också sett till vilka resurser som avsätts. Initiativtagaren (-na) måste ta ställning till vilka 
intressenter som är relevanta aktörer att genomföra studien med. Initiativtagaren kan sköta 
studien internt men metodiken är tydlig i att flera aktörer aktivt bör ingå i studiens 
genomförande.  
 
”Initiera” sätter ramen för studien, vilket nödvändiggör en tydlig redogörelse för de 
bakomliggande motiven till avsatta resurser och till föreslagen intressentsammansättning samt 
understryker behovet av att en koalition med aktörer engageras. 
 

Initiera 
Några relevanta aktörer är enade kring en grundläggande uppfattning om att ett visst problem föreligger 
på transportområdet (är transportrelaterade) och att en lösning på detta problem har potentiellt en 
tillräckligt stor samhällsnytta och bidrar till en hållbar utveckling. 
 
De har enats kring att problemet behöver analyseras avseende alternativa problemdefinitioner och 
systembristers effekter, samt att till dessa brister söka och bedöma relevanta och relaterade åtgärder. 
 
De har initierat ett åtgärdsval enligt fyrstegsprincipen genom att komma överens om ett gemensamt 
uppdrag som finansieras enligt någon fördelningsprincip. De som har initierat denna studie utgör en 
samling aktörer med bred kompetens för en allsidig belysning av frågeställningarna.  
 
Det transportrelaterade problemet kan vara associerat med en annan samhällsbyggnadsprocess 
(exempelvis översiktsplan enligt Plan- och bygglagen) och kan, om det bedöms lämpligt, samordnas med 
åtgärdsvals processens samrådsaktiviteter.   
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I ”förstå”-momentet skall behovsbilden klarläggas. De aktörer som genomför studien har 
definierat studiens förutsättningar och nu påbörjas arbetet med att skapa en behovsbaserad 
problembild som utgår från befintliga utvecklingsbanor för samhället. Dessa ska baseras på 
relevanta behovsanspråk från intressenter vilka identifieras och bjuds in till processen men 
också på de samhällsbefästa behov som formats i nationella och regionala mål och strategier. 
Momentet syftar till att skapa en ensartad aktörs- och intressentbild av det avgränsade 
problemet och definiera ett ändamål eller syfte för studien att uppnå. Viktiga steg i detta 
moment är att genom en intressentinitierad dialog kunna redogöra för avvägningen mellan 
olika behov i samhället och övergripande samhällsmål, formulera ett syfte med studien, och 
bryta ner behovs- och målbilden till delmål.  
 
 

 
 
 
 
 

Pröva – ”alternativgenereringsfasen” 
Alternativgenereringen av åtgärder och åtgärdskombinationer utgår från fyrstegsprincipens metodiska 
överväganden, och utförs i workshopform där lämpligen alla intresserade parter ingår. 
 
För vägledning om ambitioner förolika trafikslag används trafikslagsövergripande policies och strategier 
baserade på regionala och nationella systemanalyser (funktionskraven). 
 
Alternativgenerering och bedömning beaktar följande punkter: 

� flera tänkbara åtgärdstyper är genererade i enlighet med 4-stegsprincipen och utifrån alla 
trafikslag och färdmedel, för att tillmötesgå behov, åtgärda brister och att nå målsättningar  

� svarat på vilket eller vilka åtgärdstyper som bäst leder till att funktionskraven uppnås 
� visar vilka alternativa sammansatta lösningar eller åtgärdskoncept som uppfyller övriga krav 
� ett mindre antal som bedöms ha rätt förutsättningar analyseras närmare avseende kostnader, 

effekter, måluppfyllelse och kostnadseffektivitet, och redogörs för enligt mallen Samlad 
effektbedömning 

� jämförande utvärderingen redovisas, diskuteras och dokumenteras 

Förstå 
En tydlig grund avseende förutsättningar och målsättningar är satt i det initiala steg som ett antal 
kärnaktörer har tagit. Även övriga aktörer och intressenter, som engageras i ett senare skede, har en 
möjlighet att få denna grund klar för sig. 
 
Intressenter, som inte är aktörer, kan delta i arbetet vid ett antal dialogtillfällen. 
 
Aktörerna har utvecklat en förståelse för nödvändiga funktioner, brister och behov och tillsammans 
utvecklat en problembeskrivning som relaterar till befintliga scenarier för samhällsutveckling och 
därmed till trafikefterfrågan. Sättet att uttrycka problemet utgår från nuläges- och tillståndsbeskrivningar, 
knyter an till transportpolitiska mål och formuleras inte som ett behov av något visst påtagligt eller en 
brist av något önskvärt fysiskt närvarande. Uttryckta behov och önskemål behöver omtolkas till ett för 
samhället gemensamt behov. 
 
Här blir studien avgränsad till relevanta delar av trafiksystemet och det geografiska omlandet. Man har 
också enats kring en avgränsning till ett antal relevanta effekter att basera åtgärdsvalet på. Aktörerna har 
förstått situationen och kunnat samla sig vid en målsättning för lösningen som är funktionsinriktad men 
anger också vilken kvalitetsnivå som lösningarna ska uppnå.  
 
Beredningsprocessen har dokumenterats till relevanta delar. 
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Momentet pröva syftar till att finna alternativa åtgärder för att nå den gemensamma 
målsättningen med studien. Man föreslår att upplägget bedrivs i två steg, där det första 
innebär att olika åtgärder värderas översiktligt mot funktionskraven, som motsvarar en 
regional operationalisering av de övergripande målen, men också mot andra krav, vilka 
motsvarar de sammanhangsspecifika behoven och målsättningarna. Utifrån detta sker en 
sortering av åtgärderna. De som bedöms ha rätt förutsättningar, d v s bäst uppfyller 
målsättningarna fördjupas och beskrivs och redogörs för enligt samlad effektbedömning.  
 
Utmärkande är att man föreställer sig att en betydande mängd av åtgärder kan komma att 
genereras och bedömas.  
 
 

 
 
Målet för detta moment9 är att presentera alternativa åtgärder för utvecklingen vilka ställs 
mot den målbild som åtgärdsstudiens aktörer har enats kring så som eftersträvansvärd och så 
som syftande till täcka de för samhället viktigaste behoven.  
 
 

 
 
 
Ställningstagandet för ett åtgärdsalternativ innebär en beslutsprocess som inkluderar samtliga 
aktörer, varför frågan om ett val också måste bestå av något slags överenskommelse parterna 
emellan om den fortsatta processen.  
 
  

                                                           
9  Under hösten 2011 har Trafikverket beaktat erfarenheterna från testfallen och en preliminär redovisning av 
denna utvärdering. Vid utarbetande av handledning har Trafikverket justerat benämningen av denna fas i 
åtgärdsvalsmetodiken till Forma och rekommendera åtgärdskoncept. 

Ställningstagande   
Processen avslutas med ett ställningstagande från den eller de aktörer som svarat för genomförandet, 
avseende;  

� val av åtgärdskoncept,  
� fortsatt utredning (med tidpunkt),  
� frågan om åtgärden ska läggas till åtgärdsbanken, och  
� utpekande av aktör som svarar för fortsatt utredning  

 
Inom Trafikverket sker detta beslutsärende på regional mellanchefsnivå i samråd med regionchef. 

Val av åtgärdskoncept  
De mest lämpade åtgärdskoncepten formuleras till en eller flera rekommenderade lösningar, vilka 
eventuellt kvalitetsgranskas av Trafikverket. Efter detta överlämnas en slutrapport till beställaren för 
ställningstagande.  
 
Slutrapporten innehåller den information som efterfrågas (rapporten nämner en bifogad redovisningsmall 
i utkastform). 
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4.3 Enligt fyrstegsprincipen 
 
”Fyrstegsprincipen bör ses som ett allmänt förhållningssätt i åtgärdsanalyser för 
vägtransportsystemet…” (2002:72;5) skriver Vägverket i sin rapport från 2002 om 
åtgärdsanalys enligt fyrstegsprincipen. Denna princip framhålles fortfarande som en viktig 
analysgrund i arbetet med att finna åtgärder på transportrelaterade problem och således är det 
en viktig utgångspunkt att beakta hur metodikens process förhåller sig till denna princip.  
 
Fyrstegprincipen är ett förhållningssätt och ett stöd för alternativgenerering i planerings-
processen för åtgärdsvalsstudier. Trafikverket har uttryckt10 att åtgärdsvalsmetodiken inte ska 
betraktas som en operationalisering av fyrstegsprincipen till en planeringsmetod.  Inte desto 
mindre är åtgärdsvalsmetodiken en planeringsaktivitet som lämpar sig väl för en tillämpning 
av den princip som förhållningssättet formulerar om en förutsättningslös och allsidig 
alternativhantering för att uppnå de transportpolitiska målen. Fyrstegsprincipen behandlas i 
åtgärdsvalsmetodiken som en form för att generera alternativa åtgärder som ska hantera 
överenskomna problembilder rörande transportsystemet. Denna funktion eller form förefaller 
något smalare än den som presenteras i rapporten ”Åtgärdsanalys enligt fyrstegsprincipen” 
(2002:72), i vilken planeringsarbetet ges en inriktning som borgar för att man finner den bästa 
lösningen på en brist. Till sina delar finner vi i rapporten från 2002 ett arbetssätt som 
påminner om ett embryo till en åtgärdsvalsstudie, vilket innebär en process för att kunna 
anlägga en fyrstegsprincipiell inriktning på planeringsarbetet. Man talar här om relevanta mål, 
om tillstånds- och bristanalys, om avgränsningar, om det förutsättningslösa angreppssättet 
som bl a innebär att företrädare från olika intresseinriktningar medverkar, och om den 
stegvisa prövningen av alternativ.  
 
Till sitt renaste uttryck innebär principen en stegvis prövning av åtgärder. Först prövas om 
åtgärder från steg ett helt eller delvis uppnår målen, sedan prövas åtgärder från steg två och så 
vidare. Efter det att alla fyra stegen gåtts igenom sker en sammanvägning och prioritering av 
åtgärder utifrån den övergripande målsättningen. Av vikt är att samtliga steg prövas för att 
möta målsättningen. Åtgärderna i de olika stegen behöver inte ses som alternativ utan kan 
vara komplement till varandra och resultatet kan bli en kombination av åtgärder från de olika 
stegen (2002:72, 7-8).   
 
En tydlig skillnad mellan ”åtgärdsanalysen” och ”åtgärdsvalsstudien” är att till tankarna om 
att finna den bästa åtgärden enligt stadgad transportpolitiks målsättning, läggs i ”åtgärdsvals-
studien” en betydande vikt vid ett kommande genomförande. Fokus på genomförandet 
kommer bl a till uttryck i att man bör samla relevanta aktörer och inte bara företrädare för 
olika intresseinriktningar, liksom att man ska finna målsättningar som har betydelse för de 
lokala omständigheterna11 samtidigt som samhällsekonomisk rationalitet ändå ska vara 
avgörande, samt att man identifierar nyttor för att enklare kunna fördela kostnader. Detta står i 
kontrast till den tidigare ”åtgärdsanalysens” enda storslagna anspråk på att finna den bästa 
åtgärden. Ett genomförande av åtgärder som kommer tillrätta med problem är ju knappast 
något negativt, utan snarare positivt och eftersträvansvärt. Men problemet med förskjutningen 
från ett problemklarläggande mot en genomförandeinriktning kan innebära att den åtgärd som 
                                                           
10  Enligt projektledningen för testfallsstudien. Eftersom fyrstegsprincipen inte är lika med planeringsmetodiken 
i åtgärdsvalsstudier borde man inte i trafikverkens förslag 2010 använt uttrycket ”åtgärdsval enligt 
fyrstegsprincipen” utan snarare åtgärdsval med fyrstegsprincipen.  
11 Riksrevisionens granskning av länsplanerna för regional transportinfrastruktur (RiR 2009:23) pekar på 
motsättningen med ett ökat regionalt inflytande samtidigt som centrala direktiv om en ensartad planering; det 
regionalekonomiskt och regionalpolitiskt önskvärda är inte alltid det mest samhällsekonomiskt lönsamma.   
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har störst chans att bli genomförd också definieras och tolkas som den lämpligaste, vilket kan 
ha en svag, efterhandskonstruerad koppling till kostnadseffektivitet och hållbar utveckling.  
 
Men vad innebär det egentligen att fyrstegsprincipen är ett förhållningssätt snarare än en 
planeringsmetod? Skillnaden mellan förhållningssätt och metod ligger i dess tillämpning; en 
metod berör ett genomförande enligt vissa givna eller åtminstone definierade tillvägagångs-
sätt, medan ett förhållningssätt är ett relativiserande tillstånd, en fråga om attityd, en 
formulering för en viss inställning. Denna skillnad är mer än bara semantik och i det följande 
ska vi undersöka hur denna skillnad kan komma till uttryck i åtgärdsvalsstudien genom att 
visa på vilken effekt det kan ha på förutsättningslösheten i planeringen, därmed också 
möjligheterna att nå en hållbar utveckling.  
 
Vi börjar med en rekapitulering av åtgärdsvalsstudiens metodik. Den formar och formulerar; 
bl a processdelar och utredningsdetaljer avseende aktörer, omfånget av kompetenser och 
intressenter, den definierar också processmoment utifrån en tankekedja med ”problem – mål – 
åtgärder – värdering (mätbar)” som huvudkomponenter, samt uttrycker ett behov av att 
processtegens alla relevanta överväganden dokumenteras för framtida granskning och 
uppföljning. I ett av processmomenten, det tredje, ska man pröva alternativa åtgärder utifrån 
fyrstegprincipens successiva procedur av respektive stegs möjligheter att uppnå målsättningen 
enligt de i åtgärdsvalsstudien definierade kriterierna. I det sista processmomentet sker en 
sammanvägning och en prioritering av åtgärder med beaktande av måluppfyllelsen, vilken 
ytterst ska vara en fråga om kostnadseffektiva insatser (åtgärder) som bidrar till långsiktigt 
hållbar utveckling. Trafikverket understryker i sin metodikrapport (2010-10-05, 10) att en 
studie ska göras om ändamålet kan definieras som ett behov av utökad funktion (eller brist 
mot önskad funktion) ”… som kan tillgodoses med större samhällsekonomisk effektivitet12 
med hjälp av kombinationer av flera alternativa och/eller varandra kompletterande 
åtgärder”. Huruvida åtgärderna i respektive steg ska vara alternativ eller komplement till 
varandra kan delvis vara en fråga om hur man förhåller sig till fyrstegsprincipen och inte 
enbart en fråga om en anpassning till hur det enskilda fallet ser ut.  
 
Om man förhåller sig till principen om att åtgärderna kompletterar varandra kommer alla 
åtgärdsvalsstudier att leda till slutsatsen att man omsider behöver bygga ut infrastrukturen, så 
till vida att man inte nyttjar de första stegen i denna princip på det sättet som den uttrycker, 
nämligen att tillämpa beteendeförändrande insatser som leder till en dämpning eller till och 
med en avveckling av transportbehovet13. Studier med ett kompletterande förhållningssätt 
kommer att visa på åtgärder i etappsteg och principen blir enbart en fråga om sekvenser, d v s 
åtgärdsvalsstudier enligt fyrstegssekvensen14. Men Trafikverket menar att med det trafikslags-
                                                           
12 Trafikverket verkar anse att samhällsekonomisk effektivitet går före som styrande målsättningsnorm i 
transportpolitiska överväganden. 
13 I Trivectors slutrapporten från forskningsprojektet ”Stafettbeskrivning för bättre målstyrning på olika 
planeringsnivåer” menar att ett strikt sekventiellt synsätt leder lätt fel särskilt om man ser fyrstegsprincipens 
användning enbart till transportsektorn. ”Steg 1 och 2 handlar inte primärt om åtgärdsval för ett 
transportproblem då detta redan uppkommit. Dessa två första steg handlar i hög grad om att beakta trafik-
konsekvenserna och transportefterfrågan (eller beroende) då man fattar beslut om andra samhälls-
planerarfrågor.” (2010:52, 59) De pekar på att bakomliggande tankar till principen är att i samhällsplaneringen 
aktivt arbeta med att minska beroendet av motoriserade transporter och med att behandla åtgärder i steg 1 
och 2 i den övergripande fysiska planeringen minskar därmed behovet av steg 3 och 4- åtgärder för att lösa 
transportproblem.  
14 Ordet ”fyrstegs-…” syftar på en sekvens, kanske borde detta principiella förhållningssätt äras med ett annat 
namn som visar på principens fulla bredd? Men vad, det är frågan? Sekvensnoteringen återfinns i Trivectors 
rapport Inducerad trafikefterfrågan (2011:01). 
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övergripande perspektivet ska det komplementterande förhållningssättet, som kan tillämpas 
fullt ut i och med bildandet av Trafikverket, kunna forma synergiskapande insatser, där olika 
åtgärdstyper och trafikslag stärker varandra och ökar åtgärdernas samlade effekter. 
 
Men omvänt, om vi istället använder förhållningssättet med inställningen att finna alternativa 
åtgärder bör vi titta närmare på bakomliggande orsaker och ifrågasätta vissa vedertagna 
efterfrågeperspektiv. T ex kan vi ta det övergripande behovet av tillgänglighet, vilket oftast 
översätts som efterfrågan på transporter, och inte sällan omdefinieras till ett behov av 
rörlighet. Medlet förefaller bli ett mål i sig. Men som alla vet är transporter inte ett mål utan 
ett medel i syfte tillgängliggöra nyttor i samhället och rörligheten är den kostnad som uppstår 
för att övervinna avstånd. Således kommer inte ett behov av rörlighet att kunna mättas eller 
mötas och definitivt inte dämpas med åtgärder som innebär ny infrastruktur eftersom dessa 
oftast har en utvecklande effekt på transportefterfrågan15. Behovet av rörlighet, eller mer 
exakt uttryckt, rörlighetskonsekvenserna av vårt samhällsbyggande, borde så långt som 
möjligt undvikas och minimeras om vi ska tala kostnadseffektivitet och en minimering av 
miljöeffekter, vilket är i linje med fyrstegsprincipens syfte och arbetssätt. Således med 
avstamp i transportpolitikens mål om hållbar utveckling bör våra efterfrågestyrda behov 
analyseras bredare och plats bör beredas för alternativa utvecklingsvägar, där de första stegens 
mjuka åtgärder såsom ekonomiska styrmedel eller stadsbyggnadsåtgärder och 
markanvändnings-politik m m framstår som väl lämpade för att leda utvecklingen och kan 
svara upp mot våra gemensamma utmaningar. Om ett sådant förhållningssätt appliceras redan 
i problemdefinieringen kan de olika stegens åtgärder betraktas som alternativ till varandra, 
istället för en etappvis ordning där utbyggnad av infrastruktur hägrar som det viktigaste 
medlet för att uppnå målsättningen och möta våra behov. Om ett problems behovsstruktur 
pekar bortom de transportdrivande anspråken kommer också alternativa åtgärder kunna visa 
på effektivitet och måluppfyllelse.  
 
I frågan om synergiskapande insatser är det följdriktigt att se till olika åtgärder i ett 
kompletterande sammanhang. Studien måste då visa på de kompletterande åtgärdernas 
kombinerade betydelse i jämförelse med andra alternativa kompletterande åtgärds-
kombinationer. Som verkligheten ser ut kan vissa fall omöjligt lösas med endast en typ av 
åtgärd och dessutom kan alternativ givetvis bestå av alternativa kombinationer av åtgärder. 
Men att inte visa på synergieffekter om endast en kombination av kompletterande åtgärder 
föreligger som val i en åtgärdsvalsstudie är en underlåtelse som inte bör godkännas som 
praxis.  
 
Hur testfallen förhåller sig till fyrstegsprincipen kan indikera vilka förutsättningar som det 
finns att bedriva ett förutsättningslöst planerande för att finna kostnadseffektiva åtgärder som 
leder till en hållbar utveckling. Nycklar till detta kan ligga i hur man väljer att formulera 
problemen, i hur man lägger upp dialogen och hur intresseinkluderande processen är. 
Förhållningssättet bör också relateras till genomförandelogikens och det lokala samman-
hangets rationaliserande mekanismer.  

                                                           
15 Jmf SKL:s och Trafikverkets rapport om Hållbart resande i praktiken (2011) för insiktsfulla resonemang och 
tips. Se också Trivectors rapport Inducerad trafikefterfrågan (2011:01). 
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4.4 Processens struktur som en schematisk figur 
 
Bild 3 nedan försöker fånga åtgärdsvalprocessen till sina systemdelar, de svarta, och till sitt 
systemmässiga sammanhang, de grå delarna, vilket motsvarar planeringssystemets process. 
Bilden följer ett fiktivt problem (behovet) som konkretiseras genom åtgärdsvalsstudien som 
tar avstamp i de grundläggande målsättningarna och funktionsbehoven, och följer in i en 
”tratt” (den gråa triangeln) mot ett kommande genomförande, som är en hantering av orsaker 
och konsekvenser. Tratten som finns på alla nivåer i utredande sammanhang är en metafor för 
de val som fattas och innebär en konkretisering av handlingsalternativen och därmed ett 
minskat handlingsutrymme för aktörerna allteftersom processen fortsätter. Här presenteras 
den enbart i sitt övergripande sammanhang för hela planeringsprocessen. Början på den 
övergripande tratten ämnar korrespondera med den delen av åtgärdsvalsprocessen där man 
kan förvänta sig att handlingsalternativen (åtgärderna) påtagligt blir färre, vid slutet av 
”Förstå”-momentet. 
 
Trots att det inte finns en tidsmässig redovisning i bilden återfinns den strategiska och 
ekonomiska planeringens hållpunkter; ekonomisk ram, nationell- och regional transportplan 
samt budgetbeslut. Dessa hållpunkter ska enbart kopplas till de gråa delarna, d v s hela 
planeringssystemet. Skälet till detta är att åtgärdsvalen (delarna med svart ram) antas kunna 
påbörjas och bedrivas löpande i planeringssystemet och är på så vis oavhängig den strategiska 
och ekonomiska planeringens tidsflödesram. Inte desto mindre utgör åtgärdsvalets resultat 
ingångsvärden i den övergripande processen, liksom dessa studier också tar information och 
riktlinjer ur densamma. Processen för åtgärdsvalet är genomförandeinriktad, med tydlig fokus 
på lösningar vilket också motsvarar en föreställning om ett slut, medan processen för 
planeringssystemet är återupprepande, återskapande och cykliskt, då den är i sig en 
övergripande process. Det uppstår onekligen gestaltningssvårigheter när två processer, d v s 
den cykliska och den linjära processen, med skilda funktioner ska presenteras tillsammans, då 
det linjära inslaget utgör problemlösningen och det cykliska de medel som står till 
problemlösandets förfogande.  
 
Den delen av planeringssystemet som behandlar projektplanering och genomförande-
förberedelser är kraftigt nedminskad, och återfinns i den sista halvan av den röda triangel som 
representerar den övergripande processens utredningstratt16. Utrymmet som uppvisas står 
endast i proportion till att dessa områden och etapper inte är av primärt intresse i denna studie. 
Detsamma gäller också vissa delar kring visionsarbete och systemanalyser och utvärderings- 
och uppföljningsstudierna som är tänkta att bedrivas kontinuerligt och i parallella processer.   
 
Den linjära processen, i form av åtgärdsvalsstudien, består som sagt av fem processmoment; 
initiera studien, förstå problemet/situationen, pröva lösningar/alternativa åtgärder, välja 
åtgärdslösning, och besluta om fortsättning. Bilden försöker återge att input i form av 
information och resurser kommer till de olika processtegen ovanifrån och neråt lämnar 
processen output, d v s information om stegens uppnådda tentativa resultat.  
 
 
                                                           
16 Hela den fortsatta planeringens uppdrag förefaller tänkas fylla rollen som konsekvensbeskrivare av vald 
åtgärd och korrigeringsgenererare av de negativa effekter som åtgärden ger upphov till, vilket är det som 
samråden med en berörd allmänhet kan komma i ett senare genomförandeinriktat-/projektskede att handla 
om. Måhända leder detta till den absurda konsekvensen att den berörda allmänheten får ett drag av enskilda 
intressen som har anspråk på det projekt/den åtgärd som man planerar att genomföra. Vikten av en bred och 
inkluderande åtgärdsvalsprocess förstärks således. 
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Bild 3. Åtgärdsvalsstudiens planeringsmässiga samband 

Uppföljning       Visioner/Mål              Utreda strategier                         Välja strategi                                 Planera       Genomföra    

Budgetbeslut Åtgärdsplan Ekonomisk ram 

 

                         Granskningsfunktion - Uppföljningsunderlag 

System-
analyser 

Policy-
beslut 

Nationella 
strategier 

Behovet             Studien          Åtgärden 
(Funktioner)                   (Effekter)              (Orsaks- eller konsekvenshantering) 

Initiera Pröva Förstå Välja 
Besluta 

Aktörer 
Engagemang 
Resurser 

Intressenter 
Nuläge 
Mål 

Intressenter 
Strategier 
Analyser 

Gransknings
-rapport 

Slutrapport 

Dokumen-
tation: 
Övergripande 
problem, 
avsikts-
förklaring 
 

Dokumen-
tation: 
Gemensam 
problembild, 
målsättning, 
möjligheter 
att fortsätta 

Dokumen-
tation: 
Alternativ-
genereringen, 
jämförande 
utvärdering, 
bedömning  

Dokumen-
tation:  
Slut-
rapport 

Dokumen-
tation: 
Avsikts-
förklaring 
el dyl. 
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4.5 Den ideala åtgärdsvalsstudien som jämförelsegrund 
 
Själva processen kan också beskrivas på följande sätt; genom en interaktiv funktion mellan 
analytisk fakta och logiska diskussioner, i en ”loopad” rörelse, leder processen fram till ett 
resultat, som är själva slutledningen av de överväganden och avvägningar som görs mellan 
behov, målsättningar och avgränsningar, d v s en åtgärd (eller åtgärder). Detta beskriver 
förhållandet mellan kunskaperna som finns i framtagna underlag och den kontextskapande 
dialogen mellan olika kompetenser och intressenter.  
 
Trafikverkets metodikrapport menar att det finns en interaktion mellan studien som är fakta, 
analys etc. och processen som är samverkan, arbete, samråd. De gör en åtskillnad mellan den 
process som det innebär att ta fram analytiskt underlag, vilken de kallar studien, och de 
aktörsamverkans- och dialogtillfällen som förvisso är processuella men i deras definition är 
processen. Trafikverket föreställer sig denna interaktion sålunda: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 4. Trafikverkets bild av interaktionen mellan process och studie.  
 
Men en utredningsprocess är ett slags förädling av information. Förädlingen förutsätter att det 
finns energi, i form av resurser som tid, medel, aktörer och en struktur eller en form inom 
vilken förädlingen kan utföras, såsom föreliggande metodik. I processen sker både samverkan 
och analys, dessa två delar kan inte separeras, därför att själva interaktionen mellan dialogen 
och analysen också är processen. I interaktionen mellan sektorer och organisationer, med 
syfte att finna en lösning på ett problem som är gemensamt, lär oss teorin att ett process-
orienterat arbetssätt är nödvändigt. Som utgångspunkt för att bearbeta de erfarenheter som 
testfallens aktörer besitter av denna åtgärdsvalsprocess utgår vi från den ideala metodikens 
viktigaste beståndsdelar; organisering av studien, problemhanteringen, målsättningsarbetet, 
alternativgenereringen, åtgärdsvalet och fortsättningen, samt dokumentering.  
 
Varje åtgärdsvalsstudieredogörelse avslutas med en reflektion över utmärkande drag och 
avvikelser för respektive falls process. I det därpå följande kapitel sex, sker en samman-
vägning av teorin, testfallens process och den process som Trafikverket ger uttryck för i 
metodiken, med alla de förväntningar som man fyller dess tillämpning med.  

Studien 
(analytisk fakta) 

Process 
(logisk diskussion) 

Interaktionen Slutledning/resultat 
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5. Testfallen 
 
Genomgången av testfallens åtgärdsvalsstudier är inte bara en redogörelse av processerna, det 
är också en kritisk analys som utgår från teori och metodikens funktionalitet. Varje testfall 
beskrivs enligt en gemensam form men tonvikten läggs på olika detaljer och skeden för de 
respektive fallen. De reflektioner som avslutar varje testfall syftar till att fånga upp särskilt 
intressanta avvikelser. Delvis är det dessa som ligger till grund för den sammanlagda analysen 
i kapitel sex. Föreliggande fallredogörelser är gestaltningar, skisser av respektive falls 
processer, vilka inte gör anspråk på att vara den enda och korrekta tolkningen av de olika 
skedenas detaljer, men syftar till att beskriva fallen rättvist och sanningsenligt. Reflektionerna 
och kritiken utgår från en allmän principiell bild av skeenden och ämnar inte utpeka individer 
och hålla dem ansvariga. De intervjuade medaktörerna och processledarna uppvisar 
ambitiösa, engagerade och pådrivande egenskaper, vilka kan vittna om att vi i Sverige är 
begåvade med många eldsjälar. Något som sannerligen underlättar för en framgångsrik 
samverkan, men som knappast garanterar dess framgång. 
 
Fallen kan spisas var för sig men tillsammans ger de en mer näringsrik upplevelse av den 
avslutande analysen, vilken bygger på de kritiska kommentarer som är ett återkommande 
tema i den löpande beskrivningen av respektive åtgärdsvalsstudie.  
 
 

5.1 Karlskrona Norra 
 
Utvecklingen av Karlskrona Norra (också benämnt Gullberna) har funnits med i kommunens 
och länstrafikbolagets planering sedan början av 90-talet. Fallet handlar om stads- och 
regionutveckling avseende ett växande Karlskrona och en ökad regional tillgänglighet framför 
allt i öst-västlig riktning i Blekinge. Här ingår förutsättningarna för ett nytt tågstopp vid en 
plats där två banor, och ett hamnspår löper samman. Utvecklingen beskrivs etappvis i 
Karlskrona kommuns översiktsplan enligt Plan- och bygglagen (ÖP), med en första etapp som 
etablerar platsen där spåren löper samman, som en kollektivtrafikpunkt för bussar och som 
utrustas med infarts-parkering och anslutande cykelbanor, och i en andra etapp med ett fullt 
utbyggt resecentrum på platsen. I anslutning till stationsläget föreslås också viss exploatering 
för verksamheter.  Åtgärderna för ett resecentrum m m finns inte upptagna i nuvarande 
nationell transportplan 2010-2021 eller i länstransportplanen för samma period.   
 
Detta fall utsågs till ett av sex testfall i början av 2011, då det uppfyllde kriteriet om 
tätortsproblematik vad avser komplexitet och berör minst två trafikslag, väg och järnväg, med 
en viss koppling till en tredje, sjöfarten, men då delvis som konsekvenser av kommersiella 
intressen runt detta trafikslags utvecklingsbehov kopplat till hamnen17.  
 
Insamlande av uppgifter om processen i detta fall genomfördes i form av fyra intervjuer med 
deltagande aktörer mellan 29-31 augusti 2011. Samtliga aktiva organisationer i processen har 
fått uttrycka sina funderingar kring studiens process. 
 
 
 
                                                           
17 Enligt Hamnstrategiutredningen från 2007 (SOU2007:58) utpekas Karlskrona hamn som samverkanshamn till 
hamnen i Karlshamn vilken bedöms vara en hamn av strategisk betydelse för riket.  
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Organisering av åtgärdsvalsstudien 
 
Trafikverket i Blekinge har initierat denna åtgärdsvalsstudie och bjudit in Region Blekinge, 
Karlskrona kommun och Blekingetrafiken att ingå som aktiva aktörer för att genomföra 
uppdraget tillsammans i en extern arbetsgrupp. Trafikverket har rollen som processledare. Det 
cirkulerades i gruppen vid intervjutillfällena i månadsskiftet augusti september, ett utkast på 
avsiktsförklaring avseende organiseringen av studien, dess syfte och hur man skulle gå vidare 
och komma överens om utveckling av Karlskrona Norra (Gullberna).  
 
Projektet har ingen styrgrupp. Beställare är Trafikverkets regionala planeringschef. I projekt-
gruppen har tre möten hållits och man tror på Trafikverket att ytterligare tre möten blir 
nödvändiga. Gruppen består av tre personer från kommunen (kommunledningen, 
stadsbyggnadskontoret och tekniska förvaltningen), en planerare från regionförbundet, en 
planerare från länstrafikbolaget, två till tre personer från Trafikverket (bl a samhällsplanerare, 
banspecialist och från aktörssamverkan), samt en konsult som är administrativt stöd. 
Sammantaget cirka åtta personer. Dessa utgör alltså den externa arbetsgruppen som framför 
allt har till uppgift att bedöma och forma förslag till åtgärder.  
 
I anslutning till de externa arbetsgruppsmötena i projektet har Trafikverket haft interna möten 
där sju personer med olika tekniska kompetenser har ingått. Dessa har understött processen 
och bidragit med specialkompetens som spelats in i den externa arbetsgruppen. De andra 
aktörerna har inte upprättat interna arbetsgrupper med anledning av denna studie, utan 
förankring sker via underhandsinformation och utbyte inom redan befintliga strukturer.  
 
Trafikverket har inte avsatt några extra resurser för studien utan finansieras inom ramen för 
befintlig verksamhet och utifrån givna budgetramar. Övriga aktörer bidrar med tid. Det 
framgår av tidigare nämnda avsiktsförklaring att parterna delar på kostnaderna för 
kompletterande studier om det skulle visas sig bli nödvändigt.  
 
 
Metodikens anspråk på resurser 
Processledaren uttryckte en uppfattning om att studien var mer resurskrävande än vad som 
först föresvävat dem lokalt. Riktlinjerna var att testfallet skulle genomföras utan något extra 
budgetutrymme avseende tid eller medel. Resurssituationen hade resulterat i att 
processledarens fokus delades upp på flera olika arbetsuppgifter även utanför studien, 
samtidigt som det fanns en pressad tidplan för att vara klar till november 2011. Med 
anledning av en upplevd tidspress menade processledaren att det var viktigt att sådana här 
processer fick ta tid och att man kanske borde vara mer flexibel med den tid som krävdes för 
förankring och för en breddad förståelse av problem och åtgärder. 
 
Processledaren menade att synpunkter hade återförts till Trafikverket i Borlänge, att studier av 
denna sort behövde mer resurser då de framför allt var tidskrävande avseende förberedelser 
för samverkansmöten men också vad gällde dokumentation och kompletterande 
undersökningar. Andelen oförutsedda insatser ansågs vara betydande i denna sort av 
samverkansstudie.  
 
Medaktörerna tyckte inte att studien i sig tog mycket resurser i anspråk fast det fanns från 
några en uppfattning om att man tröskade igenom gammal skåpmat, vilket bedömdes utgöra 
en fördel sett till att troligtvis fler skulle komma till insikt om de upplevda fördelarna med 
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åtgärden ett nytt resecentrum. En företrädare menade att det var bra att man ägnade tid åt att 
tänka efter och hyste respekt för Trafikverkets interna rutiner och processer. Samman-
fattningsvis uttryckte aktörerna att man med tanke på de stora positiva värden som kunde 
komma ut av denna process, i ett förgivettagande om ett kommande genomförande av den 
specifika åtgärden resecentrum, ansågs inte de resurser som användes i studien som 
omfattande, utan snarare väl investerade.    
 
 
Förväntningar på åtgärdsvalsstudien 
I och med att studien också är ett testfall för att utprova en ny metodik har det lett till speciella 
förväntningar från de lokala aktörerna. Förväntningen på studien ligger i uppfattningen att det 
aktuella problemet eller behovet för Karlskronas utveckling, får extra uppmärksamhet hos 
Trafikverket i Borlänge, vilket man tror stärker möjligheterna till att åtgärderna blir 
genomförda snarare än senare. Samtliga tre lokala aktörer uttryckte detta och verkade mena 
att det förekom en koppling mellan grad av bekantskap hos Trafikverket i Borlänge om de 
speciella betingelserna och behov som föreligger för Karlskrona och möjligheten att bli 
prioriterad i den kommande fördelningen av statliga investeringsmedel. Processledaren från 
Trafikverket underströk att de hade försökt tona ner sådana förväntningar och hade framhållit 
att det var en fråga om att testa en metodik, och att just detta fall, denna studie bedömdes 
besitta lämpliga drag för att ingå i försöksverksamheten.  
 
Men om vi ska titta på aktörernas förväntan på studien, och inte testfallsstudien i sig, så 
uttryckte alla en förväntan om ett kommande genomförande. De externa aktörerna uttryckte 
det som att studien hade till syfte att visa hur man ska komma fram till ett genomförande av 
den lösning som finns presenterad i ÖP, eftersom man menade att det var den enda 
förståndiga lösningen. Processledaren var av förklarliga skäl mer försiktig och såg möjligheter 
att genom studien finna kostnadseffektiva åtgärder som låg mer rätt i tiden sett till realistiska 
behovsbedömningar i närtid och inte för att möta större behov långt fram i tiden, och att 
förmedla detta insiktsperspektiv till medverkande aktörer.  
 
”Vad är det som motiverar en sådan omfattande lösning som de presenterar i sin 
översiktsplan, den frågeställningen har vi lyft fram… och det verkar ha fått kommunen att 
börja fundera i mindre kostsamma banor”, menade processledaren.  
 
Processledaren lyfte fram fyrstegsprincipen som ett bra redskap för att skapa en insikt bland 
medverkande aktörer att koppla olika åtgärder till varandra utifrån en gemensam problembild. 
Men processledaren menade samtidigt att det verkade finnas en begränsad kunskap och 
erfarenhet även inom Trafikverket om hur man på ett bra sätt tillämpade principens 
angreppssätt, framför allt avseende steg ett och två- åtgärder.  
 
En av aktörerna var tydlig med att studien ska komma att landa i en handlingsplan uppdelad 
på etapplösningar vilka inom en snar framtid kommer att nå den slutliga lösning enligt den 
som beskrivs i ÖP. En annan uttryckte att huvudmålsättningen med sin medverkan var att 
tillse att lösningen, åtgärdsvalet, blev ett resecentrum i Gullberna. En tredje persons förväntan 
rörde sig kring samarbetet i sig och att studiens upplägg gav ytterligare en arena för utbyte 
mellan de organisationer som behövde samverka för att utveckla länet på bästa sätt.  
 
Två av aktörerna ansåg att det fanns angelägna effektiviseringsskäl för att skyndsamt påbörja 
ett initierande av en första etapp av resecentrum genom att bredda spårutrymmet för att få 
plats med plattform vid Gullberna (Karlskrona Norra), med anledning av arbetet med 
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upprustning av Kust till kust-banan som påbörjas under nästa år. Ett sådant förberedelsearbete 
för plattformar finns inte definierat eller finansierat i det upprustningsarbetet.  
 
 
Åtgärdsvalsstudiens upplägg och hantering av problemfrågeställning enligt metodiken 
 
Problemhanteringen 
Problemet som ligger till grund för denna åtgärdsvalsstudie enligt fyrstegsprincipen om 
Karlskrona Norra (eller Gullberna), är tvåfaldigt. Dels kommunens utmaningar för en växande 
stad med fler bostäder, plats för nya verksamheter och en hantering av konsekvenserna av 
expansionen som trängsel, buller, dålig luft mm. En fortsatt utveckling är tänkt att ske i den 
norra delen av stadsbygden och utmed kusten väster och öster om staden.  Dels att regionen 
för att stärka tillväxten bl a önskar minska restiderna för arbete och studier mellan länets 
viktiga orter, vilket framför allt ska ske med hjälp av en utvecklad och utbyggd kollektiv-
trafik.  
 
Till denna expansionspolitik finns kopplad en redan illa fungerande, icke-attraktiv 
pendlingsmöjlighet med kollektiva färdmedel i framför allt väst - östlig riktning inom 
kommunen. Problemet är således att expansionen av staden norrut kommer att medföra en 
stadigt försämrad tillgänglighet med järnväg inom kommunen i och med ökad efterfrågan på 
resor till nya områden utanför kärnan. Problemet är också att regionens attraktivitet bedöms 
minska om inte den funktionella regionen stärks. Det grundläggande problemet är alltså en 
ökad efterfrågan på mark och resor, vilket är kopplat till befolkningstillväxten. Befolknings-
tillväxten är delvis kopplad till attraktiviteten i orten, i regionen och vad som ligger i idén om 
en attraktiv ort; såsom arbetstillfällen, service, kultur, trygghet, miljö m m.  
 
En insikt om näringslivets funktion och betydelse har också specificerat ett speciellt 
utvecklingsproblem för detta projekt, nämligen möjligheterna att föra gods till Verkö hamn på 
spår, vilket kan komma att bli aktuellt i och med den upprustning av Kust till kust-banan som 
sker enligt nationell investeringsplan. Detta problem är alltså kopplat till expansions-
möjligheterna för befintlig hamnverksamhet.  
 
En lösning på problemkomplexet finns redan presenterad i kommunens ÖP. Åtgärden innebär 
ett resecentrum med uppehåll för tåg och andra tillhörande infrastrukturinsatser för att 
möjliggöra en attraktiv kollektivtrafik, en bebyggelseutveckling av närområdet och en 
utveckling av hamnens tjänster. Denna satsning förutsätter stora statliga medfinansierings-
insatser och förslagets tillkomst är inte förenligt med Trafikverkets prioriteringsgrundande 
beredningsprocesser som bl a har att förhålla sig till fyrstegsprincipens samhällsekonomiska 
synsätt och den transportpolitiska målsättningen om en hållbar utveckling. Således upprättas 
denna åtgärdsvalsstudie i syfte att klarlägga problembilden, finna behoven, och arbeta fram ett 
gemensamt förhållningssätt till att komma framåt, till att utveckla Karlskrona kommun och 
Blekinge län, på ett kostnadseffektivt och hållbart vis.  
 
 
Intressenterna och aktörerna 
Det finns många som kan göra anspråk och formulera perspektiv på det problemkomplex som 
berör en kommuns möjligheter att utvecklas och en regions framtida tillväxtmöjligheter, men 
få som har resurser eller mandat att genomföra nödvändiga förändringar. Om vi håller oss till 
den grupp som har formerat denna åtgärdsvalsstudie företräder de ett antal olika offentliga 
funktioner. Trafikverket har en viktig roll att spela som den statliga myndighet som har till 
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ansvar att sörja för en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transport-
försörjning för medborgare och näringsliv. En viktig uppgift är att utveckla transportsystemet 
och utifrån den övergripande målsättningen föreslå prioriteringar av statliga investerings-
medel. Till detta kommer länstrafikbolaget med sitt trafikhuvudmannaskap för att hålla 
samman länet och erbjuda attraktiva kollektiva resmöjligheter för medborgaren på väg till 
arbetet, skolan eller fritidssysselsättningen. Karlskrona kommun har det kommunala ansvaret 
och kan här ges rollen som initiativtagare vad avser problemställningen i och med deras 
åtgärdsförslag i ÖP från förra året. Regionförbundet, slutligen, har sin naturliga plats som 
kommunernas regionala samvete, som regionalt samverkansorgan och som tillträdande 
ansvarigt organ för den nya kollektivtrafikmyndigheten.  
 
Gränsen mellan en intressent och en aktör, likväl vad som utmärker sådana, är i metodiken 
inte explicit uttalad utan enbart antydd och därmed behöver initiativtagaren (-na) till studien 
göra egna distinktioner och definitioner. Processledaren menade att i denna studie var det de 
närmaste berörda som ingick i arbetet, vilka på samma gång också var de som utgjorde 
dialogdelen av studien. Om det saknades någon aktör var det oftast den halvkommunala 
hamnen som anfördes som en relevant aktör men enligt flera av de intervjuade fanns hamnens 
perspektiv redan fanns representerat i gruppen genom den person som arbetar med strategisk 
utvecklingen hos kommunledningen.  
 
Näringslivet framhölls av flera aktörer som en intressegrupp som kanske skulle kunna ha varit 
bättre representerat, men någon menade också att det skulle vara fel att ta in starka 
näringslivsintressen med tydliga åtgärdskrav i en process som försökte finna gemensamma 
problemställningar och åtgärder. Flera av aktörerna hänvisade till att det troligtvis kunde 
komma att behövas ett slags dialogsammanhang med andra intressenter i ett senare skede i en 
annan process. Processledaren bedömde att det vore lämpligare att övriga intressenter och 
allmänheten kom in senare i processen, efter det att berörda aktörer hade kommit fram till ett 
så att säga ”internt” ställningstagande. Flera av aktörerna hänvisade till att denna studies 
frågeställning inte var obekant för allmänheten i och med att den var behandlad i kommunens 
ÖP.  
 
Två aktörer funderade på Länsstyrelsens roll och möjligheter att medverka aktivt. Bl a menar 
man att delar av deras funktion förändrats i och med att samverkansuppdraget numera låg hos 
regionförbundet, vilket talade mot en aktiv medverkan. Å andra sidan gjorde deras centrala 
roll som tillståndsgivare och överprövningsinstans avseende många skeden i den fysiska 
kommunala planeringen m m dem lämpade att delta som bollplank och perspektivbreddare i 
processen.   
 
Samtliga aktörer bedömde dock sammantaget att det var en relevant och tillräcklig 
sammansättning av kompetenser och aktörer som ingick i studien, framför allt med tanke på 
den goda dialog och kreativa arbetsprocess som bedrivits. Flera framhöll att Trafikverket 
skötte arbetet bra och att mötena hade högt i tak och gett utrymme för många kritiska 
reflektioner.  
 
Av intresse för att förstå processen är att två medaktörer, från kommunen respektive 
Blekingetrafiken, var ansvariga för att ta fram den första studien på ett resecentrum i 
Gullberna i början av 90-talet. En tredje person, också från kommunen, var delvis inblandad i 
det arbetet. Således av den externa arbetsgruppens åtta medlemmar hade tre en mycket klar 
uppfattning av projektets omständigheter och problembild, liksom om en lämplig lösning. 
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Förstå situationen och … 
Vem eller vilka är ansvariga för att man når en lösning på problemet? Problemets karaktär är 
tydligt för inblandade parter, vilket däremot inte uppfattningen om ansvaret är. Bl a pekar 
samtliga aktörer ut olika ägare av problemställningen samtidigt som det fanns en uppfattning 
att ingen kan lösa problemet själv. De intervjuade menade att problemets hemvist återfanns 
hos antingen Trafikverket, regionförbundet eller kommunen, beroende på den svarandes 
tillhörighet. Kommunen fick dock flest röster i sammanhanget. Kommunen passade tillbaka 
och menade att Trafikverket faktiskt hade ansvaret för utvecklingen av transportsystemet. Och 
häri ligger kanske ett samverkansproblem i diskrepansen mellan Trafikverkets samhälls-
byggarroll och transportutvecklarmandat. Den lokala förväntningen på Trafikverket är att de 
ska möjliggöra ny infrastruktur till en i deras tycke redan väl avvägd samhällsbyggnads-
utredning, d v s ÖP, och inte göra om den processen.  
 
Det är inte alldeles självklart för samtliga inblandade att den gemensamma bilden av 
problemets hemvist bottnar i utvecklingsplanerna. För det första finns det ett närmast 
övertydligt fokus från några aktörer på den åtgärd, eller det åtgärdspaket, som syftar till ett 
resecentrum m m enligt de planer som dras upp i ÖP. Man menade att detta var en satsning 
som betydde oerhört mycket för kollektivtrafikens utveckling och därmed också kommunens 
och länets tillväxtmöjligheter. Problemet i sig var i deras ögon löst sedan 20 år tillbaka och 
det ansågs snarare vara ett problem att de som satt på medel för ett genomförande, d v s 
Trafikverket, ännu inte hade insett detta. Således föreföll fokus ständigt återkomma till att 
förhålla sig till hur man hittade lämpligast strategi för ett genomförande av redan identifierad 
åtgärd. En av aktörerna uttryckte det som att det kändes som man redan hade kommit väldigt 
långt i den här studien och att de snabbt kunnat komma överens om en problemställning på 
grund av att frågeställningen redan hade utretts väl av kommunen och Blekingetrafiken.  
 
För det andra definierar aktörerna oftast problematiken utifrån målsättningar snarare än 
genom en reflektion kring behov, utvecklingsvägar eller olika anspråk på tjänster och 
produkter som ställs i samhället. De målsättningar som framför allt anförs är fördubblad 
kollektivtrafik (enligt Svensk kollektivtrafiks mål till 2020 men alltså inte enligt målet om 
fördubblad marknadsandel), regionförstoring, regional tillväxt, och mer gods på järnväg. 
Vissa socio-ekonomiska aspekter framhölls för att lyfta eftersatta bebyggelseområden 
omkring Gullberna och möjligheter att öka deras tillgänglighet i och med anläggning av ett 
resecentrum. Ett återkommande argument var att platsen i sig var kommunens befolknings-
mässiga mittpunkt och att projektets nyttor, d v s åtgärden med bl a ett tågstopp, främst var 
stora restidsvinster med kollektiva färdmedel. Det är oklart huruvida problemformulerings-
arbetet var satt på undantag med anledning av tidigare utredningars resultat eller om bilden 
som förmedlades från medaktörerna under intervjutillfällena utgick från en vilja att förmedla 
positiva delar, såsom nyttor och måluppfyllelse av tilltänkta åtgärder, snarare än en breddad 
problematisering av skeenden, behov och utmaningar.   
 
Att mejsla fram en problembild förefaller kräva en bred sammansättning av kompetenser, 
såväl tekniska, funktionella (d v s medaktörer) som beslutsmässiga. I metodiken uppmanas 
aktörerna att föra en dialog med intressenter, vilka man bedömer skulle kunna ställa vissa 
anspråk på utvecklingsproblematiken och därmed också skulle kunna bidra med en breddad 
förståelse av de utmaningar som studien kan behöva hantera för att nå syftet med 
åtgärdsvalsprocessens metodik; att finna den lämpligaste lösningen. I föreliggande 
åtgärdsvalsstudie har inga breda dialogtillfällen med workshop- metoder genomförts. Istället 
har man fokuserat på ett nära projektarbete med ett fåtal nyckelaktörer, där möten har 
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utformats som öppna kreativa samtal vilka hade utgått från metodikens moment att finna en 
problemställning, mål, indikatorer, alternativgenerera åtgärder och så vidare. Man menade 
också att anledningen till att man kunde hålla det i en mindre grupp var att frågeställningen 
behandlades i ÖP och på så sätt var projektets åtgärder redan förmedlade till andra 
intressenter. Dessutom var insikter och kunskaper återförmedlade till framför allt kommunen, 
som ju deltar aktivt i åtgärdsvalsstudien. Således tillfördes till åtgärdsvalsstudien, jämfört med 
ÖP-processen, inga kompletterande eller alternativa problemperspektiv. 
 
 
… sätta målen 
Vid tiden för intervjuerna hade man formulerat förslag till övergripande mål och projektmål 
för studiens problemställning.  
 
Som övergripande målsättning fanns de transportpolitiska målen om tillgänglighet samt 
villkoren om säkerhet, miljö och hälsa. Ambitionen var att verka för en hållbar utveckling 
kopplat till kommunens visioner och för att främja ett energieffektivt resande. Målsättningen 
var att öka kollektivtrafikens konkurrenskraft genom att förbättra förutsättningarna för såväl 
lokal som regional kollektivtrafik. Målsättningen var också att minska de totala restiderna, 
vilket i sin tur skulle bidra till regionförstoring. 
 
Projektmålen kopplas framförallt till de övergripande målen om förbättrad tillgänglighet och 
ökat resande med kollektivtrafiken. För Karlskrona Norra anges följande projektmål: 

� Öka kollektivtrafikens samt gång- och cykeltrafikens andel av resandet i Karlskrona. 
� Bidra till kollektivtrafikmålet om fördubblat resande i Blekinge till 2030. Som delmål 

anger Blekingetrafiken att resandet ska öka med 25 % till 2015, 50 % till 2020 och 
fördubblas till 2030. 

� Minska järnvägens och Österledens barriäreffekter genom att öka tillgängligheten i 
öst-västlig riktning för såväl kollektivtrafik som gång- och cykeltrafik. 

� Bidra till en stadsutveckling genom effektiv markanvändning anpassad till de lokala 
förutsättningarna bl.a. vad gäller potential för resandeunderlag.  

� Minska trafikmängden på Österleden till och från Trossö, och därigenom ge 
förutsättningar för en minskning av trafikens negativa effekter i form av buller och 
emission. 

� Öka trafiksäkerheten för samtliga trafikslag. 
� Möjliggöra för såväl effektiva godstransporter som persontransporter på järnvägen. 

 
 
Målsättningen med projektet är att se som ett kondensat av nationella och regionala 
transportmål, parade med mål om en attraktiv stad. Arbetet med att ta fram målen skedde med 
utgångspunkt i medverkande aktörers visioner och strategier, och den stora utmaningen låg 
kanske främst i att finna projektmål som det gick att mäta effekterna mot. Vi ska inte utgå 
från att projektmålen ovan blir de slutliga, men med utgångspunkt i dessa kan det finnas fog 
att lyfta fram behovet av att fundera kring målkonflikter. En av de första frågorna man bör 
ställa sig är balansen mellan mål och medel; vilka målsättningar är snarare medel än mål? En 
annan kritisk reflektion rör det kloka i att ha ökat resande som målsättning, och hur det för-
håller sig till mål om hållbarhet och energieffektivitet. En tredje reflektion borde röra vilka 
aspekter av ett mål som ska väga tyngst när man vill uppnå flera funktioner, skulle det uppstå 
konflikt om resurser, utrymme etc. Slutligen bör inte studier, processer och projekt på denna 
regional-lokala nivå ges samma övergripande målsättning som de transportpolitiska målen, 
utan målsättningen bör bearbetas och operationaliseras. Däremot är det av stor vikt att studien 
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visar på hur deras målsättning och föreslagna åtgärder sammantaget underbygger och 
möjliggör att dessa nationella mål uppnås. 
 
Någon analys av målsättningarnas potentiellt inneboende konflikter hade inte skett vid 
intervjutillfällena, men processledaren påpekade att det fanns goda skäl att fundera kring 
frågan under kommande arbetsgruppsmöten. Medaktörerna kunde konstatera att det inte gjorts 
några sådana överväganden hitintills i processen och flera menade att det inte fanns några 
direkta konflikter att tala om, framför allt med hänvisning till att det rörde sig om ett 
kollektivtrafikprojekt som i sig bedömdes medverka till en hållbar utveckling.   
 
I själva metodiken finns det inte explicit uttryckt att studien bör ägna sig åt målkonfliktanalys, 
men det finns implicit i det förhållningssätt som fyrstegsprincipen utgör. För att kunna göra 
medvetna avvägningar och avgränsningar i en studie av olika åtgärders effekt på ett problem 
måste det finnas en medvetenhet om inneboende konflikter, inte minst rörande målsättningar i 
ljuset av begränsade resurser. Om inte motsättningar blottläggs försvåras såväl förutsättnings-
lösheten som möjligheterna att finna lämplig lösning på problemet. De medverkande medgav 
begränsningar i den förutsättningslösa ansatsen med utgångspunkt i deras förförståelse om 
problemets lösning, vilket tyvärr stärks om man inte heller resonerar kring potentiella mål- 
och medelkonflikter.  
 
Att formulera mätbara mål och finna indikatorer och nyckeltal för att kunna mäta mål-
uppfyllelse är centralt och viktigt i ett processorienterat arbetssätt, vilket bygger på att nå 
effektivitet och kvalitet i det som genomförs. Så också i arbetet med åtgärdsval enligt 
fyrstegsprincipen där Trafikverket har en välutvecklad tradition och struktur att falla tillbaka 
på avseende effektbedömning och effektsamband.  Denna del av studien befann sig i ett 
utvecklingsskede och man hade bl a fått visst bistånd av en student vid KTH som i ett 
examensarbete tittade på möjliga effekter som skulle kunna utgöra indikatorer på denna 
övergripande nivå om nyttor och kostnader. Arbetet hjälpte till att identifiera en rad 
funktionella mått och indikatorer men kunde konstatera att det var en svår avvägning att på 
strategisk nivå finna rätt detaljeringsgrad. Det får konsekvenser antingen på bedömning av 
åtgärdernas måluppfyllelse eller på åtgärdsvalsstudiens användbarhet i ett effektivt 
övervägande av åtgärder för utveckling av transportsystemet.  
 
Frågeställningar om mått och indikatorer dryftades i den externa arbetsgruppen men det 
arbetet föreföll i huvudsak bedrivas internt hos Trafikverket. Resandesiffror skulle arbetas 
fram av Trafikverket. Blekingetrafiken uppgav att tillgänglig resandestatistik var något 
gammal och kunde behöva ses över.  
 
 
Alternativgenereringen 
Flera lyfte fram det positiva med metodikens angreppssätt liksom fördelarna med att använda 
fyrstegsprincipens överväganden. Huruvida det gick att tala om en förutsättningslöshet i deras 
utredningsarbete var alla på det klara med att det inte var möjligt fullt ut, och man hänvisade 
istället till ett öppet och kreativt sinne som problemlösande maxim. Alla hade dock inte 
samma inställning utan vissa menade snarare att de väntade in de övrigas kunskapsresa fram 
till insikten om att en steg fyra- åtgärd var den enda relevanta lösningen. En medaktör menade 
att resonemangen kring åtgärdsförslag var väldigt begränsade avseende steg ett och två-
åtgärder. Det uttrycktes som att några personer ”har känt att de [åtgärderna] inte håller 
måttet”.  Man menade att de redan hade tänkt steg ett och två- åtgärder i de tidigare 
processerna, och att det nu upplevdes som en påtvingad redovisning av dessa åtgärder, 
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eftersom en sådan redogörelse uppenbarligen efterfrågades från centralt statligt håll. En annan 
av de intervjuade formulerade en uppfattning om principen som ett sätt att skapa etapper; att 
uttrycka vad man ville nå och hur man stegvis med de olika åtgärderna skulle kunna nå dit. 
Ett förhållningssätt till fyrstegsprincipen som gick igen hos samtliga aktörer.  
 
Vid tiden för intervjuerna fanns fyra åtgärdspaket formulerade, med det första som framför 
allt utgick från dagens struktur, d v s ett minimialternativ, ett andra som byggde på 
busslösningar och med de två sista som en enklare stationslösning respektive varianten med 
ett fullt utbyggt resecentrum med omkringliggande infrastruktursatsningar. Man uttryckte i 
rapportutkastet att den fyrstegsprincipiella diskussionen som fördes såväl i den interna som i 
den externa arbetsgruppen hade resulterat i dessa fyra alternativa åtgärdspaket vilka alla 
innebar en kombination av åtgärder ur de fyra stegen. Två av medaktörerna uttryckte det som 
att uppdraget att skriva ihop ett bussalternativ slentrianmässigt gått till Blekingetrafiken för att 
se till att även denna åtgärd redovisades.  
 
På frågan om det var svårt att finna åtgärdsförslag från steg ett och två menade flera att de 
fick ett bra stöd från Trafikverket vad gällde fyrstegsprincipen, inklusive hur man skulle agera 
och vad man skulle tänka på i processen. Processledaren, som var relativt ny på Trafikverket, 
uttryckte däremot en förvåning över hur lite substantiell dokumentation det fanns inom 
Trafikverket beträffande ett tillämpande av fyrstegsprincipen och menade att det var svårt att 
använda detta förhållningssätt utan tillgång till bra handledning.   
 
 
Åtgärdsvalet och dess fortsättning 
De avslutande momenten i studien hade man inte nått vid tiden för intervjuerna. Samtal fördes 
istället om vilket resultat som skulle uppnås, dels baserad på förväntningarna, dels på 
förutsättningarna för att nå en fortsättning av processen; att komma fram till ett implement-
erande av studiens åtgärdsförslag.  
 
Flera bedömde att det viktiga var att nå ett tillstånd efter studien som pekade ut vad som 
krävdes för att nå målen. Man formulerade sig i termer av en avsiktsförklaring, och där inte 
minst den framtagna överenskommelsen om studien utgjorde en god grund för en framtida 
överenskommelse om en fortsättning. Flera medaktörer ville se en snabbare process av 
åtgärdsvalsstudien som möjliggjorde fysiska insatser redan 2012-13 på Kust till kust- banan, 
och inte bara överenskommelse om inriktning på en plattformsutredning för kommande 
genomförandeplanering.  
 
Samtliga medaktörer utgick från att både beslutet om val av åtgärd och om fortsättningen dels 
skulle förankras med medaktörerna, vilket hela processen i sig blir en garant för, dels att det 
kunde komma att behövas inriktningsbeslut även från deras sida om en fortsatt delaktighet.  
 
 
Dokumentationen  
 
Av stor vikt för en kvalitets- och effektivitetsstyrd process är möjligheten till uppföljning,  
d v s granskning av genomförd process i syfte att säkra att målen uppnås. En mycket viktig 
detalj för att denna granskning ska kunna fungera följdenligt är en noggrann dokumentation 
av hur studien framskrider. Metodiken uppmanar tydligt till ett flitigt dokumenterande av 
utredningsförloppet för att kunna följa och förstå utvecklingen av en gemensam 
problemuppfattning, en ensad målbild, en kreativ effektdiskussion och ett brett sökande efter 
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åtgärder, såväl alternativa som kompletterande. Redskap för detta är att tidigt börja författa 
studiens rapport och där tidiga versioner sparas och således kan visa studiens mognad, samt 
föra minnesanteckningar från samtliga möten och dialoger som behandlar studien.  
 
I detta fall arbetar Trafikverket genom den centralt framtagna rapportmallen. Rapporten stäms 
av med medaktörerna som återkommer med synpunkter till nästföljande möte. Processledaren 
ansåg att det var svårt att föra bra, sammanhållna minnesanteckningar från mötena då dessa 
hade karaktären av öppna och kreativa diskussioner. Istället hade resonemang och förslag 
förts över via de egna anteckningarna till dokumentet som sedan har stämts av i gruppen. 
Processledare medgav att just dokumentationsbiten blev något lidande i början på grund av 
den stora arbets-belastningen, men att en konsult hade tagits in omsider för att sörja för en god 
dokumentering av den fortsatta processen.  
 
 
Reflektion 
 
Flera aktörer menar att antalet deltagande aktörer är tillräckligt stort och inkluderande, 
förutom några som ägnar sig åt vissa tankeutflykter om ett ökat näringslivsengagemang. De 
aktörer som ingår utgör definitivt en relevant kärna av aktörer och är en förträfflig grund för 
ett genomförande av studien. Dock är frågan om det är en tillräckligt mångsidig 
sammansättning av perspektiv för att kunna hantera problem och åtgärder på ett kreativt och 
alternativt sätt. Utgångsläget i fråga om gruppens sammansättning verkar vara att andra 
aktörer, eller intressenter, kan komma att involveras vid ett senare samrådstillfälle, och inte 
minst så pekar flera aktörer på att frågeställningen redan är anmäld till allmänheten genom 
den process som ÖP innebar. Detta är nu inget vidare bra argument för att inte engagera fler 
intressen av två anledningar; för det första är syftet med ett breddat deltagande inte enbart att 
förankra en åtgärd utan att få en ökad förståelse av olika behov och problem och att med hjälp 
av dessa perspektiv också ta fram alternativa åtgärder för en framtida utveckling. För det 
andra ska föreliggande studie stå på egna ben avseende såväl omfång, problembild och 
lösningsförslag och behöver nödvändigtvis inte kopiera de förutsättningar och avgränsningar 
som underbygger ÖPs process och slutsats. Å andra sidan finns det ju goda skäl som talar för 
att man för in åtminstone delar av ÖPs ansatser och slutsatser i denna process. Det är troligtvis 
svårt för de lokalt berörda att inte uppfatta föreliggande åtgärdsvalsstudie såsom en statlig 
överprövning av den lokala utredningens resultat.  
 
Oaktat en överprövning eller ej, så är det ändamål som ligger bakom studiens syfte av sådan 
karaktär att det inte ska beaktas som ett ifrågasättande utan snarare som en kvalitativ prövning 
av utvecklingsalternativen, givet det faktum att det är statliga medel som ska engageras i 
satsningen. Det är således tveksamt om syftet med processen, dess ändamål, verkligen kan 
uppnås med föreliggande studies upplägg, i vilken flera av medaktörerna uppvisar en vilja att 
rättfärdiga lokala omständigheter. Detta uttrycks som att skälet till att satsningar uteblir direkt 
kan kopplas till att centrala (frånvarande) beslutsfattare inte är bekanta med, eller särdeles 
intresserade av, att förstå de speciella förutsättningar och utvecklingsomständigheter som 
föreligger på denna specifika plats och omgivning, vilket också förklarar det nödvändiga med 
en viss satsning, d v s åtgärden som förespråkas. Tanken är att tillsammans med en ökad 
detaljkännedom kommer också de som initialt ställt sig tveksamma att omvändas, komma till 
insikt och i slutändan bejaka satsningen. I en sådan förklaringsmodell blir det strategiskt 
viktigt att främja vissa perspektiv, bevaka och hålla tillbaka andra, och återkommande putsa 
och fila på det eftersträvansvärda målet. Ett breddat deltagande förefaller nödvändigt för ett 
relevant tillämpande av metodiken, en trovärdig process och ett rättvisande resultat. 
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5.2 Arlanda 
 
I Mälardalens gemensamma systemanalys från 2008 förmedlades en bild av Arlandas stora 
betydelse och vikt för ett konkurrenskraftigt och växande Mälardalen, och i förlängningen för 
hela rikets välstånd. Där identifierades vissa utvecklingsproblem för Arlanda och 
funktionskrav formulerades, vilka delvis redan tidigare uttryckts i det regionala samverkans-
sammanhanget Arlanda Forums avsiktsförklaring (letter of intent18) om ett gemensamt 
utvecklingsarbete innehållandes förslag på åtgärder vilka senare kom att plockas upp av 
Satsa19 som prioriterade projekt. Kraven utgår dels från flygplatsens utsläppstak som under 
rådande tekniska tillstånd innebär vissa begränsningar på antalet flygavgångar, dels behovet 
av en så att säga utveckling av flygplatsen genom fler flygavgångar. Dilemmat är således hur 
man ska kunna minska flygplatsens utsläpp av klimatgaser för att hantera den ökande 
efterfrågan på flygresor. Utpekade lösningar innebär att drastiskt minska landtransporternas 
utsläpp genom färre bilresor och fler kollektiva färdmedelsalternativ, men detta i ett 
sammanhang där spårkapaciteten är begränsad. Inom Satsa går denna studie in under ett 
arbete som syftar till att stärka kollektivtrafiken i korridoren Stockholm-Arlanda-Uppsala.  
 
Utmaningen, som den formuleras i Satsas inbjudan till åtgärdsval (men undertecknad av 
ansvarig chef på Trafikverket) till de aktörer som man menar har intresse av frågan, är att 
tillgängligheten till Arlanda behöver förbättras. I utskicket beskriver man en vilja att bredda 
bilden av vilka utmaningar som finns längs stråket Stockholm – Uppsala, med avstamp i 
Arlanda-problematiken. I syftet framgår att metodiken som ska tillämpas avses garantera att 
rätt problem angrips med de mest kostnadseffektiva lösningarna, vilket ska ske genom en 
tidig och jämlik aktörsmedverkan för att identifiera problem och finna åtgärder.  
 
Trafikverket i Borlänge utsåg denna åtgärdsvalsstudie som ett testfall då det bedömdes vara 
komplext med stora resandeströmmar och flera trafikslag. Testfallet benämns ”Arlanda – 
kapacitetshöjande åtgärder för ökat resande till flygplatsen”.   
 
Med information från fem intervjutillfällen med fem aktörer (sex representanter) som 
genomfördes i mitten av september och i början av oktober 2011, tillsammans med skriftliga 
redogörelser från processens arbete, framträder nedan skissartade processprofil för en 
åtgärdsvalsstudie enligt fyrstegsprincipen för Arlanda. 
 
 
Organisering av åtgärdsvalsstudien 
 
Åtgärdsvalsstudien är beställd av arbetsgruppen för delprojekt Satsa 2:1som rapporterar till 
Trafikberedningen20 och finansieras av Satsa-medel. Satsa 2:1består av sex delprojekt vilka 
koordineras av en grupp bestående av representanter från Storstockholms Lokaltrafik, 
Trafikverket, Regionplanekontoret, Regionförbundet Uppsala län samt kommunerna Sigtuna 
och Upplands Väsby. Ett av dessa projekt är alltså föreliggande åtgärdsvalsstudie. Initiativ-
tagare är Trafikverket som också har tagit på sig att arrangera studien, sammankalla aktörerna 
och beställa konsulterna.  
 
                                                           
18 http://www.arlanda.se/upload/dokument/Press/Letter%20of%20Intent_Arlanda.pdf 
19 Samverkan för effektivt transportsystem i Stockholmsregionen och är ett flerårigt samverkansprojekt mellan 
Trafikverket, Storstockholms Lokaltrafik, Länsstyrelsen, Stockholms stad och Regionplanekontoret, och 
medfinansieras av EU:s regionala utvecklingsfond.  
20 En informell samverkansgrupp i Stockholm som består av motsvarande organisationer som utgör Satsa.  
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Studien (som utförs i projektform och därför kallas projekt) har således en beställare och en 
potentiell styrgrupp. Men enligt Trafikverkets företrädare i Satsas beställargrupp, tillika 
deltagare i denna studie, finns det inte uttalat att det ska ske någon systematisk 
återrapportering av studiens framdrift till denna grupp av handläggare. Hos Trafikverket finns 
det upprättat vissa interna styrrutiner där Trafikverkets beställarenhet stämmer av med 
organisationens utförarenhet som har fått i uppdrag att genomföra studien och bemannar 
rollen som processledare enligt uppgifter från den interna projektspecifikationen. Det framgår 
där att arbetet ska bedrivas under 2011.  
 
Genomförandet av studien arrangerades för att ske i dialog och nära samverkan med inbjudna 
aktörer och intressenter. Trafikverket bjöd in 26 organisationer till ett workshop-baserat 
arbetssätt. Ett femtontal aktörer valde att delta. En konsultfirma fick i uppdrag att arrangera 
och leda workshop-arbetet, förbereda underlag och sammanställa resultatet av arbetet. 
Konsultens roll i arbetet syftade till att understryka dels ett aktörsjämlikt deltagande och 
problemdefinierande i studien samt dels att ansvaret för problemets lösning var delat och inte 
enbart låg hos Trafikverket.  
 
Trafikverket upprättade inte en intern arbetsgrupp men medverkade med tre personer på 
workshops-mötena. Antalet avstämningstillfällen mellan Trafikverkets processledare och 
konsulten var begränsade och kopplades inte till substansfrågor utan snarare till frågor av 
administrativ sort. Trafikverket insisterade på att man höll en låg profil i arbetets inriktning 
och framåtskridande.    
 
Det upprättades inte någon separat överenskommelse mellan de ingående aktörerna för att 
genomföra projektet. Studiens genomförande lutas istället mot en handfull dokument, 
överenskommelser och strategiska avsiktsförklaringar som grund för arbetet, liksom på redan 
upparbetade samverkansformer, t ex Satsa.  
 
 
Metodikens anspråk på resurser 
Bland de intervjuade aktörerna fanns en tudelad uppfattning om studiens anspråk på resurser, 
å ena sidan att det var kostsamt att dra samman en stor grupp av tjänstemän, å andra sidan att 
det var alldeles nödvändigt att samla viktiga aktörer för att komma vidare i utvecklingen. 
Uppfattningen bottnade i vad man gör av denna samling; att gruppen fick en chans att arbeta 
effektivt och framåtsyftande var det väsentliga. Om inte, var det en fråga om resursslöseri. 
Någon funderade kring konsulternas arbete som man menade föreföll omfattande men 
samtidigt uppfattades inte att arbetet som bedrevs inte tagit orimligt stora resurser i anspråk. 
En annan tyckte att med bättre förberedelser från konsultens sida borde antalet mötestillfällen 
nog kunna ha varit färre.  
 
Trafikverket gjorde ingen närmare reflektion över studiens resursanspråk. Man menade att det 
fanns tillräckligt med medel avsatta för en bra insats från konsulten och en väl avvägd 
medverkan internt. Då det mesta av arbetet bedrevs av konsult var inte den direkta 
belastningen på processledaren stor. Förvisso var mycket arbete gjort i förväg i form av en 
stråkanalys vilket man menade ger ett bra kunskapsunderlag till föreliggande diskussioner. 
 
Förväntningar på åtgärdsvalsstudien 
Förväntningarna skilde sig åt mellan aktörerna. Flera var emellertid överens om att själva 
samtalen och dialogen mellan aktörerna var något bra i sig. En menade att de upparbetade 
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kanalerna för frågeställningarna redan fanns; och förväntade sig inte att något nytt skulle 
komma av denna studie som inte redan var på väg. Någon annan ansåg att det som vore bra 
med processen var om den kunde bidra till att dialogen inom gruppen fick en fortsättning. 
Man menade att ”det behövs en grupp med denna sammansättning för att få tillfälle att 
lyssna, lära och reflektera över dessa frågor.” En tredje hade förhoppningar om att få till 
utbyggnads-åtgärder redan på mycket kort sikt, då det var ytterst angeläget att se till att få 
ordning på det som borde ha löst i förrgår. Samma person gav också uttryck för att det borde 
finnas utrymme för tillväxt i ett system, d v s att man inte bygger för snålt när man väl gör 
nödvändiga investeringar. Samtliga, också Trafikverkets representanter, ansåg att nödvändiga 
investeringar utmed sträckan förbisetts av staten under lång tid, men hyste förhoppningen att 
viktiga åtgärder skulle komma att föras in i nästa planomgång.  
 
Trafikverkets företrädare uttryckte en genomförandeinriktad förväntan på studien. Upp-
fattningen utgick från att om man ville hitta lösningar på ett problem när man inte var ensam 
aktör krävdes eftergifter och transparens i mötet med de andra intressena. Man ansåg att med 
en sådan attityd skulle bl a förhandlingstaktiska överväganden att minska i betydelse och man 
fick ett bredare ansvarstagande från de medverkande, och därmed kunde man tidigare nå fram 
till att börja genomföra åtgärderna. Processens uppgift förefaller alltså reduceras till att finna 
en gemensam lösning på ett gemensamt problem och inte finna problemets lösning i sig; 
själva problemklarläggandet nedtonas. Metodiken uttrycker dock en annan attityd angående 
åtgärdsvalsstudiens intention om kostnadseffektivitet och hållbar utveckling, om vikten av att 
de som formulerar åtgärderna, dvs. lösningar, också har tillskansat sig en bred och djup bild 
av problematiken innan de sätter igång med spinnandet av lösningar, så att det är rätt problem 
man löser med åtgärderna. Återstår så att se om föreliggande åtgärdsvalsstudies samman-
sättning och utredningsändamål verkligen kan motsvara dessa intentioner? Men som en av de 
intervjuade medaktörerna uttryckte sig; ”… det känns som vi sitter där för att komma fram till 
att vi behöver bygga ut infrastrukturen”. På sätt och vis kanske man kan se det som en 
förväntan om att åtgärdsvalsstudien ska legitimera behovet av mer infrastruktur och därmed 
snabbare realisera dess implementering, snarare än att problematisera våra behov. 
  
 
Åtgärdsvalsstudiens upplägg och hantering av problemfrågeställning enligt metodiken 
 
Problemhanteringen 
I en stråkanalys från 2010 kunde Trafikverket konstatera att utmaningarna för Ostkustbanan 
mellan Uppsala och Stockholm bestod i kapacitetsbrist i infrastrukturen och man kunde 
avgränsa frågeställningarna till tre områden; Bergsbrunna, Sollentuna och Arlanda. Sedan 
2007 har man arbetat enligt en aktörsöverenskommelse i Arlanda Forum för att hantera 
dilemmat med ökad tillgänglighet till Arlanda med ett utsläppstak. Denna fråga kunde i och 
med stråkanalysen ges en mer kapacitetsunderbygd analys och en breddad problembild.  
 
Trafikverkets uppfattning var att frågeställningarna var större än vad en formell förstudie21 
kunde hantera. Samtidigt såg man en stor mängd aktörer som gjorde anspråk på 
problematiken och dessutom var tydliga medaktörer till frågans lösning. Trafikverket ansåg 
att åtgärdsvalsstudie enligt fyrstegsprincipen passade väl in på såväl Arlandaproblemet som 
Bergsbrunna. Dessa två studier bedrevs parallellt även om Arlanda bedömdes vara av en 
annan komplexitet och inbegrep betydligt många fler intressenter. Man menade att 
åtgärdsvalstudien var en naturlig fortsättning på stråkanalysens mer övergripande identifiering 
                                                           
21 Enligt lag (1995:1649) om byggande av järnväg. Samtliga hänvisningar till förstudie som förekommer i denna 
utvärderingsrapport är enligt väg- och banlagen om inte annat uttrycks. 
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av mål, som också den handlade om att få en aktörsbild genom dialog samt att finna och 
föreslå lösningar. I stora delar är alltså stråkstudien lik åtgärdsvalsstudiens upplägg, men med 
den skillnaden att nu försöker Trafikverket tillse att det är en aktörsgemensam studie som 
genomförs. Trafikverkets representanter understrykte att det var lämpligt med ett väl 
avgränsat problem för att framgångsrikt kunna hantera frågan i en åtgärdsvalsstudie och att 
omständigheterna inte fick vara alltför komplexa, vilket man menade att Arlanda gränsade till 
att vara.  
 
Komplexiteten har, måhända, sin grund i antalet aktörer och intressenter som gör anspråk på 
frågeställningen och som sitter på delar av lösningarna, d v s komplexiteten sitter i intressent-
riktade samverkansåtgärder. Strategin från Trafikverkets sida för att hantera aktörs-
komplexiteten var att göra studien så Trafikverksneutral som möjligt. Det var den aktörs-
gemensamma koordinerings-gruppen för Satsa 2:1 som beställde arbetet och förvisso var det 
Trafikverket som tog på sig ansvaret att genomföra studien men man har överfört allt 
operativt utredande och ansvaret för framdriften på en konsult, vilken man uppger sig ha 
nästan bara administrativa kontakter med. För själva genomförandet av studien samlade man 
ihop en stor grupp med blandade intressenter och aktörer. Man menade att denna grupp 
svarade för framtagandet av studien i ett workshop-baserat tillvägagångssätt. Processledaren 
uttryckte det som att workshop-tillfällena var både dialog- och utredningsprocess och där 
aktörerna i processen var att betrakta som jämlika.  
 
Planen var att arbetet skulle omfatta tre workshop- tillfällen. Tidigt insåg Trafikverket och 
konsulterna att ytterligare minst ett tillfälle var nödvändigt. Strukturen var följande: det första 
mötet skulle behandla en behovs- och problembild av frågeställningen och man skulle också 
börja generera alternativa åtgärder från fyrstegsprincipens första tre steg. Detta möte var 
kopplat till ”Förstå”-momentet i arbetsmetodiken. Vid nästa tillfälle låg fokus på 
alternativgenerering av åtgärder och en värdering och prioritering av dessa men också på att 
följa upp behovsbilden och målarbetet från tidigare omgång; det arbetet återfinns under 
momentet ”Pröva åtgärder”. Det var detta moment som behövde ytterligare behandling. Det 
sista mötet, vilket motsvarar det sista momentet i metodiken, ”val av åtgärd”, syftade till att 
börja forma ett slags genomförandeplan runt de åtgärder som bedömdes vara lämpligast för att 
lösa delar av problemet i närtid. Trafikverkets representanter uttryckte det som att workshop-
tillfällenas övningar innebar att aktörerna tillsammans formulerade frågorna och föreslog 
olika svar vilka sedan konsulten bearbetade, aggregerade och komprimerade till nästa 
mötestillfälle. Upplägget på workshop-mötena visar att de inte ämnade följa strikt en stegvis 
tillämpning av metodiken avseende en gemensam problembild – formulerade mål – åtgärder, 
utan att åtgärder nödvändigtvis behövde resoneras kring redan tidigt i processen, d v s innan 
de två första momenten var tydliga klarlagda. Trafikverkets representanter menade att sådana 
här processer var oundvikligen iterativa och stämde bättre överens med det mänskliga 
problemlösandet. Ur metodikrapporten framgår det att flödet i processen är ”loopartad” i det 
att aktörernas fokus flyttar sig fram och tillbaka mellan de olika momentens uppgifter men 
hela tiden i en framåtsyftande rörelse, vilket också stämmer överens med teoretiska 
uppfattningar. I detta testfall verkar ”looparna” utformas något mer halsbrytande än vad som 
vanligen föreskrivs.  
 
Som vi har kunnat läsa ovan betonar Trafikverket i detta testfall en jämlikhet mellan 
aktörerna. Flera aktörer menade dock att vad de kunde se av situationen hade Trafikverket ett 
jämförelsevis större inflytande på processen, att de så att säga ägde processen som initiativ-
tagare och processledare. För den skull uteslöt inte medaktörerna att det fanns ett delat ansvar 
för utvecklingen och många välkomnade det öppna och aktörsinriktade arbetsupplägget och 



55 
 

det helhetsperspektiv som man introducerat på utvecklingsproblematiken. Några menade att 
det visserligen fanns flera aktörer som satt på problemets lösning, men huvudaktören och den 
med störst intressen och medel var ändock staten, som i denna studie medverkade i olika 
skepnader, med olika roller. Trafikverket utgör på så sätt en samlande statlig gestalt för 
frågeställningarna, inte minst då de med tre personer bidrar åtminstone mest till numerären på 
mötena.   
 
 
Intressenter och aktörer 
Den största intressenten är staten. Staten är också den intressent som har störst möjlighet att 
kunna agera och sammantaget kanske också den intressent med störst vilja till aktion, vilket 
kan förefalla tvetydigt och t o m paradoxalt sett till ineffektiviteter i utvecklingshänseende. 
Men staten har inte bara ett intresse och är inte bara en aktör, utan flera. Bara i denna aktörs-
gemensamma studie finns statliga intressen, direkt och indirekt, bakom nio av de 26 till 
studien inbjudna aktörerna (egentligen tio eftersom det vid första workshop deltog ett tionde 
statligt intresse som inte ingick i sändlistan). Av dessa tio har fem aktörer en myndighetsroll 
eller gör samhällsekonomiska avväganden i sin verksamhet. De fem övriga statliga aktörerna 
har en verksamhet som är styrd genom avkastningskrav av något slag. Nästa stora grupp är 
kommuner där sju stycken bjöds in. De renodlat regionala intressena är tre stycken, och 
ytterligare tre aktörer hanterar persontrafikfrågor regionalt. Två aktörer är privata till ägande 
och intresse och inriktade på fastighetsutveckling respektive trafik, och två aktörer 
representerar ett privat respektive ett kommunalt intresseorgan.  
 
Upplägget på denna åtgärdsvalsstudie verkar vara att forma en bred aktörsgrupp baserad på 
lika stora delar genomförarpotential och efterfrågemedvetenhet, kryddat med en dos 
samordningsförmåga och sektorsperspektiv. Urvalet skedde enligt en modell som 
processledaren kallade; problem – åtgärd – ansvar, och som förklarades bygga på att de 
aktörer som kunde definiera en del av problemet, formulera åtgärder för en lösning och som 
kunde ta ansvar för ett genomförande skulle ingå i studien. Modellen beskrevs som en tratt; 
många aktörer och intressen kunde vara med och definiera problemet men färre kunde 
definiera åtgärderna då dessa var kopplade till kompetens i ett såväl tekniskt som ansvars-
tagande perspektiv. Än färre kunde sedan ta ett ansvar och genomföra åtgärderna. 
 
Trafikverkets representanter upplevde att processen inte fungerade initialt och det med 
anledning av för många aktörer. Man menade att det var av största vikt att man med hjälp av 
trattmetoden ovan sållade bort perifera intressen utmed processen och att denna organiserings-
metod borde utgöra en generell processförutsättning för ett framgångsrikt genomförande av 
metodiken. Dock medgav de svårigheter i hur man skulle definiera avtrattningen då 
ansvarstagandet kunde beaktas brett och inbegripa många aspekter, inte minst med avseende 
på den lyhördhet som de s k systemägarna ansåg sig vara betjänta av vid utformning av 
genomförbara åtgärder.  
 
En fundering är hur man får till själva bortsållandet av aktörer, d v s att det med processens 
framåtskridande sker en minskad delaktighet; gruppen blir snävare och mer genomförande-
inriktad. Trafikverkets företrädare menade sig se en sådan utveckling av studiens process, där 
de intressen och aktörer som inte kände sig fullt ut delaktiga väljer att stiga av och låta kärnan 
fortsätta arbetet, som om det skett ett naturligt urval av aktörer, för att i slutändan bara 
involvera de som kunde och var beredda att ta ansvar, systemägarna. Det var i denna 
begränsade krets av aktörer som Trafikverkets representanter föreställde sig att val av åtgärd 
skulle ske, men sett till det nödvändiga med lyhördhet och ett förutsättningslöst utredande kan 
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och bör många fler inkluderas i ett ansvarstagande sammanhang än utifrån ett strikt 
tillämpande av genomförandeförmåga. Huruvida Trafikverket verkligen har föreställt sig en 
bred problemdefinierande grupp när man drog samman aktörerna är oklart och det är tveksamt 
om det verkligen var ett beräknat förlopp som planerades med ett minskat antal aktörer 
allteftersom frågorna i studien mer och mer började handla om åtgärder.  
 
Av två skäl är detta tveksamt. För det första förefaller bredden framför allt vara kopplad till 
geografi och till offentliga företrädare på olika sektorsnivåer. Med en simpel gravitations-
modell torde man kunna uttyda att de som avviker också är de som ligger längst från 
problemets epicentrum, d v s Arlanda, givet deras förvaltningsmässiga sektorstillhörighet med 
kommuner på en annan skala än länen. För det andra uppstår med denna aktörsamlings-
modell en inställning som förefaller avvika något från den generella inställningen om att låta 
”alla intressenter” medverka i alternativgenereringen som metodiken uttrycker det. Eller som 
många av de intervjuade (i samtliga testfall) ansåg, att de som definierar problemet också ska 
vara med och ta fram åtgärdsförslagen. En del menade till och med att det var först i detta 
skede som man verkligen behövde en bredd och ett djup på intressentsammansättningen. 
Något som alltså går på tvärs med föreliggande Arlandastudies aktörsuppbyggnad. Frågan är 
hur brett deltagande olika systemägare verkligen vill ha, och om de verkligen är intresserade 
av förutsättningslösa studier av problem och lösningar?  
 
Nu dök inte alla 26 aktörer upp till denna process och tur var väl det, om man ska lyssna på 
Trafikverket. Men några av de 15 aktörer som deltog menade att de närvarande utgjorde en 
såväl logisk som en relevant och väl avvägd samling aktörer. Ingen kunde egentligen påminna 
sig om att några intressen saknats och vid första workshop-tillfället så tillfrågades deltagarna 
om någon ytterligare aktör borde inkluderas, utan att några nya fördes upp på listan. En aktör 
tyckte inledningsvis att antalet medverkande varit för många men menade senare att detta 
kanske snarare rörde ett form- och metodproblem i upplägget av workshop-mötena än antalet 
inblandade aktörer.  
 
Flera aktörer tyckte att ett definierande drag hos den aktör som borde medverka var 
möjligheten att genomföra åtgärder. Någon kompletterade bilden med att man borde besitta 
specifik transportkompetens som var till nytta för processen och menade att det inte bör 
föreligga tydliga divergerande intressen när man samverkade i ett utvecklingsprojekt. Med 
anledning av åtgärdsvalsstudiens instruktioner gällande ett allsidigt belysande av problem och 
förutsättningar och inte minst fyrstegsprincipens användning för åtgärdsgenerering är det 
intressant att fundera på hur dessa krav tolkas, överförs och hanteras i ett sammanhang med 
stort fokus på ett genomförande i kontrast till ett problemklarläggande.     
 
På frågan om varför inga miljöintressen var kontaktade medgav Trafikverket att det var en 
svaghet i processen och att de till viss del hade förbisett detta intresse, likväl som ett antal 
sociala intressen. En av Trafikverkets representanter ansåg att miljöintresset till mångt och 
mycket handlade om konsekvenshantering vilket gjorde det kanske än mer angeläget med 
deras medverkan i ett senare skede, när det redan fanns åtgärder framtagna. De menade 
samtidigt att miljöperspektivet aldrig var frånvarande i verksamheten och att flera utav de 
närvarande offentliga aktörerna hade det perspektivet att ta hänsyn till i sin verksamhet. Med 
anledning av en särintressediskussion som fördes under intervjun bedömde de sig vara 
betydligt sämre på näringslivsfrågor än miljöfrågor, vilket delvis förklarade Handels-
kammarens närvaro i processen. Flera aktörer ansåg att det var onödigt att ta med 
miljöintressen i processen. Någon menade att endast de som vill få till en ”utveckling” (sic) 
skulle vara med i processen, annars blev inget gjort. Samma person menade att det var 
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irrelevant att ta med miljöintressena, vilket bara skulle visa på att Trafikverket inte hade 
förstått sin roll; att tillse att trafiken fungerade. Några pekade också på att miljöfrågorna var 
tillräckligt väl representerade i studien, dels var det stort fokus på kollektivtrafiken, dels 
gjorde de offentliga organisationerna redan miljöavväganden i sina verksamheter. Att det 
skulle vara relativt enkelt för offentliga aktörer att företräda ett miljöintresseperspektiv är en 
inställning som går igen i flera testfall. Bara en aktör uttryckte en tydligt positiv bild till att ta 
med en miljöorganisation och menade att det hade kunnat bidra med många kloka perspektiv 
och lösningar, och såg inte heller att detta skulle vare sig försvåra eller nämnvärt försena 
processen. En annan intervjuad såg risker med ett ”önske-listningsfenomen” av åtgärder om 
man tog med miljöintressen och liknande särintressen, vilka man menade inte hade förmågan 
att kunna ansvara för ett genomförande av åtgärder i gemensamt intresse.   
 
 
Förstå situationen och … 
De flesta aktörerna gick in i arbetet med en viss förförståelse av problematiken. Inbjudan till 
workshop- serien presenterade utgångsläget och att processen syftade till att med 
gemensamma krafter definiera problem, mål och åtgärder för att kunna möta utvecklingen av 
transporterna till Arlanda framgångsrikt. De intervjuade aktörerna ansåg själva att de var väl 
insatta i problematiken.  
 
Vad som var studiens problemställning var dock inte alldeles självklart samstämmigt för de 
intervjuade men alla var åtminstone relativt eniga i vad som var syftet med processen. 
Aktörernas uppfattning om syftet rörde sig runt uttrycket ökad tillgänglighet till Arlanda men 
man expanderade dess omfång och fyllde den med lite olika delar beroende på perspektiv. 
Temat i sig är inte en sann problemformulering utan snarare ett uttryck för vad man vill 
uppnå, d v s funktionen, vilken redan är fastställd i diverse överenskommelser och dokument. 
Själva problemets struktur och grund verkar aldrig befästas i denna etapp. Man pratar istället 
om ett ändamål med processen, men åter till den nedan.  
 
Det första workshop-tillfället syftade, i enlighet med ”Förstå”-momentet i metodiken, till att 
erhålla en aktörsgemensam bild av problemet och av behoven. Man frammanade denna bild 
genom att samla in deltagarnas målbild, eller önskat måltillstånd, med förbehållet att ingen ny 
infrastruktur skulle tillkomma. På motsvarande vis insamlades deras aktörsspecifika 
uppfattning om vilka hinder som motade utvecklingen att nå det önskade måltillståndet22. 
Utifrån dessa två bildsjok bestående av en otalig mängd gula lappar, dels om vad man ville 
uppnå, dels om vilka brister som förelåg, skapade konsulten förslag till olika mål för den 
fortsatta studien, vilka stämdes av och diskuterades med deltagarna. Också en ändamåls-
formulering av studien diskuterades utifrån ett förslag från konsulten och förändringar 
föreslogs. Den andra delen av mötet gick åt till att i fyra grupper först lista åtgärder från steg 
ett till tre enligt fyrstegsprincipen, sedan detaljbeskriva och analysera tre-fyra stycken av dem 
för att slutligen i plenum låta de 12 åtgärdsförslagen genomgå en första prioriterings-
diskussion.    
 
I betydelsen att gruppen ska ha en samlad problembild så verkar denna process bara delvis ha 
uppnått syftet med metodikens ”Förstå”-moment. En anledning till detta kan vara att 
                                                           
22 Nu kan man ju undra hur det kommer sig att ett inte obetydligt antal av de brister och hinder som aktörerna 
anser motverkar den målbild som man precis har formulerat baserad på att ingen ny infrastruktur ska 
tillkomma, är just ny infrastruktur? Mångas målbilder förefaller ta behovet av ny infrastruktur med i 
beräkningen för att nå målet. Har man inte tagit uppmaningen till att formulera mål utan tillkommande 
infrastruktur på ett tillräckligt ambitiöst sätt, på rätt sätt, eller är uppmaningen en motsägelse? 
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problematikens innehåll är såväl känd, som hanterad, i flera andra olika verksamhets-
övergripande sammanhang och att de tongivande aktörerna i processen är väl insatta i ärendet, 
vilket ger litet utrymme i denna studie till ett grundligt problemdefinierande. Problematiken, 
så som den kommer till uttryck, är i form av funktioner och är nästan enbart ett uttryck för 
efterfrågebaserade viljor, vilka oreflekterat projiceras på övergripande politiskt satta 
målsättningar.   
 
 
… sätta målen  
I förberedelserna till det andra mötet ingick att intervjua en av huvudaktörerna, Swedavia, 
som inte kunde medverka vid det första mötet. Denna information förde konsulterna in i 
arbetet med att sammanställa det första mötets input och förbereda det andra mötet som 
syftade till att lägga fast målen, ta in fler åtgärder (av steg- fyra sort) och påbörja värderingen 
av åtgärder. 
 
Ändamålet för studien fastställdes till: ”Med åtgärder enligt fyrstegsprincipen utveckla 
persontrafiken till Arlanda med beaktande av gods- och persontrafiken i Stockholm – 
Uppsalastråket.” En tydlig förändring var att man nu tog hänsyn till hela stråkets problembild 
och inte bara beaktade persontrafiken. En annan förändring var att man också öppnade för fler 
typer av trafiklösningar än tidigare då ändamålet nämnde effektiva och miljövänliga resor. Nu 
kan man ju invända att med en användning av fyrstegsprincipen kommer sådana förslag att 
genereras ändå, vilket är sant om principen tillämpas korrekt, något som å andra sidan inte är 
alldeles självklart. Låt oss istället säga att målsättningen gavs en något bredare tolkningsram 
än tidigare.    
 
Också målen för studien preciserades:   

� ökad tillgänglighet med kollektivtrafik till/från Arlanda 
� hållbart resande 
� förutsättningar för bibehållen godstrafik 
� skalbarhet23 
� ekonomi – Finansiering 
� operatörsperspektiv 
� samordnad planering för Arlandafrågor 

 
Detta knippe med sju mål, utgår bl a från dialogdiskussionerna och de gemensamma 
analyserna från första workshop- tillfället, och är sammanfogade och grupperade av 
konsulten. Målen är snarare mål- och processbilder vilka specificeras i ett antal funktioner. 
Men man stannar inte vid funktioner utan väljer, senare i processen, att utgå från fyra problem 
eller brister till vilka man kopplar de åtgärder som man kommer att prioritera. Problemen är 
oönskat resenärsbeteende, bristande kvalitet i kollektivtrafiken till Arlanda, bristande 
kapacitet i kollektivtrafiken till Arlanda, samt bristande dialog och gemensamma strategier. 
Hur denna målkondensering gick till och varför framgår inte, men kanske är bedömningen att 
de sju målen ingår i dessa fyra problem? Därtill bör poängteras att dessa problem kom att 
formuleras efter det att åtgärderna som är aktuella i processen redan var definierade.  
 
Vid det andra mötestillfället uppfattades arbetsuppgifterna avseende värdering av åtgärderna 
av de intervjuade så som otydliga och oklara. En av de intervjuade menade att uppgiften som 
gick ut på att man skulle genomföra gruppvisa värderingar av stora åtgärdssjok slutade med 
                                                           
23 Skalbarhet: trafikeringen längs banan ska kunna växa i samma takt som befolkningen och efterfrågan. 
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att man inte riktigt hade klart för sig vad man utvärderade eller vad det syftade till. Delar av 
detta fick tas om, vilket kan förklara behovet av ytterligare ett workshop- tillfälle.  
 
Vid värderingen av åtgärderna presenterade konsulterna förslag på indikatorer och mått för de 
olika målsättningarna som alltså hade formerats utifrån det första mötets diskussioner om 
måltillstånd och hinder. Detta är en uppgift som låg på konsulterna att ta fram men en del av 
mötet avsattes för att diskutera dels målen, och dels deras mätbarhet. I arbetet mellan det 
andra och tredje mötet förefaller konsulterna ha kompletterat värderingsunderlagen med 
effektbedömningar av redan prioriterade åtgärder. Huruvida dessa uppgifter fanns att tillgå 
innan man gjorde ovan prioriteringar är oklart.  
 
 
Alternativgenereringen 
Alternativgenerering och åtgärdsvärdering har varit dominerande aktiviteter i denna 
åtgärdsvalsstudie. Tidigt i processen diskuterade man nödvändiga infrastrukturåtgärder. Till 
viss del rörde det sig om vad som behövdes, men framför allt om hur, d v s i vilken ordning 
som de olika åtgärderna måste komma. Samtliga dessa steg tre och fyra- lösningar förefaller 
enligt uppdragna prognoser och målsättningar helt nödvändiga och verkar ha föresvävat de 
medverkande aktörerna från dag ett. En av aktörerna uttryckte det som om att man först 
behövde skriva en rapport om steg två- åtgärder innan man kunde börja bygga ny 
infrastruktur. Många såg en utbyggnad av infrastrukturen, dvs. steg tre- och fyra-åtgärder, 
som totalt oundvikliga.  
 
Kunskapen om fyrstegsprincipen är oerhört varierande bland de intervjuade. En menade att 
det var nödvändigt att låta tankar och reflektioner kring de första stegen ta mer tid och 
förberedas bättre än vad som hade gjorts i denna studie. På samma gång menade flera att det 
var en svår balansakt mellan en praktisk tillämpning av principen och övergång till ett högre 
seminarium om sakernas tillstånd.  
 
I detta fall siktar processen in sig på ett antal åtgärder som är prioriterade utifrån kriterierna 
att de är genomförbara på kort tid, har effekt i närtid, har låga kostnader och en hög nytta. Det 
menar man borgar för att åtgärder inom de första stegen i fyrstegsprincipen kommer att 
prioriteras och genomföras. Dessutom har man i arbetet med att utvärdera vilka åtgärder som 
är möjliga att arbeta vidare med, utgått från den närvarande konstellation av aktörer, vilket 
sätter gruppens sammansättning i skarp fokus och det blir nödvändigt att fundera kring vilka 
intressen som är med, vilka som saknas, samt vilka avvägningar som följer med denna 
konstellation etc. Sådana överväganden redogör man inte för.  
 
Åtgärderna, vilka man resonerar kring och prioriterar bland, bygger på en alternativgenerering 
av åtgärder från det första workshop-tillfället. Det inbegriper åtgärder från de tre första stegen 
i fyrstegsprincipen och resulterade i ett 60-tal förslag och där gruppen valde att prioritera 12 
av dessa som extra viktiga. Åtgärder som rörde infrastruktur, d v s steg fyra-åtgärder, 
presenterade konsulten vid workshop två och det var då som aktörerna utvärderar åtgärderna 
för att finna en prioriteringsordning. Detta arbete kom inte i mål och konsulterna tog på sig att 
komplettera utvärderingen och föreslog vid ett senare tillfälle de åtgärder som man kunde gå 
vidare med mot ett genomförande. De prioriterade åtgärderna ändrades något till sitt innehåll 
under processens gång och var efter tre möten ett tiotal stycken. Varför dessa egentligen har 
prioriterats var inte tydligt. Inte heller framgår det om dessa åtgärder givet effekt-
bedömningarna uppfyller målen bäst. 
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Åtgärdsvalet och dess fortsättning 
Detta moment hade man inte nått vid tiden för intervjuerna men man var väl förberedd på en 
avslutning i och med ett utpekande av ansvariga aktörer för ett antal åtgärdsförslag som var 
resultatet av det tredje workshop-mötet. Frågor och åtgärder som rörde infrastruktur-
utbyggnad, för framtida behov, beskrevs och diskuterades i processen, men det är alltså inte 
dessa som åtgärdsvalsstudien siktade in sig på i första hand. Man arrangerade istället en 
ansvarsmässig uppdelning av prioriterade åtgärder till ett antal nyckelaktörer, systemägare, 
vilka fick i uppdrag att göra en aktivitetsinriktad genomförandeplan tillsammans med de 
aktörer som man ansåg var berörda av åtgärden. Således föreställde sig Trafikverkets 
representanter att man skapade en delaktiggörande rörelse bland medaktörerna för att nå en 
smidigare implementering av åtgärderna. 
 
Men orosmoln hopar sig. Flera aktörer ansåg att processen föreföll mycket mer förankrad i 
Trafikverkets organisation än vad den var i de medverkandes. Trafikverket menade att de 
hade varit tydliga gentemot aktörerna om det nödvändiga med att förankra processen genom 
att informera berörda chefer om utvecklingen m m. En av aktörerna menade att många av 
åtgärderna skulle komma att hamna på deras organisation och att det förutsatte en intern 
process innan man skulle kunna komma vidare mot ett genomförande. Denna interna process 
förutsatte att det fanns något att förankra och bereda samt att det fanns tid avsatt för 
detsamma. Således vad aktören pekar ut är vissa förväntningsproblem från bl a Trafikverkets 
sida i fråga om implementeringsmöjligheter av det som denna studies process skulle komma 
att föreslå. Det får så klart återverkningar på den tilltänkta avsiktsförklaringen i fråga om när 
den kan slutas och vilken tyngd den i slutändan får.  
 
Och det spricker upp temporärt. En viktig förutsättning för att processen ska kunna bli 
genomförbar och framgångsrik är att dess resultat förs över till redan befintliga processer. En 
av aktörerna uttryckte att detta var en viktig framgångsfaktor och något som flera framhållit 
initialt. Trafikverket föreföll vara inne på samma linje när man såg en fortsättning på 
processen i form av ett genomförande av dess åtgärder, men utan att peka ut några specifika 
processer som skulle kunna bli berörda. Men som en annan aktör uttryckte tidigare, så fanns 
det redan många väl upparbetade samarbetsfora där dessa frågor diskuterades och där många 
av dessa åtgärder redan hade berörts. Det förefaller finnas möjligheter att uppnå rätt förut-
sättningar för ett framgångsrikt genomförande. På flera håll antyddes det i intervjuerna och i 
befintliga rapporter och avsiktsförklaringar att mer eller mindre samtliga de åtgärder som 
föreslogs inte var obekanta eller nya för detta sammanhang, utan var åtgärder vilka hade 
saknat en implementerande organiseringsform för ett genomförande. Således verkar denna 
studie, denna process, haft som implicit övergripande målsättning att tillse ett genomförande 
av befintliga lösningar och inte till uppgift att klarlägga ett problemkomplex och finna de 
lämpligaste åtgärderna genom en förutsättningslös utredningsprocess. Är inte det syftet med 
åtgärdsvalsstudien?  
 
 
Dokumentationen  
 
I samband med dokumentering av mötena sker också en utveckling av ett rapportutkast som 
bygger dels på input från mötena men också på input från konsulternas beredningsarbete. 
Dokumentationen är diger och ändå allt annat än uttömmande sett till de samtal och 
diskussioner som rimligtvis förs. Trafikverkets representanter menade att det stör processen 
att gå in och dokumentera dess skeden alltför detaljerat och såg de mer sammanfattande 
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mötesanteckningarna som ett tillräckligt bra stöd för aktörerna att plocka upp diskussionen 
från föregående gång. Därtill medskickades inför det andra workshop-mötet en mer 
beredningsmässig rapport som visade på hur processen hade utvecklat studiens fråge-
ställningar och de olika inspelen till mål och kriterier samt vilka åtgärder från förgående mötet 
som man skulle arbeta vidare med.  
 
Studiens iterativa karaktär på upplägget kanske till viss grad försvårar möjligheterna att göra 
en stringent dokumentation av framåtskridandet och därmed också på möjligheterna att följa 
hur metodiken och dess förhållningssätt har tillämpats. Men det är en ambitionsfråga; anser 
man att processens undersökande karaktär är av stor vikt kan man avsätta mer resurser för att 
producera en betydligt noggrannare dokumentation av processens framdrift och återgivandet 
av aktörernas olika tankar och prioriteringar.  
 
 
Reflektion 
 
Åtgärdsvalsstudien för Arlandaproblematiken drivs i ett sammanhang där frågeställningarna 
är väl bekanta för de centralt inblandade aktörerna och där ett genomförarfokus på behovs-
identifiering, målformulering och effektvärderingar är påtaglig. Det finns en uppfattning i 
länet att man har börjat samverka på ett mer funktionellt sätt, med vikt på vad som behöver 
göras och vilka som behöver vara med för att få detta gjort. Med en välförankrad regionplan 
och en brett framtagen strategi för länsplanen förefaller tidigare schismer och suboptimerande 
resursstrider ha ersatts av en gemensam målbild om ökad internationell konkurrenskraft 
genom bl a ökad tillgänglighet, samt av en gemensam uppfattning om vilka områden som är 
prioriterade för att nå utvecklingsmålen. Arlanda utpekas som en av de viktigaste. Ovan har vi 
fått följa en kritisk gestaltning av en åtgärdsvalsstudies process genom en samstämmighetens 
kontext och det är kring detta vi stannar upp för en reflektion kring den påpekade 
komplexiteten och för att resonera kring dels vad den skulle kunna bottna i, dels vad det har 
för konsekvenser på ett förutsättningslöst och öppet åtgärdsval. 
 
Komplexiteten i studien bottnar delvis i det stora antalet aktörer, men det som gör detta 
problem lite extra komplext är att det är varken Flygplatsen eller Trafikverket som har 
rådighet över spårinfrastrukturen, utan istället ett privat konsortium i form av rätten att 
trafikera sträckan Stockholm – Arlanda t o m 204024. Förvisso komplext, men på vilket sätt? 
Det är kanske främst kopplat till delaktigheten och vad det har för effekter på den 
förutsättningslösa processen. 
 
Det förefaller finnas en hämmande effekt på den förutsättningslösa utredningen när det 
medverkar aktörer med alltför stora ekonomiska intressen vilket denna studie just verkar 
uppvisa. Arlandabanan gör inga samhällsekonomiska överväganden i sin verksamhet, utan 
söker vinstmaximering, och erbjuder såklart en högkvalitativ tjänst. Det är bl a med anledning 
av sin monopolställning som de kan hålla ett till omvärlden jämförelsevis högt pris för en 
resa. De går med vinst och verkar inte anse att deras trafik behöver utökas nämnvärt, ett 
klassiskt dilemma.  
 
Problemet som denna åtgärdsvalsstudie ska brottas med och finna lösningar på är ökad 
tillgänglighet till Arlanda för att möta det prognosticerade behovet med åtgärder sprungna ur 
fyrstegprincipens besvärjelser. Ett högt pris är tillgänglighetshämmande; bolaget önskar av 
                                                           
24 De äger inte banan i sig utan det gör det statliga bolaget Arlandabanan Infrastructure AB, som förvisso har 
målsättningar som är av samhällsbehovskaraktär, men som sagt, ingen rådighet där heller.   
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varje annat trafikbolags resenär pålägga en extra avgift på redan erlagd biljettavgift om man 
ämnar ta sig till flygplatsen med tåg. Onekligen föreligger ett stort hinder för denna studies 
målsättning om en tillgänglighetsutveckling. Men detta verkar inte ha lyfts fram och 
omvandlats till alternativa åtgärder i de skriftliga underlag som utgör avrapportering och 
sammanställning från de tre första workshop-tillfällena. För övrigt gör en av de intervjuade en 
positiv reflektion över denna alternativa åtgärd medan en annan ifrågasätter den bestämt.  
 
Men vi kan föra ett resonemang här. Med en identifiering av detta tillgänglighetshinder följer 
en lösning som innebär att man häver monopolet, resandet på sträckan kan öka genom sänkta 
priser och man börjar mata bussar från omkringliggande samhällen och kommuner till 
Arlanda flygplats för omstigning till tågen som tar en vidare till Uppsala eller Stockholm. Två 
omedelbara effekter; Arlanda får direkt en stärkt kollektivtrafik på både buss och spår och en 
hubb i transportsystemet är sannerligen skapad, varför inte ett Stockholm Nord? Detta kostar 
såklart, men innebär också att inga större tillkommande fysiska åtgärder är nödvändiga för ett 
tag framåt. Därtill kan åtgärden genomföras ganska så omgående. Således, åtgärden kan 
genomföras på kort tid, kostar förvisso mycket men har med stor sannolikhet den största 
nyttan och måluppfyllelsen. Att denna åtgärd inte ens övervägs förefaller inte bara strida mot 
intentionerna i metodiken om att finna de mest kostnadseffektiva lösningarna för en hållbar 
utveckling, utan också testfallets målsättning.  
 
Å andra sidan, eftersom utredningen inte bedrivs i ett vakuum, bör bristen i testfallets 
metodikanvändning balanseras, för man måste också beakta de normativa förutsättningar som 
staten har instiftat i o m regeln om koncession på sträckan. Det förefaller utan tvekan som om 
statens beslut i detta ärende har försvårat möjligheterna för sina förvaltningsmyndigheter att 
uppnå de transportpolitiska målen om ett samhällsekonomiskt effektivt och hållbart 
transportsystem. Kan man då förvänta sig att myndigheterna, så som t ex Trafikverket, ska 
beröra dessa sakernas tillstånd och föreslå förändringar i ett utredningsfall på förvaltnings-
nivå? Antagligen inte och kanske visar detta på hur svårt det är att förhålla sig 
förutsättningslös i utredandet efter de lämpligaste åtgärderna, och att nyckeln till att behandla 
samtliga åtgärder ligger å ena sidan hos den som också har rådighet över dem alla, eller å den 
andra att åtminstone berörda organisationer är kollektivt överens och organiserade för att 
finna åtgärder som lever upp till övergripande mål.  
 
Förutom svårigheterna med rådighet över frågorna är en annan aspekt viktig att lyfta fram; 
dilemmat visar ju sannerligen på intressekonflikter. Man bör överhuvudtaget börja samtala 
om mål- och intressekonflikter i processer som dessa. Om man bortser från dessa självklara 
”elefanter i rummen” gör man processen, medaktörerna och den hållbara utvecklingen en 
björntjänst, och med det föreligger en stor risk att de föreslagna åtgärderna, som saknar en 
problematisering eller analys ur ett konflikt-perspektiv, inte är de lämpligaste, inte är de som 
löser rätt problem, inte är kostnadseffektiva, och troligtvis missar de hållbara delarna i målet 
om hållbar utveckling. Det är dags att ta intressekonflikter och målkonflikter på allvar för att 
få en sanningsfärdig utredningsprocess som kan ligga till grund för en rättvis och effektiv 
fördelning av våra gemensamma resurser. Dessa fördelningsbeslut kräver ett kvalitativt 
beslutsunderlag vilket nödvändiggör att en tillämpbar utredningsmetodik verkligen används 
uniformt på investeringsutredningar och som därtill blir kvalitetsbedömda av oberoende 
granskare. Vad är det som hindrar oss från att införa detta? 
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5.3 Västkuststråket 
 
Åtgärdsvalsstudien Västkuststråket, eller Trafikslagsövergripande fyrstegsanalys för 
Västkuststråket Göteborg-Malmö/Köpenhamn som det mer formellt kallas, påbörjades som ett 
renodlat Banverksprojekt under namnet ”Ytterligare kapacitet på Västkustbanan” och hade sin 
upprinnelse i önskemål om fler stationsstopp utmed Västkustbanan. Efter bildandet av 
Trafikverket breddades problemställningen till att inkludera fler trafikslag, framför allt väg, 
men också sjöfartsfrågor.  
 
Trafikverket menar att arbetet (kallas projektet eftersom arbetet drivs i projektform) ska 
resultera i ett nytt planerings- och kunskapsunderlag som identifierar behovet av åtgärder efter 
2021, och syftar till att få en helhetsbild av stråkets framtid med koppling till 
markanvändningsplaneringen, hela transportsystemet och samtliga trafikslag.  
 
Två övergripande mål har formulerats; det första enligt det transportpolitiska målet och det 
andra att utifrån ett trafikslagsövergripande perspektiv skapa ett effektivt användande av ny 
och befintlig infrastruktur i stråket. Projektmålet är att i samverkan med andra samhällsaktörer 
ta fram ett trafikslagsövergripande planeringsunderlag som innehåller förslag på 
åtgärdskombinationer med hänsyn till alla steg i fyrstegsprincipen. Studien ska baseras på en 
helhetssyn avseende transportfunktioner i stråket och ske i nära samverkan med berörda 
samhällsaktörer. 
 
Projektet utsågs till testfall för att det ansågs vara komplext och behandlade flera trafikslag. 
Därtill är studiens organisering speciell då två Trafikverksregioner driver arbetet gemensamt.  
 
Insamlade underlag till undersökning av detta testfalls process kommer från intervjuer med 
processledaren och tre deltagande medaktörer under september och början av oktober 2011. 
Vissa uppgifter rörande projektets bakgrund och organisering kommer från processledarens 
uppsatsarbete inom ramen för en kurs i processledning hos KTH. Utvärderingen har också 
haft tillgång till studiens processdokumentation. 
 
 
Organisering av åtgärdsvalsstudien 
 
Trafikverket är initiativtagare till denna studie vilken påbörjades hösten 2010. Arbetet har 
organiserats med en styrgrupp, en arbetsgrupp och en referensgrupp. Styrgruppen och 
arbetsgruppen bestod vid tiden för intervjuerna enbart av Trafikverkspersoner25, d v s inga 
externa aktörer. Trafikverket har rollen som processledare och som genomförare av studien. 
Den externa referensgruppen bjöds in att delta via en riktad inbjudan från Trafikverket till ett 
antal aktörer. Inbjudan presenterade projektets syfte och målsättning och inbjöd 
organisationerna att sända en deltagare till att medverka i arbetet. Samtliga organisationer som 
kontaktades accepterade inbjudan. Vid tiden för inbjudan och den första referensgruppsträffen 
i december 2010 hade projektet ännu inte utsetts till testfall för åtgärdsval enligt fyrstegs-
principen. Studien är planerad att pågå till och med våren 2012.  
 
Referensgruppen bestod inledningsvis av tio aktörer. Dessa var de tre berörda regionerna 
Västra Götaland, Halland och Skåne; de tre trafikhuvudmännen; Skånetrafiken, 

                                                           
25 Senare skedde en omorganisering av arbetet och ett breddat externt deltagande i en mer 
arbetsgruppsliknande sammansättning. 
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Hallandstrafiken och Västtrafik; kommunförbundet, Göterborgsregionen; samt de tre 
näringslivsorganisationerna Tågoperatörerna, Transportindustriförbundet och Sydsvenska 
Handelskammaren.  
 
Den interna arbetsgruppen utgör ingen fast konstellation utan huvudarbetet bedrivs av den s k 
projektledningen som består av processledaren och en biträdande processledare, vilka bistås 
av konsulter. Ett 20-tal interna kompetenser används och vid ett antal tillfällen har arbetet 
bedrivits i workshop-form.  
 
Styrgruppen är som sagt intern, består av sex personer och leds av stf regionchef i Väst. 
Denna grupp upprättades först i april 2011. För arbetets framåtskridande finns inga skriftliga 
överenskommelser framtagna mellan Trafikverket och de externa aktörerna.  
 
 
Metodikens anspråk på resurser 
Uppfattningen om denna studies resursanspråk bland de intervjuade medaktörerna är 
begränsad. De hade vid intervjuernas tillfälle deltagit vid två heldagsmöten/-workshops över 
en period om nio månader, och menade sig inte riktigt kunna bedöma omfattningen fullt ut. 
Någon menade att det föreföll vara mycket utredningsarbete som bedrevs inom Trafikverket. 
Det fanns en samlad uppfattning hos de intervjuade om att det var viktigt att satsa resurser i 
ett tidigt skede, medan en person luftade tanken att det återstod att se huruvida studien och 
dess metodik verkligen innebar ett effektiv användande av medel. En annan menade att man 
knappast kunde betrakta trafikslagsövergripande och åtgärdsövervägande studier i tidiga 
skeden som resurskrävande då det i slutändan alltid kommer att innebära klokare beslut i 
betydelsen resurseffektiva.  
 
Processledaren å sin sida ansåg att arbetssättet var resurskrävande, men pekade på att det 
kunde vara de otydliga omständigheterna kring utredningsuppdragets målsättning och 
omfattning som var skäl till att stora resurser användes och att arbetet var tidskrävande. 
Studiens stora och något otydliga omfattning har också fått betydelse på arbetsbelastningen 
som ökat kraftigt på processledningen. Processledaren uppgav dock att knappt 20 % av 
dennes tid var avsatt åt studien. Därtill hade bristen på tydlig kontinuitet och vissa 
administrativa besvär med konsultupphandlingen delvis påverkat projektets framdrift och 
tidplan.  
 
 
Förväntningar på åtgärdsvalsstudien 
Förväntningarna från medaktörerna verkar inte vara uppskruvade, utan snarare avvaktande 
med blandade undertoner. En av de intervjuade gav uttryck för en lätt nedtonad förväntan som 
utgick från en förhoppning om dialog med Trafikverket utifrån deras synpunkter, men man 
välkomnade också samtalen och utredningen, då det var angeläget med förbättringar, d v s i 
form av kapacitetsökningar på järnvägen. Någon uttryckte ett visst missnöje med 
Trafikverkets alltför tekniska angreppssätt på infrastrukturens utrymmesmässiga optimering 
där fokus låg på en minimering av störningskänsligheten, vilket var till nackdel för 
persontransporternas enkelhet, bekvämlighet och begriplighet. Ett exempel på två olika 
strävanden som förenas i en målsättning om ökad kapacitet genom teknikutveckling och mer 
spår.    
 
En annan menade att man inte skulle förvänta sig något nytt från processen, i alla fall inget 
konkret som man inte redan hade reda på. Samma person såg hela arbetet mest som ett försök 
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från Trafikverket att testa och utforma en ny metod, vilket det förvisso också är, men inte 
enbart och framför allt inte vid tiden för upprättandet av studien då den ännu inte var ett 
testfall. En liknande uppfattning uttrycktes också från ett annat håll, som om Trafikverket 
mest ville testa fyrstegsprincipens funktionsduglighet. Men flera intervjuade tyckte att det var 
väl så bra och nyttigt med processen då man kunde finna nya sätt att överväga investerings-
behoven, vilka tidigare var alltför infrastrukturinriktade.  
  
Någon tyckte att Trafikverket hade orealistiska förväntningar på referensgruppens möjligheter 
till ställningstaganden om målavvägningar och prioriteringar. Man menade att de olika 
förvaltningspolitiska kulturernas implikationer kom till uttryck i denna brist på medvetenhet 
om regional och kommunal beslutsprocess visavi den statliga, där tjänstemannen föreföll ha 
ett annat rörelseutrymme. I linje med uppdragets breda ansats funderade aktören vidare kring 
Trafikverkets roll som samhällsbyggare och vilka förväntningar som en sådan roll gav upphov 
till, då de framför allt företrädde ett medel för att utveckla samhället och således uppfattas 
som ett verktyg för att hjälpa samhällsbyggande organisationer, medborgare och näringsliv, 
att nå deras målbilder. Företrädaren för åsikten spekulerar utifrån ett lokal-regionalt 
perspektiv och vilka roller som olika företrädare faktiskt fyller, tror sig fylla och borde fylla. 
Måhända kan Trafikverkets interna verksamhetsbild, så som den förmedlas internt och externt 
om ett holistiskt angreppsätt, skapa förväntningar inom myndigheten om en mer effektiv 
framdrift på samhällsplaneringsprocessen utan att motsvarande bild, så att säga utifrån och in, 
är uppfattad eller ens begriplig för de externa potentiella medaktörerna. Man bör ställa sig 
frågan vem som ytterst ansvarar för samhällsbyggarprocessen som den ser ut idag, 
Trafikverket, kommunen eller staten? Ska en organisations resursstorlek och förvaltnings-
politiska initiativtagande26 ligga till grund för organiseringen av samhällsbyggnadsprocessen 
eller ska den bygga på tydligt utpekat uppdrag och ansvar?   
 
Processledarens förväntning var modest och uttrycktes som en förhoppning om att resultatet 
var av så pass hög kvalitet att man kunde gå vidare med eventuella åtgärder. I grunden kunde 
 man skymta en uppfattning om att det förelåg begränsade organisatoriska förutsättningar som 
delvis gick att hänföra till vad som tycks vara en avsaknad av ett processorienterat arbetssätt 
inom Trafikverket. Beträffande de medverkandes förväntningar trodde processledaren att 
medaktörerna upplevde möjlighet att påverka men menade samtidigt att de antagligen inte såg 
sig särskilt delaktiga i processen. Ett av projektmålen var att arbetet skulle ske i nära 
samverkan med berörda samhällsaktörer, vilket det också gör, men kanske inte till den grad 
som några av de berörda uppfattar som nära. Otydligheten i uppdraget och svårigheterna med 
att definiera anspråk och omvandla dem till relevanta och förankrade mål för stråket visade 
sig vara svårare än man först föreställt sig. Processledaren menade att detta ledde till en mer 
djuplodande efterforskning av målsättningarna och behoven tillsammans med aktörerna, 
vilket verkar ha lett till en ökad insikt om medaktörernas betydelse som en mer aktiv part. 
 
 
Åtgärdsvalsstudiens upplägg och hantering av problemfrågeställning enligt metodiken 
 
Problemhanteringen 
Studien avgränsas till västkuststambanans och E6:ans trafikering och infrastrukturen mellan 
Göteborg och Malmö/Köpenhamn, men det finns utrymme för att behandla också sjöfarten på 
sträckan. Studien är systemmässig till sitt omfång och sin karaktär då den syftar till att fånga 
                                                           
26 Förvaltningspolitiskt initiativtagande är en egen term: Inom ramen för den frihet som förvaltningsväsendet 
har kan organisationer skapa sig handlingsutrymme inom nydefinierade områden. Egentligen kan man kalla det 
att en organisation skaffar sig handlingsutrymme.  



66 
 

in framtida funktionsbehov på stråket med utgångspunkt i befintliga nationella och regionala 
mål, samt samhällets efterfrågan på transporter, och är menat att användas i kommande 
inriktnings- och åtgärdsplanering. Frågeställningar för arbetet är; hur ser det avgränsade 
systemets kapacitet ut efter genomförd nationell och regional plan 2021 och vilka är 
önskemålen och behoven på stråket avseende kapacitet på järnväg, väg, och hamnar; samt hur 
de olika trafikslagens flöden i stråket kan göras mer smidiga, med färre konflikter och 
störningar.  
 
Upplägget på problemlösningen, som dels utgår från frågan om vilket problem som ska 
studeras, dels inte är inriktat på ett specifikt genomförande av åtgärder i en närliggande plan, 
skiljer ut denna studie från de fall och omständigheter som åtgärdsvalsstudiens metodik 
föreställs laborera med. Bl a uttrycker metodiken att åtgärdsvalsstudien bör fungera som en 
länk mellan systemanalysens funktioner om målprioriteringar och genomförandeplaneringens 
projekt för att uppnå målen. Processledaren menade att det var problematiskt att hantera och 
klarlägga vad det var för problem som studien skulle behandla. Detta närmast metafysiska 
planeringstillstånd förefaller få återverkningar på den utredningsprocessen som vi ska följa i 
det fortsatta. 
 
En åtgärdsvalsstudie delar många analyssteg med en systemanalys, vilket också framgår i bild 
5 där man ser föreliggande falls eleganta processbild för arbetets innehåll och tidsmässiga 
hållpunkter. Utmärkande distinktion mellan systemanalys å ena sidan och en åtgärdsvalsstudie 
å den andra, står att finna i ett slags planhierarkisk tågordning, där den mer politiska 
planeringsprocessen systemanalys är tänkt att utgöra en viktig utgångspunkt för en 
åtgärdsvalsstudie. Inte minst för att systemanalysen utpekar en grundinriktning och ger stöd i 
åtgärdsvalsstudiens prioritering mellan olika mål och behov i syfte att kunna välja åtgärder 
utifrån rätt omständigheter. Huruvida Västkustråksstudien har ett sådant mandat och en sådan 
förankring eller en tillräckligt tydligt grund att stå på, återstår att se.  
 
 

 
 
Bild 5. Processbild för Västkuststråkets arbetsupplägg framtagen av projektledningen. 
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Viktigt att bära med sig i förståelsen för hur Trafikverket har angripit problemställningen är 
att huvudparten av arbetet har bedrivits internt inom Trafikverket och att man har utgått från 
att möten i referensgruppen ska vara de sammanhang då arbetets inriktning, målsättning och 
prioriteringsgrunder läggs fast för att erhålla en samverkande förankring av studiens resultat. 
Det interna arbetet har gått ut på att ta fram underlag för att öka förståelsen för situationen, 
liksom att närmare formulera studiens målsättning i interna workshop-liknande 
sammankomster med ett femtontal deltagare. Ett arbete som sedan överförts till sessionerna 
med de externa aktörerna. Dessa tillfällen har vid tiden för intervjuerna varit två stycken där 
ett sextontal personer deltagit varav sex-sju har representerat Trafikverket.  
 
 
Intressenter och aktörer 
En viktig aspekt i processer med flera involverade aktörer är att en samverkan skapas för att 
kunna nå relevanta och effektiva resultat, så också i fallet med åtgärdsvalsstudier. 
Utgångspunkten från Trafikverkets sida var att denna studie, vilken upprättades som ett 
projekt, rörde en frågeställning som tydligt föll inom deras ansvarsområde; ökad kapacitet på 
Västkustbanan. Således upprättades arbetet med en övervikt på interna processer. Aktörs-
sammansättningen gjordes med utgångspunkt i denna första uppdragsinriktning. Referens-
gruppen kompletterades i ett senare skede, men innan några möten hade genomförts, med 
företrädare från bredare transportintressen; Transportindustriförbundet och Handels-
kammaren. I inledning listas de medverkande organisationerna. Samtliga aktörer som inbjöds 
meddelade att de avsåg att delta i referensgruppen. Transportindustriförbundet deltog dock ej 
vid de två första referensgrupptillfällena. Processledaren menade att deltagandet från 
näringslivet generellt var begränsat.    
 
Beträffande sammansättningen ville Trafikverket hålla gruppens antal på en nivå som 
möjliggjorde bra gruppdiskussioner, samtidigt som gruppen var tillräckligt bred och 
legitimerande. Det fanns initialt en önskan eller förhoppning om att regionerna och 
kommunalförbunden skulle företräda de kommunala intressena utmed stråket. Men då 
gruppsammansättningen bestod av enbart ett kommunalförbund och närvarande personer från 
bl a regionerna uttryckte en viss tveksamhet kring ’företrädarskapet’, torde sådana 
förväntningar behöva jämkas med de mandatomständigheter som finns representerade i 
gruppen. En av de intervjuade menade sig dock se en möjlighet för regionen att agera som 
företrädare för kommunerna då regionen var väl bekant med kommunernas problem, 
utmaningar och behov. Om man beaktar kommunernas reella inflytande på samhälls-
byggarprocesser kan regionen förvisso vara medveten om dessas behov men bara till en viss 
gräns agera som företrädare; därför om perspektiven och intressena sammanfaller är ju den 
ena meningslös och en överföring av beslutskompetenser framstår som en nödvändighet och 
borde genomföras. Men bara för att ingen sådan strukturförändring har skett, kan det ändå 
vara en utvecklingsidé som manar till eftertanke.  
 
Samtliga aktörer såg en svaghet i att inte kommunerna var mer aktivt engagerade och 
involverade. Ett problem i sammanhanget är att de identifierade kommunerna utmed stråket 
utgör så många som 23 stycken. Vid resonemang kring detta såg ändå processledaren att det 
fanns en relativt god uppfattning om kommunernas behov och bedömningen var att de flesta 
kommuner var tillräckligt väl informerade om studien. Processledaren tyckte att man 
eventuellt kunde ta in kommunerna senare i processen när man började titta på åtgärder som 
skulle kunna ha mer bäring på lokala omständigheter. På tal om kommunal delaktighet etc. 
uttryckte några av de intervjuade att de upplevde det som om ett Göteborgsperspektiv 
dominerade studien. 
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Utifrån vilka som ingått i den externa förankringen kan vi närmare studera frågan om vad som 
är en aktör och vad som är en intressent. Inga tydliga riktlinjer finns i metodiken som pekar på 
att processen behöver en bred sammansättning av kompetenser, att ett antal nyckelaktörer kan 
gå samman för att driva en process, samt att man rekommenderar en dialog med alla 
intresserade parter. Var gränserna går, vilka som är en aktör respektive ett intresse och när de 
ska komma in och till vilken grad de ska medverka är outtalat och därmed fritt att tolka för 
tillämparna. Metodikrapportens genomgång av arbetssättet beskriver att en intressent-
inventering genomförs i ett skede av processen där det redan förefaller finnas en aktörs-
sammansättning, vilket antyder en sorts skillnad dem emellan som troligtvis är kopplad till en 
idé om aktörer som ett slags genomförarande anspråkställare och intressenter som 
anspråksställare. Men mångtydigheten i metodiken har i detta specifika testfall yttrat sig i 
form av en referensgrupp där ingen distinktion görs mellan aktörer och intressenter och där 
det inte heller finns en klar bild av roll- och mandatfördelningen.   
 
Huruvida intressen skall företrädas överhuvudtaget och i så fall av vilka, verkar generellt över 
samtliga testfall begränsas till ett antal näringslivsföreträdare. I detta specifika testfall har 
näringslivsföreträdare tillsammans med trafikhuvudmännen rollen som behovsdefinierare. Det 
är alltså deras anspråk på utvecklingen som skulle samlas in och ligga till grund för 
målsättningar och effektbedömningar. Andra intressen bedömde de flesta intervjuade 
företräddes av närvarande offentliga tjänstemän. Skälen till att inga miljöintressen bereddes 
plats menade man berodde på ”målsättningen är hållbar utveckling”. Flera menade nämligen 
att arbetet framför allt handlade om järnvägsfrågor och att det i sig innebär bidrag till en 
hållbar utveckling. En av de intervjuade uttryckte att ”de offentliga organisationerna tänker 
miljö” och menade t ex att den sociala delen av hållbarheten var mer eftersatt i dessa 
sammanhang.       
 
Det verkar finnas en samlad uppfattning om att de horisontella perspektiven på miljö, 
jämställdhet och integration, som ska genomsyra politikområdena och myndigheternas skilda 
verk-samheter, är en tillräcklig grund för att ge ett miljöperspektiv på det utvecklingsdilemma 
som åtgärden ska lösa (huruvida det är tillräckligt för att lösa de övriga bitarna förefaller 
oklart). En variant av det temat går igen i samtliga testfall. Just i detta testfall medgav en aktör 
att miljöperspektivet var lite svagt men flera tyckte inte att det var särskilt märkligt att inga 
miljö-intressen medverkade utan pekade snarare på avsaknaden av andra viktiga aktörer 
såsom kommunerna och länsstyrelserna. Flera menade att länsstyrelsen skulle kunna spela en 
miljöbevakande roll.  
 
 
Förstå situationen och… 
Som det kanske har framgått av genomgången hitintills verkade inte alla deltagande aktörer 
vara fullt på det klara med studiens syfte, och än mindre fanns en enad uppfattning om 
problemet i sig. Men det är just detta tillstånd som metodikmomentet ämnar lösa; att skapa en 
aktörgemensam uppfattning om problemets format och omfång, i syfte att arbeta sig fram till 
de lämpligaste lösningarna. Processen uppvisar en styrning från Trafikverkets sida där de gör 
ett digert förberedelsearbete, de sätter ramar och beslutar inriktningar, samt använder sig av 
den externa gruppen på ett klassiskt referensgruppsvis; avstämning om inriktning och 
önskemål om återkoppling med lång tid mellan träffarna. Processledaren framhöll att i och 
med att studien påbörjats innan den blev ett testfall fanns det ursprungliga upplägget kvar en 
bit in i den nya processen, men att man hade börjat komma ikapp skeenden och organisering 
under hösten 2011s lopp.  
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Det första externa mötet handlade om att redogöra för projektet och ge en nulägesbild av 
stråket, samt att lyssna till de deltagande aktörernas syn på stråkets framtid, deras mål och 
visioner. Detta tillfälle utgjorde inte en aktörsaktivitet enligt åtgärdsvalsmetodikens 
processteg, men redogörs för kort ändå, eftersom det fanns en del beröringspunkter mellan 
arbetssätten. Mötet hade föregåtts av ett antal månaders lågintensivt arbete internt på 
Trafikverket där de börjat sortera i frågeställningarna och fundera kring uppdragets syfte och 
mål. Vid denna första träff fanns ett utkast på en nulägesbeskrivning framtagen. Aktörerna 
hade fått i uppgift att förbereda en presentation av sina anspråk, målsättningar och 
utvecklingstankar. En av de intervjuade såg under mötet en relativt stor skillnad i såväl 
ambitionsnivå som hur långt organisationerna hade kommit i sina tankar kring stråket. Dagen 
avslutades med en timmes gruppdiskussion om hur fyrstegsprincipen skulle kunna användas 
för att finna lämpliga åtgärder. Syftet med detta var att man ville förbereda gruppen på det 
tankesätt som var ämnat att appliceras på studien.  
 
 
… sätta målen 
Vid det andra mötestillfället hade Trafikverket arbetat fram ett underlag som beskrev arbets-
upplägget, vilket var en rejäl lista med olika målsättningar för stråket, förslag på projektmål 
samt en utvecklad nulägesbeskrivning. Nu använde man sig av åtgärdsvalsstudiens metodik 
och Trafikverket redogjorde för referensgruppen om dess delar och att man utgjorde ett av sex 
nationella testfall. Mötet syftade till att stämma av nulägesbeskrivningen men framför allt till 
att få samsyn kring vilka mål man skulle arbeta vidare med. Processledaren medgav att 
diskussionen emellanåt varit spretig men att de lyckades medvetandegöra att målsättningen 
med arbetet var att få en gemensam syn på utvecklingen av västkuststråket och att detta skulle 
utgöra planeringsunderlag för framtiden. Diskussionerna rörde sig mycket kring frågor om 
funktionskrav och vilka målavvägningar som kunde göras. Just detta tillhörde en sådan detalj 
som en av medaktörerna menade inte var upp till referensgruppen att avgöra utan att ett 
tydligare organisationsmandat förelåg. Personen menade snarare att det kanske främst var en 
politisk fråga.    
 
Flera av de intervjuade medaktörerna har lite svårt att se problemställningen till sin helhet, 
och samtliga pekade på att problemen som behövde lösas kanske inte alltid var systematiska 
över stråket som sådant utan snarare återfanns på vissa delavsnitt. Men det var ingen samlad 
bild som återgavs om hur frågeställningen behandlats. Några uttryckte viss kritik vad gällde 
formen kring mötena och menade att det mest handlade om att lyssna och lämna synpunkter 
snarare än att delta aktivt i utvecklandet av problem och lösningar. På frågan om det inte var 
ett slags workshop-format på mötena, menade man att vid dessa tillfällen hade uppgifterna 
och resonemangen varit på en ”abstrakt nivå” eller helt enkelt ”otydliga”.    
 
Efter mötet mejslade Trafikverket fram ett nytt förslag till målbild för stråket, vilken stämdes 
av skriftligen med referensgruppen. Enligt processledaren godkände ungefär hälften av 
deltagande organisationer den föreslagna målstrukturen. En av de intervjuade uppfattade inte 
att man hade kommit överens om en målinriktning utan eftersökte just ett sådant tydligt 
avstamp som Trafikverket menar att man hade tagit, i form av en tydlig önskan till de 
medverkande organisationerna om ett godkännande för att arbeta vidare med nästa steg.  
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De föreslagna målen för stråket är: 
� förbättrade inomregionala persontransporter 
� förbättrade interregionala persontransporter 
� ökad kollektivtrafikandel 
� en transportsnål bebyggelsestruktur 
� förbättrade godsflöden i, förbi och genom stråket 
� minskad miljöpåverkan från transporter 

 
Processledaren vittnade om ett klurigt benande bland en uppsjö av anspråk och målsättningar, 
och menade att stor vikt hade ägnats funktionerna men också målkonflikter, motstridigheter 
och mål- och medelsammanblandning i och med att dessa hade en avvägande betydelse vid 
vilka mål man valde att arbeta vidare med. I denna studie verkar de ingående aktörerna inte ta 
för givet att de övergripande målen och de lokala behoven utgör en harmoniserande strävan åt 
samma håll. Bara det att tillsammans försöka klarlägga vad man egentligen menar med en 
funktion tyder på en vilja att verkligen föra ett djuplodande resonemang om studiens uppgift. 
Sett till de tre regionala systemanalyserna, vilka sammantaget täcker in denna studies omland 
och som inkom till regeringen hösten 2008, hade regionerna varken tillämpat eller 
begripliggjort begreppet funktion på samstämmigt sätt.   
 
Vid tiden för intervjuerna hade inte arbetet påbörjats med att identifiera mått och indikatorer 
för de sex föreslagna målen. Enligt uppgifter var syftet med det kommande arbetsmomentet 
och referensgruppsmötet att ta fram målindikatorer parallellt med en analys av de framtida 
behoven. Prognosmetod kommer inte att vara den sedvanliga forecasting-varianten utan den 
mer normativt27 testande backcasting-metoden.  
 
 
Alternativgenerering 
Alternativgenereringen hade man inte nått vid tiden för intervjuerna, men vissa resonemang 
fördes ändå kring åtgärder och fyrstegsprincipen. Trafikverket hade hållit en strikt linje i 
arbetet med att inte tänka åtgärder förrän det fanns en klar uppfattning i gruppen om mål och 
funktioner för stråket. Processledaren menade att de hade lagt sig vinn om att inte prata 
åtgärder förrän tiden, studien och gruppen var mogen att göra så. De intervjuade med-
aktörerna styrkte bilden av att fokus låg på behoven, målen och funktionerna. Under själva 
intervjuerna cirkulerade dock en uppfattning om att Trafikverket borde sikta in sig på 
spårutbyggnad till dubbelspår och t o m fyra spår på sina håll. Samtliga intervjuade såg detta 
som en nödvändighet för att tillgodose behoven. En menade att vägen till denna uppenbara 
slutsats föreföll väl komplicerad, och uttryckte viss misstänksamhet till åtgärdsvalets ansats i 
fyrstegsprincipens anda, att diskutera åtgärder som man inte fullt ut förfogade över och som 
inte heller mötte den efterfråga man föreställde sig.  
 
Beträffande fyrstegsprincipen menade samtliga intervjuade att de var införstådda eller i alla 
fall bekanta med principen och uttryckte en i grunden positiv inställning till att den användes. 
Funderingar rörde sig framför allt runt de mjuka åtgärderna, d v s steg ett och två, och hur 
dessa egentligen skulle kunna beredas plats i Trafikverkets processer som till mångt och 
mycket handlade om en kapacitetshantering av infrastrukturefterfrågan. Flera menade att 
lösningen låg i de mjuka åtgärderna, men det återförde bara frågan till vem som skulle kunna 
driva en implementering av sådana åtgärder. Såväl processledaren som flera av de intervjuade 
medaktörerna förde resonemang om att det dels var svårt att resonera seriöst om de första 

                                                           
27 Normativ i betydelsen värderingsmässiga behov så som politiska mål i motsats till efterfrågestyrda behov.  
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stegens åtgärder utan kommunernas närvaro, dels att frågeställningar som krävde ett 
övervägande av dessa steg kanske inte ens skulle drivas av Trafikverket. Några, å andra sidan 
ansåg också att det skulle vara nödvändigt med något slags inspirationsstöd när det kom till 
alternativgenerering av de första stegens åtgärder. Steg ett och steg två krävde lite mer 
kreativt tänkande än steg fyra, enligt en av de intervjuade.  
 
Den förutsättningslösa ansatsen i utredningen ansåg alla var begränsad och flera tyckte att 
Trafikverket borde vidta åtgärder för att göra studien mer förutsättningslös i sin strävan mot 
att finna effektiva åtgärder, bl a genom att vara medveten om sin ryggsäck med erfarenheter 
och även fundera på hur man ledde en studie utan att låta sina egna intressen och förförståelse 
få ett för stort inflytande. Någon menade att det gällde att tänka utanför ramarna, utanför 
vedertagna linjer och beteenden, inte bara för att öka kreativiteten utan också för att skänka 
alternativa åtgärder större legitimitet. Men det är ju som någon sa, att fyrstegsprincipen 
uppfattas lite av en omväg eller åtminstone ett omständligt sätt, att komma fram till att vi 
behöver bygga fler spår. Det är ett förhållningssätt som går igen hos väldigt många och som 
bidrar till att begränsa det förutsättningslösa utredandet eftersom man menar att det redan 
finns en formulerad uppfattning om problem och lösning och det brådskar att få åtgärden på 
plats.  
 
 
Åtgärdsvalet och dess fortsättning 
Denna fas i studien ligger nästan bortom rådande möjligheter att ens börja spekulera kring, 
dock har uppfattningar om en fortsättning presenterats. I utkastet till rapporten menar 
Trafikverket att det fortsatta steget är en eventualitet men att man siktar in sig på att nå ett 
slags överenskommelse med aktörerna om att arbeta vidare med fördjupningar i vissa 
delavsnitt.  
 
Processledaren var skeptisk till uttrycket ”val av åtgärd”, och funderade hur detta skulle 
kunna fungera i den följande genomförandeplaneringen, där också förstudien borde kunna 
bedrivas förutsättningslöst och där en bredare allmänhet skulle komma att bjudas in till 
samråd. Hur mycket kunde man verkligen ha valt innan dess och därmed låst upp sig?  
 
De intervjuade välkomnade initiativ från Trafikverkets sida till ett aktivt agerande för att möta 
deras utvecklingsbehov. Någon menade att man i sämsta fall ändå kunde enas kring en plan 
för fortsättningen, och i bästa fall komma att finna åtgärdsförslag som kunde lyftas in i en 
reviderad regionplan.  
 
 
Dokumentationen  
 
Som tidigare förklarats är dokumentationen A och O för möjligheterna till en bra 
kvalitetskontroll av processen.  Metodiken uppmanar till ett flitigt dokumenterande av 
utredningsförloppet för att kunna följa utvecklingen av en gemensam problemuppfattning, en 
ensad målbild, en kreativ effektdiskussion och ett brett sökande efter alternativa åtgärder. 
 
Redskap för detta är dels att tidigt börja författa studiens rapport, enligt upplagd rapportmall, 
och där tidiga versioner sparas och således kan visa studiens mognad. En annan 
kompletterande dokumentationsmöjlighet är utförliga minnesanteckningar/ protokoll från 
samtliga möten som studien behandlar.  
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Detta testfall verkar ha en mycket god dokumentationsgrund. Tidigt började man att skriva på 
en rapport, dock inte enligt metodikens föreslagna rapportstruktur vilket kan skapa vissa 
överföringsproblem vid granskning. Det har också upprättats minnesanteckningar från de 
externa referensgruppsmötena och från de interna arbetsgrupperna. Rimligtvis är detta 
tillräckligt underlag för att tillsammans med intervjuer kunna forma en klar bild i efterhand 
om hur åtgärdsvalets överväganden har gått till för att nå rätt lösning på rätt problem.  
 
 
Reflektion 
 
Den bild vi har av föreliggande process är blott ett brottstycke. Samtligas perspektiv kommer 
inte fram och förförståelsen begränsar möjligheterna till djupare insikt och förståelse. Denna 
åtgärdsvalsstudie och process förefaller bedrivas, som fragmenten ovan försöker berätta, på 
ett ambitiöst och grundligt sätt. Trafikverkets drivande personal förefaller tagit till sig tankar 
om den rationella beredningsprocessen som de formulerar enligt systemanalysens metodkedja 
”Mål – Funktion – Åtgärd”, till att nu mera fungera enligt stegen i åtgärdsvalstudiens logik; 
”systemanalysens funktionskrav – problemets sammanhangspecifika målsättning – åtgärder”. 
Om det är så de uttolkar den låter vi vara osagt, men den är en möjlig kedja av länkade steg 
som skulle kunna beskriva åtgärdsvalets metodlogik. Tolkningarnas svängutrymme och 
uttolkarnas skilda förkunskaper försvagar de tänkta kvalitetsorienterade inslagen i metodiken, 
vilket visar på svårigheter att få till en uniform tillämpning av metodiken över hela riket 
oavsett sammanhang och plats.   
 
Som vi ser i denna studie finns en klar vilja att gå till källorna, d v s till överordnade 
plandokument vad avser befintliga och relevanta målsättningar, men också för funktions-
kraven på transportsystemet. De hör sig för om det framtida behovet på transportsystemet 
med hjälp av ett antal definierade anspråksställare vilka samtidigt får ta del av ett digert 
underlagsmaterial som beskriver nuläget för en geografiskt avgränsad (men ändå omfångsrik) 
del av transportsystemet. Syftet är som sagt, att få till en gemensam samling kring en 
målsättning för studien. Enligt arbetsupplägget ska de sen gå vidare till att finna indikatorer 
och analysera det framtida efterfrågebehovet och omsider ta fram åtgärdsalternativens olika 
effekter.  
 
Fint så långt, det förefaller finnas en stringens i tillämpandet av metodiken. Man följer stegen 
med omsorg och vinnlägger sig om att få fram funktionella mål att arbeta vidare med. Men 
vad man inte har gjort är att skapa en tydlig bild av problemet; vad det är för problem som 
studien ska behandla, och kanske ännu viktigare; på vilket sätt det är ett problem för andra 
aktörer och intressenter i samhället. Det är här som vikten av en djupare medverkan från 
andra aktörer uppenbarar sig och inte bara som en avstämningsfiness i planeringsprocessen 
utan som en avgörande genomförardetalj i hela samhällsbyggandet. Referensgruppens 
distanserade roll i denna process har troligtvis fört med sig att arbetet med att sätta målen för 
stråket blev trevande och otydligt, vilket alltså hämmades av ett bristande engagemang att 
skapa en gemensam problembild. Således bör man först finna problemet, d v s en 
sammanhangsbaserad definition av problemet, sen definiera målen. Men det förutsätter ett 
mer inkluderande arbete, gemensamt. Vi kan också tyda början till en läroresa hos 
Trafikverket vad avser en samverkande process och vilka komponenter som utgör vitala och 
viktiga delar för att man ska nå framgång. Upplägget har mitt i processen förändrats något 
mot en mer inkluderande inriktning, men detta sker efter intervjuerna.  
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Två av aktörerna förmedlade på lite olika sätt en misstanke mot åtgärdsvalet och fyrstegs-
principen som man menade kunde användas av staten för att blanda bort korten vad gällde 
nödvändiga investeringar på lokal och regional nivå. En tredje funderade kring fyrstegs-
principens möjligheter att komma till användning och menade att det kunde vara svårt för 
kommuner att resonera kring de mjuka åtgärderna med Trafikverket. Uppfattningar som att  
t ex en Mobility Management-satsning i kommunen var ett steg på vägen för att hantera 
framtida utmaningar skulle kunna delas av båda parter, men ingen kommun skulle vilja 
upptäcka i ett senare skede att staten har rusat vidare till andra platsers problem, och bli kvar 
med känslan; ”men vad, fick vi ingenting?!”, i betydelsen ingen infrastruktur. Detta 
resonemang går att ge en regional dimension och antyder att det finns drivkrafter för att 
maximera behoven och bristerna lokalt och motsatt från centralt håll finns drivkrafter att hålla 
emot. Där emellan befinner sig de statliga företrädarna ute i regionerna; i en regional och 
lokal kontext försöker de hantera centrala direktiv. För att lyckas behöver de centrala 
direktiven innehålla lika delar av flexibel ödmjukhet, generell tillämpbarhet, och sträng 
uppföljning, för att nå sina kvalitetsmål, eller kanske man bör se över strukturerna och inrätta 
en annan medel- och ansvarsfördelning.   
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5.4 Pajala med omnejd 
 
Åtgärdsvalsstudien Pajala med omnejd drivs som ett delprojekt tillsammans med två andra 
utredningsfrågor av närliggande karaktär. Gemensamt är att de berör ett ökat behov av 
malmtransporter, bl a med anledning av etablering av nya gruvor i Norrbotten. Pajala med 
omnejd är ett tätortsutvecklingsproblem medan de två andra är, dels ett behov att föra malm 
mellan Kaunisvaara (i Pajala) och Malmbanan, dels ett behov av ökad kapacitet på 
Malmbanan/Ofotbanan som går under projektnamnet MINe (Malmtransporter i Norrbotten).  
De två första bedrivs inom samma åtgärdsvalsprocess medan den tredje frågeställningen har 
en egen process, vilken inte behandlas i denna rapport. Åtgärdsvalsstudien benämns i flera 
sammanhang bara Kaunisvaara – Malmbanan och utelämnar namnet Pajala med omnejd. 
 
Att driva denna åtgärdsvalsstudie utgår från en idé att också hantera Pajalas kommunala och 
regionala utveckling i och med gruvans etablering och frågan om att lösa transportbehovet av 
malm. Den senare problematiken har funnits med i Trafikverkets verksamhet under ett antal 
år och tidplanerna för att påbörja gruvbrytning är satta till 2012-13, för att 2015 nå sin fulla 
kapacitet med 5 miljoner ton årligen. Detta sätter ett stort tryck på omgivningen och på 
befintlig infrastruktur. 
 
I inbjudan till åtgärdsvalsprocessen framgår det att man tillsammans med berörda aktörer 
önskar formulera vilka problem som är nödvändiga att lösa och vilka åtgärder som är 
lämpliga att implementera. Syftet är att finna de mest kostnadseffektiva lösningarna på rätt 
problem och att denna aktörsgemensamma problemlösning ska ligga till grund för ett fortsatt 
fördjupat utredande av de åtgärder som bedöms som mest fördelaktiga.  
 
Pajala med omnejd kvalificerade som testfall därför att det ansågs behandla flera intressanta 
samhällsutvecklingsutmaningar för att tillgodose olika behov så som pendlingsmöjligheter, 
godstrafik och kollektivtrafikförsörjning i ett sammanhang med stora avstånd.  
 
Till grund för denna redogörelse och analys har intervjuer genomförts med fem representanter 
från fyra aktörer, varav två personer är från Trafikverket, processledaren och projektledaren. 
Intervjuerna är genomförda första veckan i oktober 2011. Utvärderingen har också haft 
tillgång till dokumentation från processen.  
 
 
Organisering av åtgärdsvalsstudien 
 
Även i denna åtgärdsvalsstudie är inte helt oväntat Trafikverket initiativtagare men driv-
krafterna till studien finns kanske framför allt hos gruvbolaget och hos Pajala kommun. 
Internt hos Trafikverket finns en arbetsgrupp som fokuserar på arbetet med ökad kapacitet på 
Malmbanan m m. Projektledaren rapporterar kontinuerligt om processens framåtskridande 
direkt till regionchefen och planeringschefen eller till den övergripande styrgruppen för 
MINe. Åtgärdsvalsstudiens frågor sorteras in under Enheten för investering och en 
projektledare arbetar heltid för att tillgodose transportbehoven. Trafikverket har också en 
processledare för åtgärdsvalsstudien men denna roll verkar inte vara kommunicerad utåt, utan 
enbart internt och mot det nationella projektet med de sex testfallen.  
 
Den externa samverkansgruppen formerades kring tre workshop-tillfällen och en konsult var 
engagerad för rollen som processledare. Processledarens roll begränsades till att agera 
sammanhållande vid workshop-tillfällena. Ytterligare en annan konsultfirma var upphandlad 
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för dokumentation och framtagandet av en effektvärdering av de olika åtgärdersalternativen. 
Med en riktad inbjudan att delta i samverkansgruppen uppmanade Trafikverket aktörerna att 
sända personer som kunde följa hela processen samt betonade att det var av vikt att arbetet 
förankrades in i organisationerna. De inbjudna aktörerna var Länsstyrelsen Norrbotten, 
Northland Resources, Pajala kommun, Gällivare kommun och Kiruna kommun. Samtliga 
inbjudna valde att medverka och avslutandet av studien sattes till 2011 års slut. Åtminstone 
Pajala kommun hade en egen intern styr- och arbetsgrupp som var kopplad till deras arbete 
med den fördjupade översiktsplanen.  
 
Aktörerna hade inte ingått några skriftliga överenskommelser om själva åtgärdsvalsprocessen 
men det fanns däremot en avsiktsförklaring och en gemensam målbild och tidsram mellan 
Trafikverket och gruvbolaget.  
 
 
Metodikens anspråk på resurser 
Det ges ingen tydlig bild av huruvida metodiken är resurskrävande. Flera refererade till att det 
inte bara var bra utan direkt nödvändigt att sammanföra folk i gruppsammankomster för att 
lösa ett problem, och menade därför att det kanske inte skulle betraktas som resurskrävande i 
betydelsen kostsamt. Andra menade att det var svårt att bedöma omfattningen av kostnaderna 
och vad som var en kostnad för själva studien och andra närliggande aktiviteter.  
 
Projektledaren såg det förvisso som en stor administrativ insats att föra samman och styra 
stora grupper, men tyckte generellt inte att processen var särdeles resurskrävande, eftersom 
studier på denna nivå inte var omfattande. Som tidigare nämnt arbetade projektledaren fulltid 
med denna uppgift och den närliggande frågeställningen om Malmbanan. För själva 
åtgärdsvals-processen fanns det avsatt ca 1 miljon i konsultarvode för genomförande och 
utvärdering av åtgärdsalternativen. Processledaren ansåg att metodiken var ambitiös och 
betonade att det krävs resurser för att kunna få ett helhetsgrepp på omständigheterna men 
beklagade också att det inte fanns tillräckligt med resurser att avsätta.   
 
 
Förväntningar på åtgärdsvalsstudien 
Förväntningarna från de inblandade var tydligt inriktade på att komma fram till ett bra 
underlag för beslut om att lösa problematiken. Några hade föreställt sig att man skulle få fram 
en bra konsekvensbeskrivning av ett antal olika åtgärdsalternativ som politikerna sedan kunde 
fatta beslut om, och hyste en förhoppning att medel skulle skjutas till i och med att ett beslut 
fattades. Det förefaller finnas en gemensam problemuppfattning, vilken vi återkommer till 
längre ner, och en viljeinriktning som går igen hos samtliga intervjuade aktörer. Någon 
menade att alla var så uppfyllda av dessa satsningar och vad positivt de skulle komma att 
bidra med att det enbart föreföll finnas en lösning på problematiken; en järnvägssatsning så 
snart som möjligt, men först en rejäl väg. Detta är ju framför allt en förväntan i form av ett 
förslag på lösning och den kommer igen flera gånger under intervjuerna.  
 
Förväntningarna på studien innebär förväntningar på dess resultat och därmed finns det 
formerat redan initialt hos aktörerna en uppfattning om vilken roll de kan spela i syfte att nå 
sin förväntan. Någon uttryckte detta som att det gäller att lobba för en satsning. Det kan också 
återspeglas i bemanningen från aktörerna där en närvaro av den högsta ledningen understryker 
förväntan och viljan till ett visst resultat. Det uttrycktes inte någon tydlig misstro från de 
intervjuade medaktörerna till studiens eller metodikens implikationer på utredandet av 
transportlösningar eller för den delen till Trafikverkets arbetssätt. Den misströstan som kom 
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till uttryck riktade sig snarast mot den stora okunskap som ansågs finnas i södra Sverige om 
de skriande behov som föreligger i Norrbotten och den ekonomiska betydelse som länet 
faktiskt spelade för riket. Förväntan bottnar således i att mer medel måste tillföras å det 
snaraste, och inte bara för denna specifika satsning utan till flera andra åtgärder runt om i 
länet. Denna uppfattning kommer också till uttryck i samtalen med Trafikverkets 
representanter.  
 
Just frågan om godsets framkomlighet eller näringslivets transporter är en strategisk utmaning 
bland många andra strategier för Trafikverket i Borlänge, men det är kanske den viktigaste 
utmaningen för Trafikverket i det här länet. Trafikverkets representanter menade att detta 
borde framgå i deras regionalt anpassade strategi och målsättning. En annan av de intervjuade 
uttryckte sig mer krasst och menade att statens frånvaro och njugga inställning till satsningar i 
infrastruktur, som förutsätts för en livskraftig region, var direkt olycklig för länet. En sådan 
förväntansinställning kommer också till uttryck i en av aktörernas anhållande om ökad 
visionär kraft och handlingsförmåga från staten med hänvisning till forna tiders dådkraft när 
man för mer än hundra år sedan byggde järnväg över fjället och anlade Malmbanan till 
Narvik. I det sammanhanget luftades faktiskt en implicit misstro till metodiken och dess 
process, uttryckt som en viss frustration över byråkrati och annat krångel, som man uppfattade 
det evinnerliga malandet av problem och alternativ i ett så solklart fall som detta.  
 
Processledaren trodde sig uppfatta en behärskad otålighet hos de övriga aktörerna, att man 
ville att det skulle börja hända något och inte bara resultera i en massa prat. Projektledaren 
konstaterade sakligt att åtgärdsvalprocessen skulle komma att peka ut vad som behövde göras 
i nästa genom-förandeinriktade steg för att lösa transportbehovet av malm. Processledaren 
poängterade att den parallella kommunala planeringsprocess som bedrevs i Pajala var ett 
viktigt inspel och förhoppningen var att processerna skulle komma att korsbefrukta varandra.  
 
 
Åtgärdsvalsstudiens upplägg och hantering av problemfrågeställning enligt metodiken 
 
Problemhanteringen 
Denna åtgärdsvalsstudie består av två problemkomplex; hur ska man lösa transporten av 
järnmalm från gruva till marknad, och med anledning av de nya arbetstillfällen som gruvan 
för med sig; hur ska man utveckla kommunen för att göra den attraktiv att bo och verka i. 
Samtliga intervjuade aktörer tryckte på vikten av att tillse en positiv utveckling av kommunen 
och dess omland och att det föreföll naturligt att behandla dessa frågor i ett sammanhang 
eftersom de ansågs vara intimt sammanlänkade. Men bara man gjorde det fort. En utmaning 
för studien förefaller vara hur man under dessa tidsknappa omständigheter lyckas att 
framgångsrikt behandla båda dessa frågor i ett sammanhang. Men redan i inbjudan till studien 
framgår det i bakgrundstycket att åtgärdsvalsprocessen fokuserar på att finna vilka åtgärder 
som är lämpliga att vidta för att klara transporterna till Malmbanan. Denna fokusering är 
måhända en föraning om vilket av de båda problemkomplexens vidare öden som dominerar 
föreliggande process.  
 
Trafikverkets processledare menade att man hade hängt på utvecklingen av Pajala på det stora 
arbetet med att lösa transportfrågan, framför allt med anledning av att frågan om ett attraktivt 
Pajala inte skulle glömmas bort i sammanhanget. Således hade åtgärdsval för Pajalas 
utveckling också till stora delar kommit att handla om åtgärdsval för transportproblemet, 
samtidigt som den frågeställningen redan parallellt behandlats i en studie om befintlig vägs 
bärighetskapacitet, i en förstudie för en omlastningsterminal till Malmbanan vid Svappavaara 
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som gruvbolaget tog fram redan 2010 och i en påbörjad upphandling av en förstudie. Skälet 
till dessa utredningar var att det brådskade att få fram en lösning på transportproblemet. 
Redan 2012/13 kommer de första transporterna att gå och vid 2015 väntas full kapacitet på 
gruvan med fem miljoner ton per år.  
 
Gruvbolagets incitament att få till en snar lösning ligger i ingångna finansierings- eller 
investeringskonstruktioner som stipulerar en första avsättning av malmen inom en viss tid, 
annars uppstår stora förlustdrivande kostnader. Risken med en långsam hantering är således 
att gruvbolaget drar sig ur etableringen, vilket flera framhåller måste undvikas.   
 
Gruvetableringen i Pajala är två dagbrott och ett anrikningsverk och man menar officiellt att 
det finns malm för ungefär 20 år framåt28. Mellan skål och vägg verkar alla tala om betydligt 
större fyndigheter; att de motsvara Malmberget, eller är tillräckligt för brytning 30, 40, 50 år 
framåt i tiden, givet att priserna för malm håller i sig och beroende på vem man talar med. För 
Pajalas del innebär detta ett nytt hopp till en ort som har haft en minskad befolknings-
utveckling sedan 50-talet, från ca 15 000 invånare till dagens omkring 6000. Gruvbolaget 
räknar med att kunna erbjuda ca 400 arbetstillfällen29 och med detta som bas ser framför allt 
kommunen grunden till en ny tillväxtdynamik, men tillägger att det kräver också nya 
infrastrukturlösningar för kommunen, bl a för att ”runda” till den, d v s öka tillgängligheten 
med minskade restider. I förlängningen rör sig tankarna mot verksamheter med ökad 
specialisering som t ex kunskapsutveckling för gruvindustrin, men att även de andra lokala 
branscherna, skogsnäringen och turismen, kan komma att få en ökad betydelse och ett 
uppsving.  
 
Problemet ansåg Trafikverket vara ett delat ansvar mellan de aktörer som ingick i studien och 
att det var i själva samverkansprocessen som man tillsammans skulle komma att finna 
lösningen på studiens frågeställning. Man pekade på kommunen som en viktig aktör för det 
samhällsbyggande som processen Pajala med omnejd skulle behandla. Inte helt oväntat 
modererades denna inställning av de andra aktörerna som pekade på att transportfrågorna 
faktiskt faller in under Trafikverkets huvuduppgift och ansvar. Någon uttryckte sig aningen 
förenklat (men inte mindre sant), att det hade presenterat sig ett behov och att det då var upp 
till Trafikverket att tillgodose det. Återigen, liksom i flera av de övriga testfallen, verkar det 
finnas en viss diskrepans mellan Trafikverkets uppfattning om problemkomplex, 
uppgiftsfördelning och ansvarstagande i en samhällsbyggande anda och de medverkande 
aktörernas uppfattning om Trafikverkets roll som primus för att lösa ett specifikt 
transportproblem för samhällsutvecklingen.  
 
Det praktiska problemlösandet var upplagt som en klassisk workshop med plenumaktiviteter 
varvade med grupparbeten. Inplanerade tillfällen var tre och Trafikverket uppmanade 
deltagarna till en viss bearbetning mellan träffarna av mötenas resultat. Det hade vid de två 
workshop-tillfällen som varit vid tiden för intervjuerna medverkat ett 25-tal personer som 
representerade sex organisationer. Från Trafikverket medverkade cirka 12 personer. 
Trafikverket lyfte vid flera tillfällen fram vikten av att arbetet som skedde i samverkans-
gruppen också skulle vara förankrat i de medverkande organisationerna. Man hade avsatt tid 
på mötena för respektive organisation att redogöra för hur deras förankringsarbete hade 
framskridit och vid värderingen av målen manade Trafikverket till en aktörsjämkad 
ståndpunkt förankrad i verksamhetsmål och strategier. Syftet med detta var att få till en god 
                                                           
28 Man utgår från en kanadensisk etisk regel om att inte uppge en felaktig bild om fyndigheternas uthållighet.  
29 Intervju med gruvbolagets företrädare på 
http://www.nordkalottradet.nu/Artikler%202011/mai/nyhetmaisve2011_04.htm 



78 
 

handlingsberedskap hos samtliga medverkande aktörer inför fortsatt process efter beslut om 
åtgärd. Mellan mötena skedde också en bearbetning av materialet och sammanställning inför 
kommande uppgifter. En konsult hade till uppgift att dokumentera processen och ta fram ett 
utvärderingsunderlag.  
 
Som grund för processen fanns också en avsiktsförklaring mellan Trafikverket och 
gruvbolaget med en tidplan. Vissa av de intervjuade menade att den överenskommelsen 
troligtvis satte viss press på nödvändiga processuella mått och steg, medan projektledaren inte 
bedömde att det hade någon negativ återverkan på åtgärdsvalsprocessens möjligheter att lösa 
problemen som de stod inför på ett följdenligt och korrekt vis. Det finns som sagt en del 
arbeten redan påbörjade som skulle kunna kvala in som aktiviteter i genomförande-
planeringen; vägens bärighetskapacitet, förstudie på en omlastningscentral och en formellt 
avklarad upphandling på en förstudie. Gruvbolaget hade också inkommit med en 
dispensansökan till Trafikverket om att få köra fordon tyngre än 60 bruttoton på vägarna. 
Trafikverket förklarade att man rimligtvis redan kunde utgå från att åtgärdsvalet skulle kunna 
komma att resultera i genomförande av någon sorts fysisk åtgärd, även om det ännu inte var 
definierat vilken åtgärd som skulle komma att studeras i den förstudieupphandling som redan 
var upphandlad och förberedd. Det återstår således för processen att visa på vilken åtgärd eller 
paket av åtgärder som är lämpligast enligt målsättningen och som sen lyfts in i en förstudie.  
 
 
Intressenter och aktörer 
Det är en liten krets av initierade och aktiva aktörer som Trafikverket har kallat samman till 
denna åtgärdsvalsprocess. Trots att man skriver i inbjudan som gick ut till medaktörerna att 
studien bl a innebär att de aktörer som har intresse i frågan tillsammans ska formulera 
problem och finna lösningar etc., så kan man uttolka en viss ”genomförandeinriktad” 
inställning till denna samverkan. Lite längre ner i inbjudan skriver Trafikverket att en viktig 
del i metoden är att de aktörer som vill få till en förändring och kan bidra till en lösning 
involveras tidigt och på lika villkor. Huruvida det kvalificerade draget viljan till en förändring 
ska tolkas som att de aktörer och intressenter som har exkluderats vill se ett oförändrat 
tillstånd på omständigheterna eller vill få till en annan förändring är oklart, men intressant. 
Därtill är förmågan att bidra till en lösning likväl smal och exkluderande som oändligt bred 
och inkluderande, men inte desto mindre signalerar också den en vilja till exekutiva drag hos 
aktörerna. Dessa två kvalifikationer förtar den inledande inkluderande frasen om aktörer som 
har intresse i frågan. Det är intressant att notera att de kvaliteter som Trafikverket anger för 
åtgärdsvalsstudiens aktörssammansättning menar man – felaktigt – framgår som en viktig del i 
metoden, d v s i metodiken. Trafikverket förefaller resonera som att det inte är sammanhangs-
specifika skäl som ligger bakom avgränsningen av aktörssammansättningen utan att den är en 
konsekvens av metodens uppmaning. Trots detta påpekade flera av de intervjuade aktörerna 
att Trafikverket med anledning av tidspressen hade försökt hålla kretsen så begränsad som 
möjligt.  
 
De aktörer som ingick i studien var de tre berörda kommunerna, Länsstyrelsen, gruvbolaget 
och Trafikverket, med ett varierande antal deltagande personer från respektive aktör. Flera 
aktörer bedömde att gruppen redan var stor nog, med ett 25-tal personer, och att det därför 
inte skulle vara aktuellt att ta in ännu fler aktörer. Då hälften av de närvarande utgjordes av 
Trafikverkspersonal ställdes frågan om medaktörerna upplevde att dessa var för många, utan 
att det gav upphov till annat än konstateranden av sakernas tillstånd. Någon menade dock att 
det var bra att kunna få svar på vissa tekniska frågor omedelbart så att man slapp sväva i 
ovisshet och lägga ner tid i onödan på något som ändå inte hade utsikter att nå framgång. 
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Det verkar finnas en viss otydlighet i metodikupplägget avseende två aspekter som har en 
exkluderande effekt på processens aktörssammansättning; hur ska initiativtagarna avväga 
mellan kompetens och intressen och hur ska man hantera aktör respektive intressent. Detta 
kan försvåra att metodikens syfte uppnås. Den första aspekten innebär att processen ska 
formas med en bred sammansättning av kompetenser å ena sidan, men å andra sidan bedrivas 
i dialog med intressenter. Sättet att arrangera aktörsinvolveringen, så som i detta testfall, 
verkar landa i ett slags sammanblandning av dessa två kvalifikationer vilket kommer till 
uttryck i att de möts i de öppna och kreativa problemdefinierande samverkansessionerna när 
de istället borde hållas åtskilda och parallellt komplettera varandra i form av en arbetsgrupp 
respektive en dialog/-samverkansgrupp. Problematiken som den kan yttra sig är att intressent-
anspråken underordnas kompetens avseende såväl tekniskt kunnande som besluts- och 
genomförandekompetens. Fokus landar då på att plats i samverkansgruppen måste beredas för 
Trafikverkets specialister och de organisationer som sitter på ett starkt anspråk i betydelsen att 
de har såväl medel som befogenheter att påverka skedena. De dialogbaserade intressent-
tillfällena rationaliseras bort till förmån för aktörsgemensamma arbetsmöten av workshop-
karaktär.  
 
Så till den andra aspekten eller otydligheten i åtgärdsvalsstudiens instruktioner som även den 
har en aktörsarrangerande påverkan; metodiken kan nämligen förefalla tvetydig vad gäller 
aktörssammansättningen och intressentaktiveringen. Det står att läsa i metodikrapporten att 
studien ska genomföras av en grupp aktörer, vilket framgår såväl i den översiktliga process-
bilden av arbetsgången (s 9) som i den mer utförliga beskrivningen av arbetsprocessen som 
följer (s 13 ff).  Således, att aktörer ska ingå som en aktiv del i studiens process är tydligt 
uttryckt och bedöms vara en avgörande framgångsfaktor. Men när det kommer till intressenter 
blir det otydligt; i metodikens fortsatta beskrivning av arbetsprocessen framgår det dels att 
man kan inleda dialog med alla intresserade parter om problembilden och dels att det kan 
vara lämpligt att samla alla intresserade parter till alternativgenerering. Det är oklart varför 
metodiken är så vag i fråga om intressedialog och låter den vara ett närmast valbart alternativ 
för aktörerna när det i fyrstegsprincipen tydligt framhålls att ett villkor för det förut-
sättningslösa förhållningssättet är att företrädare för olika intresseinriktningar medverkar (VV 
2002:72, 7). Denna tvetydighet vad avser aktörers och intressenters relativa vikt, och vaghet 
vad gäller olika intressens delaktiggörande, verkar i processerna tolkas till förmån för en 
aktörsgemenskap som ikläder sig rollen som både genomförare av studien och representant 
för olika intressen, vilket vi kan se i såväl detta testfall liksom i flera av de övriga.  
 
I föreliggande testfall verkar en princip om ”företrädarskap” använts som grund till den smala 
intressentsammansättningen. Flera av de intervjuade menade att kommunerna som en lokal 
politisk palett, men också Länsstyrelsen som granskare (och till viss del rådgivare) kan ikläda 
sig rollen som företrädare för flera olika intressen och att de får agera jämkande och 
upplysande kraft i processen avseende olika intressens behov i samhället. Även Trafikverket 
framhåller sig själva, vilket återkommer i samtliga testfall, som en företrädare av 
diversifiering och alternativa perspektiv, vilket kanske bottnar i den offentliga sektorns 
horisontella mål och perspektiv. Således verkar man anse att olika intressens behov och 
anspråk ändå blir uppmärksammade i gruppen och att arbetets process och resultat därmed 
legitimeras beträffande det förutsättningslösa utredandet av frågeställningar och åtgärder trots 
en avsaknad av representanter från specifika intressen. Kritik har emellertid framförts inom 
processen mot att för få intressen varit företrädda och att det innebar att alternativa perspektiv 
på utvecklingen faktiskt utlämnades. De som omnämndes specifikt var rennäringen, 
skogsnäringen, turismen och naturintressena. Samma kritiker menade att man nog inte skulle 



80 
 

förvänta sig en alltför balanserad intressentbild från kommunen; suget efter gruvan var stort. 
Trafikverkets representanter ansåg att de hade en pragmatisk och öppen inställning till 
intressentmedverkandet vilket yttrade sig i att om någon saknades och det föreföll relevant 
och viktig så plockade man in dem i processen. Som exempel på deras pragmatiska flexibilitet 
höll man fram att representanter för turismfrågorna togs med i den andra åtgärdsvalsprocessen 
för Malmbanan när det påpekades att ett persontrafikperspektiv saknades. Motsvarande hade 
dock inte skett i föreliggande åtgärdsvalsprocess trots att det hade framförts att flera relevanta 
intresseperspektiv saknades.  
 
 
Förstå situationen och… 
Även i detta fall liksom många andra fanns det redan initialt, i det att man påbörjade 
utredningsprocessen, en klar uppfattning bland de medverkande aktörerna om problem och 
lösningar; och det rörde problemet med malmtransporten. Det andra problemet, det om 
tätortsutveckling och attraktiv kommun, är genomgående av en underordnad sort. Nu var ändå 
uppgiften enligt inbjudan att aktörerna tillsammans skulle formulera vilka problem som var 
önskvärda att lösa och vilka åtgärder som var lämpliga. Det första workshop-tillfället i juni 
2011 hade som uppgift att ta fram problembilden och målsättningen.  
 
Uppgiften enligt arbetsupplägget i metodiken är att aktörerna ska skaffa sig en bild av nuläget 
och ta fram en problembeskrivning. Den ska sättas i relation till scenarier för utvecklingen av 
samhället och efterfrågan på transporter. I detta steg, men inte nödvändigtvis i form av 
workshop-övningar, lägger man också fast en geografisk och funktionell avgränsning. Vid det 
första mötet redogjorde gruvbolaget för sina behov och befintliga tidsaspekter som en 
bakgrundsbild för den ena problemställningen, och kommunen berättade om sina tankar 
beträffande utvecklingen av Pajala. En av de intervjuade aktörerna frågade sig om inte externa 
och så att säga neutrala föreläsningar istället för enbart partsinlägg från de direkt berörda 
intressena kunde vara till nytta för processen. Men med en grund i det föredragna och med 
aktörernas egna uppfattningar och förförståelse företog samverkansgruppen ett framtagande 
av en problembild utifrån rubrikerna Möjligheter och Utmaningar. Denna listning av olika 
tillstånd, fenomen, drömmar och perspektiv lades sedan som en fond till övningen i att ta fram 
mål för projektet. De 30-talen mål, som den första dagen resulterade i, sorterade sedan 
Trafikverket in under de övergripande målen för transportpolitiken; tillgänglighet, 
hänsynsmålen, samt ekonomi.  
 
 
… sätta målen  
Det andra workshop-tillfället fokuserade dels på att få fram en aktörsförankrad målprioritering 
för studien, dels börja generera alternativa åtgärder. Det fanns inget gemensamt syfte eller 
ändamål formulerat för åtgärdsvalsstudien vid tiden för intervjuerna. I intervjuerna famlade 
flera av aktörerna efter en samlad problemuppfattning och hänvisade till att det var många 
gula lappar och många olika mål som producerades, och att det inte var alldeles uppenbart vad 
målövningen landade i. De flesta verkade dock mena att processens huvudmål var kopplat till 
frågan om att ordna för malmtransporterna. 
 
Vid det andra workshop-tillfället skedde en prioriteringsövning bland de 30-tal mål som hade 
utkristalliserat sig från det första tillfället. Med hjälp av tre röda och tre gröna pluppar fick 
varje person, efter att ha skapat sig en aktörsintern och aktörsgemensam uppfattning, en 
möjlighet att prioritera bland målen. Enligt minnesanteckningar från mötet var det mest 
prioriterade målet ”lösning i tid” vilket åtföljdes av ”låga driftkostnader”, men spridningen 
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var stor. Tolv av målen bedömdes som viktiga att prioritera och det fanns ingen större 
övervikt för det mest prioriterade målet. De mål som prioriterades bort var färre, fem stycken, 
och uppenbarligen tyckte inte gruppen att ”låg kostnad” eller ”trafik mot Kina” var 
nödvändiga målsättningar för projektet att sträva efter, då dessa var mest nedprioriterade. Ett 
antal mål berördes ej och vilken prioriteringsstatus dessa bär är oklart.  
 
De mål som gruppen valde att lyfta fram och prioritera var: 

� lösning i tid 
� låga driftkostnader 
� robust system 
� samhällsperspektiv 
� tillgodose industrins behov 
� attraktivt Pajala 
� god bebyggd miljö 
� långsiktighet 
� malmtransport 2013 
� tydliggöra närande region 
� låg miljöpåverkan 
� tillgänglighet 

 
Denna delmålskavalkad har Trafikverket till uppgift att bearbeta och ensa till en mer 
hanterbar mängd inför kommande workshop-möte och inte minst till den rapport som ska tas 
fram. Intressant är att gruppen inte förde några tydliga målkonfliktresonemang som 
behandlade de mål som prioriteras. Men någon menade under intervjun att de givetvis ändå 
hade diskuterat om den konflikt som t ex malmtransporter på väg innebar för de boende 
utmed vägen och andra mer miljöspecifika detaljer. I grunden är ju detta en del i planeringens 
uppdrag att hantera och hör hemma i det problembeskrivande sammanhanget, liksom också 
vid effektbedömningar av olika åtgärders konsekvenser. Det återstår att se om det i den 
kommande rapporten diskuteras om de prioriterade målsättningarnas inneboende konflikter. 
Projektledaren förutsåg dock en god utveckling av processen och syftet var att omsider finna 
en mer ensartad målformulering. Tanken föreföll vara att målen skulle överensstämma med 
kommunala och andra aktörers målsättningar etc. på en mer övergripande nivå. I ljuset av 
dessa olika målsättningar och en fortsatt konkretisering vid den kommande fysiska 
planeringen såg projektledaren framför sig att målkonflikter oundvikligen skulle komma att 
behöva beröras och hanteras.  
 
Även frågan om målens mätbarhet och olika indikatorer att hänga upp effektbedömningen på 
hade Trafikverket tagit på sig att ta fram till det följande workshop-tillfället, det tredje i 
ordningen. Detta tillfälle syftade till att studera effekter och konsekvenser av föreslagna 
åtgärder, samt påbörja en diskussion om hur man skulle ta sig vidare i processen mot ett 
genomförande.   
 
 
Alternativgenereringen 
Detta moment tog vid på det andra workshop-tillfället och för att strukturera upp alternativ-
genererandet och sätta in det i ett sammanhang använde man sig av en sorts modifierad 
variant av processkartläggningsmetoden Visuell Planering. Denna metod har sin grund i 
Toyotas effektiviseringsprogram för att korta den tid som krävs för att ta fram en ny bilmodell 
och ingår som en av flera viktiga faktorer i Lean Production- filosofin. Fokus ligger på att 
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hitta den tid-kritiska linjen och tillse att t ex tidsvinster inte konsumeras av inplanerade 
säkerhetsmarginaler för kritiska moment och möjliggör generellt att inga problem kan döljas i 
processens struktur eller organisering30.  
 
I föreliggande åtgärdsvalsprocess definierade man en tidsram som utgick från nutid (2012), 
närtid (2013) och framtid (2020). Med stöd i denna tidsaxel skulle deltagarna arbeta fram 
åtgärdsförslag som utgick från fyrstegsprincipen. De olika stegens förslag kunde identifieras 
med en färg för vardera steg, vilket enkelt indikerade att deltagarna tänkte i de olika stegens 
åtgärder allteftersom lapparna sattes upp på väggen och utmed tidsaxeln. Att döma av 
fotodokument från workshop-tillfället är det inte bara ny infrastruktur som föreslås eftersom 
det är en färgpalett som uppenbarar sig på väggen, men projektledaren medgav att det hade 
varit behjälpligt för processen med mer stöd kring framtagande av åtgärdsalternativ från 
principens första två steg. Med anledning av detta uttryckte en av de intervjuade att det var 
svårt att åtgärda ett malmtransportproblem med beteendeförändrande åtgärder, vilket man 
onekligen har en poäng med.  
 
För tätortsutvecklingen menade samma person att effektiviseringsåtgärder enligt steg två var 
bra åtgärder att ta till om behovet uppstod, t ex en utveckling av kollektivtrafiken vid en 
tillräcklig koncentration av boende. Med en sådan kommentar relativiseras hela idén med att 
utveckla Pajala till en attraktiv tätort avseende ett hållbart samhällsbyggande, då en 
koncentration av boende, d v s genom byggande av bostäder på ett för kollektiva färdmedel 
effektivt vis, verkar alltså av en central aktör uppfattas styras av andra krafter än den fysiska 
planeringens politiska viljeyttring. Möjligtvis kan omständigheterna i Pajala förklara en 
avsaknad av handlingsalternativ, men knappast om man ser mer generellt till övergripande 
mål med samhällsutvecklingen; för vem ska se till att vårt transportbehov modereras och blir 
mer hållbart om inte den fysiska planeringen kan presentera möjliga handlingsalternativ? 
 
Hela idén med att ha en tidsplanfokuserad planering av de genererade åtgärderna i processen 
befäster bilden av att studien är genomförandeinriktad snarare än problemklarläggande till 
syfte och arrangemang. Det kan tyckas vara en detalj av underordnad betydelse att upplägget 
med Visuell Planering används vid generering av alternativ, men man måste ställa sig frågan 
hur det instrumentet kan komma till förtjänstfull användning i denna studie av övergripande 
karaktär? De förslag och idéer till olika lösningar på ett uppställt problem som spånas fram på 
några timmar i grupparbete borde inte kunna motsvara en tillräcklig nivå på kunskaper om 
dessas effekter för att man också ska kunna tidsätta dem och arrangera dem enligt en 
tidskritisk linje, med mindre än att man antingen redan är väl bekant med åtgärderna som 
genereras eller ägnar sig åt ett utpräglat önsketänkande om ett framtida tillstånd. Endera av 
förklaringarna försvagar processens förmåga att verkligen nå sitt ändamål; kostnadseffektiva 
lösningar för en hållbar utveckling.  
 
Inför att gruppen skulle påbörja sitt genererande av åtgärdsförslag blev de föredömligt 
upplysta i fyrstegsprincipens tankegångar av Trafikverket, men på denna upplysning följer, 
enligt minnesanteckningar från dagen, en genomgång av genomförda studier som ansluter till 
diverse åtgärder, varav en är om aktuella vägars bärighetsförmåga, en annan om 
bullersituationer m m. Inalles information vilket bestämt kan nyttogöras vid t ex en 
tidsplanering och vilket antyder att många av åtgärderna på förhand och i detalj var bekanta 
för flera av de inblandade aktörerna. Dessutom bereddes plats för ett inlägg om en ny 
                                                           
30 För mer information: http://whittierconsulting.com/pdf/VisiblePlanning-Letter.pdf och 
http://www.vbyggaren.se/pdf_arkiv/Visuell%20planering.pdf och 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Lean_production   
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vägdragning som skulle lösa en hel radda av de problem och konsekvenser som malm-
transporterna för med sig och som samtidigt skulle komma att förbättra tillgängligheten till 
kommunen. I inlägget uttryckte man också en insikt i det lämpliga att anlägga en järnväg 
parallellt med den föreslagna vägen. Flera intervjuade aktörer framförde detta som ett bra 
utvecklingsalternativ. Utan att närmare kunna bedöma kvaliteten på de mjuka åtgärds-
förslagen kan man dock konstatera att det också föreslås några stora infrastrukturinvesteringar 
på åtgärdslistan, och fram träder skälen till varför just målsättningen ”låg kostnad” blev 
nedprioriterad av aktörerna.  
 
En allmän reflektion; efter att en stor del av intervjuerna genomförts så framgår det bland de 
flesta intervjuade medaktörer och trafikverksfolk att fyrstegprincipen ska användas enbart för 
att sondera efter lösningar på ett trafikslagsövergripande vis och inte som ett instrument för att 
minska ner efterfrågan på motoriserade trafikslag. Detta är ett både pedagogiskt och 
värderingsmässigt problem för sektorn att kunna hantera om man ämnar tillämpa förhållnings-
sättet fyrstegsprincipen på ett mer kreativt och förutsättningslöst sätt, och i förlängningen nå 
målsättningen med en hållbar utveckling.  
 
 
Åtgärdsvalet och dess fortsättning 
För fortsättningen, vilken låg några veckor fram i tiden vid tiden för intervjuerna, fanns det en 
tudelad uppfattning bland de intervjuade; dels en tydlig och klar om malmtransporterna och 
dels en sökande inställning för ett fortsatt gemensamt problem- och målformulerande 
beträffande Pajalas utveckling. Angående malmtransporten uttryckte en av de intervjuade det 
som klart att Trafikverket redan hade upphandlat en förstudie för vägen. En annan närde en 
förhoppning om att Trafikverket skulle komma att börja bygga en ny väg så snart som möjligt 
och i förlängningen också bygga en järnväg. Flera reflekterade dock över att det självklart var 
en fråga om begränsade resurser och huruvida det verkligen var möjligt att få till båda 
satsningarna, d v s hur mycket skulle man satsa på vägen om det snart kom en järnvägs-
förbindelse. Man förhöll sig dock positiv till utsikterna om att utredningarna, d v s denna 
testfallsstudie, skulle visa på att båda satsningarna var nödvändiga.  
 
Rent praktiskt såg Trafikverket framför sig att man skulle komma att sluta vissa avtal om ett 
genomförande med framför allt gruvbolaget där inte minst finansieringsfrågor skulle hanteras. 
Angående den andra utmaningen om Pajalas utveckling menade Trafikverket att bollen 
framför allt låg hos kommunen men att de medverkade aktivt i arbetet med att fördjupa 
utredningar och frågeställningar och koppla dessa till kommunens fördjupade översiktsplan. 
Den stora förhoppningen var att åtgärdsförslagen också skulle leda till ett frigörande av 
resurser för att kunna bidra till utvecklingen på orten.  
 
En positiv utveckling av åtgärdsvalsprocessen menade Trafikverket var att man lade grunden 
för en ny gemensam överenskommen Åtgärdsplan, i det att man visade att länet var överens 
om en inriktning. Sedan skulle det komma att bli nödvändigt att arbeta genom andra 
tillgängliga befintliga finansieringskanaler och utredningsprocesser i avvaktan på en 
revidering av Åtgärdsplanen och i och med det ett utpekande av nya resurser.   
 
 
Dokumentationen  
 
Vikten av en god dokumentation kan inte tillräckligt noga understrykas och många verkar 
vara väl medvetna om nödvändigheten av denna aktivitet för en god kvalitetsstyrning. I det 
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aktuella testfallet finns det från början en dokumenteringsuppgift som sammanfattar mötena 
och lägger en grund för det kommande mötet. Informationen i minnesanteckningarna är 
kanske något översiktlig för att kunna vara en källa till detaljer men de kompletteras av 
bildmaterial som visar resultatet av workshopstillfällenas gruppövningar. Man kan sluta sig 
till att föreliggande dokumentation från workshop-tillfällena tillsammans med kompletterande 
intervjuer torde gestalta processen på ett sanningsenligt och adekvat sätt för en kvalitativ 
uppföljning i framtida granskningssyfte.  
 
 
Reflektion 
 
Den här åtgärdsvalsstudien handskar två åtgärdsvalsproblem i en process. Det ena, malm-
transportproblemet, befinner sig inte i ett tillstånd mellan strategi och projekt, det är ett 
transportinfrastrukturprojekt, det andra, Pajalas utveckling, är däremot väl lämpat som ett 
åtgärdsvalsstudieobjekt. Man gör varken metodiken eller problemställningen någon rättvisa 
genom att klämma in dem båda i denna mycket tidskritiska form. Det är som en av aktörerna 
uttryckte det; att allting skulle ha skett redan igår, vilket inte är en lyckad utgångspunkt för ett 
förutsättningslöst utredande. Ett av karaktärsdragen med åtgärdsvalsstudien är att försöka 
bedriva en rationell planeringsprocess i betydelsen grundligt utredande av ett problem i syfte 
att finna den lämpligaste lösningen. Rationaliteten är förvisso begränsad, inget är 
förutsättningslöst utan istället talar man om en bunden rationalitet, att vissa förutsättningar, t 
ex tid, pengar och särintressen, begränsar en studies möjligheter att agera korrekt 
uttömmande. Men det är en balansgång. För att inte processen ska börja uppvisa drag av pro 
forma, eller börja uppföra eleganta kulisser31, bör åtminstone ett visst grundläggande 
tidsutrymme erbjudas studiens process vilket således innebär en frihet från bilaterala 
avsiktsförklaringar med tidplaner som kan antyda vissa begränsningar i utredningsmässigt 
rörelseutrymme. I föreliggande testfall verkar tiden mer än mogen för projektet malm-
transporter att hanteras inom ramen för den formella genomförandeplaneringen. De 
workshop-övningar som har bedrivits kan ju ändå komma till användning som en del i väg- 
eller banlagens förstudiearbete, eftersom motsvarande frågeställning om något behöver 
åtgärdas också måste beaktas i en förstudie, liksom den också måste kunna redogöra för och 
motivera skäl till bortvalda alternativ och perspektiv.  
 
Så för den andra problemställningen. Utvecklingsprojekt Pajala med omnejd hade behövt en 
annan inramning och bedrivits i ett sammanhang där tätortsutvecklingsfrågorna kunde utgå i 
från att problemet med transporter från gruvan var löst. Då kunde intressegruppen ha 
breddats, tidsramarna anpassats och frågeställningarna kunde förslagsvis fokuserat på hur man 
skapar en energieffektiv och hållbar samhällsutveckling i glest befolkade områden av riket. Så 
som processen verkar ha utvecklats finns det bara frågor om förbättrade 
tillgänglighetslösningar i form av en rundare region, d v s en ökad rörlighet, som direkt och 
tydligt kan kopplas till frågan om Pajalas utveckling. Detta utvecklingsperspektiv länkas 
också enkelt till de nya infrastrukturlösningar som tarvas i och med gruvans transportbehov. 
Man kan misstänka att det snarare var en gemensam lösning och inte en gemensam 

                                                           
31 Jag nämner inte den mångsidige Potemkin som var en stridbar, rastlös, fruktad, älskad och mäktig man under 
sina dagar i Katarina den stores Ryssland. Historieskrivningen är mångtydig och färgad av hans position, hans 
dåd och göromål och inte minst hans motståndare. Men oaktat att Potemkin de facto inte enbart var en 
skojare och charlatan och kanske något missvisande har fått namnge företeelsen ’missledande gestaltning av 
yta för att dölja ett syfte eller ett misslyckande’ gör det inte företeelsen mindre relevant eller sann i och för sig. 
Potemkinkuliss är en reell företeelse men kanske försedd med ett historiskt missvisande namn. Jmf bl a S Sebag 
Montefiores bok om Potemkin.   



85 
 

problembild som fick Trafikverket att slå samman dessa båda utredningsproblem till en 
process, vilket också uppenbarar sig i svårigheten att formulera ett gemensamt ändamål för 
processen som inte genast pekar ut en teknisk lösning. 
 
I testfallet har ett litet aber uppenbarat sig; om man i framtiden kommer att kunna gå direkt på 
en genomförandeplanering när ett oförutsebart behov uppstår eller om samtliga behovs-
prövningar nödvändigtvis måste genomgå åtgärdsvalsprocessen? Ovanstående exempel på 
malmtransportproblematiken antyder att det kan finnas behov för sådana avvikande 
möjligheter där metodiken och planeringssystemets tågordning underordnas något slags 
flexibel princip. Syftet är att inte i onödan skapa incitament hos metodiktillämparna att 
genomföra skenbart problemklarläggande utredningar, vilket i förlängningen kan undergräva 
såväl kvaliteten på, som förtroendet för, åtgärdsvalsprocessernas resultat.  
 
En kommentar är på sin plats beträffande ett anmärkningsvärt resultat av det andra workshop-
tillfället vid det s k aktörsvisa målprioriteringsarbete som tog vid i plenum. Utfallet ger oss 
anledning att stanna upp och betänka vilka möjligheter som faktiskt erbjuds att nå 
målsättningar om kostnadseffektivitet och hållbar utveckling i en aktörssamverkansituation 
som denna, där särintressen bjuds avgörande inflytande på beredningsprocessen. Det framgår 
av minnesanteckningarnas fotobilaga att det minst prioriterade målet för åtgärdsvalet är en 
”låg kostnad” (men minnesanteckningarna menar att det är målet ”trafik mot Kina” och sedan 
”låg kostnad” som är minst prioriterad!) och det två mest prioriterade målen är en ”lösning i 
tid” och ”låga driftkostnader”. Innan vi drar några slutsatser bör det dock tydligare klarläggas 
vad som utmärker just denna situation då det finns möjligheter att detta rör tillfälligheter och 
är en isolerad händelse, men fenomenet är oroväckande då det antyder att denna offentligt 
drivna process, som ska utgå från övergripande samhällsmål, har som projektmålsättning att 
hålla nere kostnader med företagsekonomiska kopplingar och istället till stor utsträckning föra 
över dessa på det offentliga. Måhända kanske Trafikverket valde att bortse från dessa olika 
ensidiga målsättningar av särintressekaraktär och justerade dem i det fortsatta arbetet, men det 
är ett dilemma att hantera och tydliggör ett behov av en normtillämpande aktör i 
sammanhanget, vilken torde vara Trafikverket. Eller ska man förvänta sig att Länsstyrelsen 
säger ifrån? Detta understryker behovet av att även andra intressen med anspråk på gemen-
samma begränsade resurser tillåts medverka i processen. 
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5.5 Två testfall som utelämnas från att bli redogjorda för i denna studie 
 
Av flera skäl kommer två testfall att inte redogöras för i denna studie. Vid tiden för 
intervjuerna hade dessa fall precis påbörjat – åtminstone formellt – sina respektive 
åtgärdsvalsprocesser vilket till skillnad från de övriga fyra innebar att de inte hade kommit 
lika långt i tillämpningen av metodiken. En viktig beståndsdel i utvärderingen är just 
medverkande aktörers uppfattning om metodiken, vilket förutsätter att åtminstone några 
samverkanstillfällen, inom ramen för metodiken, hade genomförts vid tiden för intervjuerna. 
Dock bör det framhållas att i båda dessa fall så verkar ett gediget och grundligt förarbete ha 
bedrivits i djup samverkan mellan aktörer.   
 
Det andra skälet är mer utredningsteknisk och bottnar i en nästintill överväldigande empiri 
som ruckat denna studies tidsramar. Av leveransskäl valde vi att fokusera på de fall som 
kommit längst i sina respektive processer. Detta utesluter inte att de två andra fallen inte kan 
komma att redogöras för i annat sammanhang.  
  
 
Åtgärdsval Oxelösund/Nyköping – Eskilstuna/Västerås 
 
Gemensamt inbjöd Trafikverket och Regionförbund Sörmland ett 17-tal intresserade aktörer 
att delta vid två workshop-tillfällen under hösten 2011 för att diskutera person- och 
godstrafikens behov, mål och förutsättningar för sträckan Oxelösund till Eskilstuna/Västerås. 
Stråket utgörs av riksväg 53 och TGOJ-banan vilka binder samman den södra och norra delen 
av länet.  Syftet med studien är att bättre knyta samman länets två delar genom att förbättra 
pendlingsmöjligheterna, med hänsyn också till godstransportbehovet på framför allt 
järnvägen. 
 
Initiativet till och finansieringen av studien kommer från regionförbundet men springer ytterst 
ur en politisk viljeyttring. Studien har organiserats med en styrgrupp bestående av externa 
aktörer; regionförbundet, landstinget och Trafikverket. I arbetsgruppen ingår Trafikverket, 
regionförbundet och länstrafiken samt konsulter.  
 
 
Fjällpaket Dalarna 
 
Sedan en tid tillbaka hade det stått klart för Region Dalarna och kommunen Malung-Sälen att 
en expansion av turistnäringen i fjällen förhindrades av ett antal brister avseende bl a 
infrastrukturen. Med anledning av detta har det skett en regional samling för att kunna finna 
lösningar på utvecklingsproblemen. 
 
Arbetet var formulerat och formerat sedan tidigt 2010 och problemet med infrastruktur-
begränsningarna skulle drivas enligt Åtgärdsvalmetodiken. En första intressentsammankomst, 
att ”Förstå” problemet, enligt metodikens andra moment, hölls med ca 90 deltagare i början 
av oktober 2011. 
 
Arbetet har organiserats med en övergripande styrgrupp benämnd samordningsgrupp 
bestående av ett antal olika aktörer och där Region Dalarna utpekades som samordnande 
ansvarig aktör. Trafikverket ingår som aktivt medverkande aktör. 
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6. Sammanvägning av erfarenheter från testfallen 
 

6.1 Ett förutsättningslöst ideal 
 
En beredningsprocess 
Vem fattar beslutet att välja åtgärd för att lösa ett problem? Enligt denna åtgärdsvalsmetodik 
verkar det vara processen som väljer. Den heter åtgärdsvalsstudie och ett av processmomenten 
är ”val av åtgärd”32, vilket är intressant då det momentet föregår ställningstagandet om att 
eventuellt gå vidare med fortsatt planering som därmed reduceras till en enkel formalitet. 
Syftet med åtgärdsvalsstudien är att den ska leda till kostnadseffektiva lösningar och 
möjliggöra en hållbar utveckling. Gränsen är fin mellan ett ändamål som innebär att 
kostnadseffektiva lösningar m m säkras genom metodiken och ett ändamål som innebär att en 
korrekt tillämpning av metodiken resulterar i att kostnadseffektiva och hållbara lösningar kan 
väljas och i förlängningen kan bidra till en samhällsekonomisk effektiv och hållbar 
utveckling. Det är viktigt att göra denna distinktion eftersom metodiken och dess process 
varken är, kan eller bör utgöra själva åtgärdsvalet, således kan inte dess ändamålsenlighet utgå 
från huruvida dess resultat säkrar, resulterar i eller uppnår dessa målsättningar. Det ligger inte 
på metodiken eller dess process att utvecklingen blir som vi önskar, det ligger på oss själva, 
hos såväl medborgare som hos politiska företrädare. I förlängningen är processen en 
beredning av ett beslutsärende och beslutfattaren bör ha rörelseutrymme, alternativ att välja 
mellan, och serveras en rättvisande och god bild av alternativens olika konsekvenser på 
utvecklingen. Detta är av grundläggande betydelse för hur man väljer att lägga upp en 
åtgärdsvalsstudie och för vilken målsättning man har med dess utförande. Vi återkommer till 
detta i nästa kapitel som rundar av denna utvärderingsstudie och tittar på olika utvecklings-
vägar och nya frågeställningar.  
 
Begränsade förutsättningar 
Vad som utmärker den ideala åtgärdsvalsprocessen mer än något annat är framför allt 
tillgången på resurserna tid, medel och kompetenser i form av kunskap och beslutsförmåga. 
Metodiken förefaller utgå från att det kommer att finnas tid för igångsättning, tid för 
sondering av aktörer, för överenskommelser, för tentativa problemformuleringar, för sökande 
efter intressenter, för undersökning av behov, för noggrant avvägande av utredningens 
omfattning och utbredning, för inspirerande sammankomster med intressenter som är 
informerade och har fått tid att reflektera och kommentera, och det finns tid för analys, för 
flera djuplodande och grubblande kreativa workshop-tillfällen, samt inte minst för 
långtgående och initierade utvärderingar. Därtill har man på samma gång tid för avstämning 
och förankring likväl som detta tar ingen eller försumbart liten tid i processens 
framåtskridande, för det finns också tid att välja och ta ställning för en åtgärd likväl som detta 
förefaller ske relativt smärtfritt och motståndslöst.   
 
Med detta förutsättningslösa tillstånd är det ganska troligt att förväntningarna som kommer 
till uttryck i trafikverkens gemensamma ”Nytt förslag till planeringssystem för 
transportsystemet” från 2010 och Trafikverkets metodikrapport för åtgärdsvalet faktiskt kan 
komma att infrias. Trafikverkets förvissade utfästelser om positiva effekter och konsekvenser 

                                                           
32 Trafikverket har under hösten 2011, justerat detta moment till att kallas Forma och rekommendera 
åtgärdskoncept.  
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vid ett tillämpande av metodiken på planeringsprocessen bygger således på förväntningar som 
inte tar hänsyn till de begränsande förutsättningarna, vilka binder denna variant av en rationell 
planeringsprocess. För när dessa förutsättningar saknas förefaller det uppstå situationer med 
relativiseringar, rationaliseringar och manipulerande effektiviseringar i beredningen av 
beslutsprocesser i enlighet med de teoretiska resonemangen i kapitel tre. 
 
En teoretiskt grundad förståelse av den bundet rationella processen kan utgå från följande fyra 
punkter för att göra idealet reellt mer användbart.  

� Ta fasta på att en åtgärdsvalsstudie är en beredningsprocess för beslutsfattare att kunna 
fatta välinformerade och kloka beslut som utgår från alternativ, d v s beslutsfattarna 
väljer.  

� För en fungerande, tydlig, styrning bör processen utgå från övergripande samhällsmål 
och harmonisera särintressens behov och målsättningar mot dessa.  

� För en god process och en väl balanserad studie behöver resurser avsättas.  
� Olika intressen och maktkoncentrationer kommer att försöka rationalisera den 

rationella studien. För att undvika manipulation bör konflikter och olika gruppers 
behov lyftas fram, beskrivas och analyseras.  

 
Nu är det ju inte så enkelt att oändligt med tid helt enkelt skulle lösa problemen. Istället är det 
av vikt att undersöka, i och med de hinder som begränsad tillgång till resurser faktiskt innebär 
på processen, var i processerna avvikelser sker, varför de sker och hur man kan utveckla 
metodiken till att bättre möjliggöra att ändamålen är uppnåeliga trots begränsningar. Så vad 
finns det för sammanlagda drag hos de fyra besökta testfallen, på vilka punkter sker det 
tydliga avvikelser? 
 
 

6.2 Testfallsprocessernas metodikspecifika egenskaper i förhållande till 
idealet och deras bärighet på process, konsensusplanering och den 
rationella planeringsprocessen 
 
Förutom det ovan konstaterade om de begränsande resursförutsättningarna är andra skäl till 
att åtgärdsvalets metodik inte kommer att kunna uppfylla sina utfästelser framför allt 
kopplade till avsaknaden av vissa systemelement; strukturella och processuella brister i de 
reella förutsättningarna. Dessa ska vi undersöka i testfallens empiri med utgångspunkt i de tre 
aspekterna som teoriavsnittet föreskrev som nödvändiga för en funktionsduglig metodik; den 
normativa styrningens närvaro som garanti för en inkluderande konsensusstyrd utredning av 
en frågeställning, det gemensamma processägandet, och en tillämpning av de övergripande 
målen (som en operationalisering av de övergripande målen i form av målhierarkier). 
 
I de följande avsnitten problematiseras de tre aspekterna på funna avvikelser i de undersökta 
fallens tillämpning av metodiken från dess ideala bild. Avvikelserna rör delaktiggörandet, 
organiseringen av processen och fyrstegsprincipens tillämpande. Dessutom i intervjuerna ger 
flera personer uttryck för en principiell hållning avseende syftet och tillämpningen av 
metodiken som riskerar att förminska dess värde och användbarhet, vilket grundar en 
slutledning om processens relevans och trovärdighet som utredningsinstrument. 
 
 



89 
 

Men först kort om den förutsättning i processerna som utmärker sig som särdeles avvikande 
från den ideala situationen; tiden. Dock är denna såväl fysiska som mentala betingelse 
systematisk och inte tillräckligt uttömmande som förklaringsgrund. Delvis eftersom den utgör 
fallens spelregler i och med att testfallets tidsram på knappt ett år är testfallsövergripande trots 
skilda grader av komplexitet, och bristen på tid har heller inte kompenserats med 
tillskjutandet av nya medel. Men delvis också för att t ex tidknappheten är en avgörande del i 
Pajalafallets processkontext med ingångna avtal mellan Trafikverket och ett 
näringslivsintresse, samt till syvende och sist är det en vanligt förekommande kulturellt 
betingad kod i samtliga testfall där korta ledtider signalerar den rätta inställningen för att 
komma tillrätta med brådskande behov. Inte desto mindre finns det anledning att senare 
uppehålla sig vid några av aspektens effekter, i det att tidsfenomenet33 mycket väl kan 
användas i ett tillrättaläggande, överslätande eller manipulerande syfte.    
 
 
Delaktiggörandet 
Aktörer, intressenter och kompetenser; tre begrepp som stökar till klarheten i testfallens arbete 
med att förankra, delaktiggöra och plocka in perspektiv på behov och utveckling. Oklarheten i 
de tre begreppen resulterar i olika delaktiggörandestrategier i testfallen, liksom också i olika 
organiseringssätt för genomförandet av en åtgärdsvalsstudie. Samverkan tycks framför allt 
uppfattas av de intervjuade som liktydigt med en närvaro av olika besluts- och 
fackkompetenser, vilka kombineras och blandas helt godtyckligt och frivilligt i de olika 
processerna. Fastän det är sällan som en organisations närvaro t ex i ett arbetsgrupp-
sammanhang är liktydigt med ett beslutsmandat, förefaller flera av fallens initiativtagare agera 
i en övertygelse om att studien är fast förankrad i de deltagande organisationerna och att 
studien drivs gemensamt eller åtminstone i en gemensam anda. Ett perspektiv som inte alla är 
överens om eller ens är på det klara med. Men detta är också i mångt och mycket en 
organiseringsfråga och vi återkommer till den strax. 
 
Förslagsvis kan begreppen definieras sålunda: Aktör är en organisation som har ett särskilt 
tydligt ansvar inom området, ges en jämställd roll i studien och bidrar till dess genomförande; 
kompetens är dels fackkompetens, dels beslutskompetens; och intressenter är de som på något 
sätt påverkas av eller själva påverkar befintliga och förändrade tillstånd och kan komma att 
använda det resultat, den tjänst eller produkt, som processen föreslår.  
 
Bedömningen är att delaktiggörandet i de undersökta testfallen inte uppfyller metodikens krav 
om samverkan och intressenters delaktighet. Att döma av de flesta intervjuade medaktörer och 
Trafikverksföreträdare kan delaktiggörandet kopplas till preferenskonsensus och en 
effektivitetskultur; de flesta tycker att grupperna som de medverkar i är rätt och riktigt 
sammansatta och att delaktiggörandet ska bygga på en förmåga att kunna genomföra något, 
framför allt med vikt på finansieringsmöjligheter men av särskild betydelse är också närvaron 
av fackkompetens inom området34. Man menar att det är viktigt att få till en bra diskussion 

                                                           
33 Det gäller åt båda hållen, såväl ”mycket tid” för en fråga som inte är intressant att genomföra men som man 
behöver påvisa inte är avförd från dagordningen och ”lite tid” för en fråga som blivit (oftast) politiskt mycket 
het. Det som skiljer dem åt behöver inte vara graden av nödvändiga och önskvärda utvecklingsbehov utan 
snarare vad som framförs (återkommande) som ett essentiellt nödvändigt utvecklingsbehov kopplat till 
bakomliggande intressens behov och deras relativa styrkeposition avseende inflytande och möjligheter till 
påverkan. En och samma fråga kan därtill också beaktas så som vara dragen i långbänk eller ett hafsverk av 
beställningskaraktär beroende på perspektiv.   
34 Trivectors Stafettbeskrivningen (2010:57)… menar att förslaget till nytt planeringssystem förvisso talar om 
ökat inflytande för användarna genom dialog och samråd men att det är otydligt hur det ska öka; ”Det verkar, 
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och en fungerande grupp, aktörerna som ingår måste vara förändringsbenägna på rätt sätt och 
grundläggande inställningar bland deltagarna får inte vara alltför disparata. Huruvida sådana 
drag skapar den lämpligaste miljön för ett förutsättningslöst och kreativt utredande som 
faktiskt tar hänsyn till våra gemensamma utvecklingsproblem är tveksamt, och det är således 
här som det sker en sammanblandning mellan att nå konsensus i handling (som förslag till 
åtgärder) som ett resultat av olika perspektivs samverkan, och att organisera samverkan som 
ett resultat av samförstånd kring problembilder. För att nå konsensus kring en 
utvecklingsinriktning, t ex åtgärdsval, skapar företeelser som viljan till snabbt resultat en 
minsta motståndets lag och effektivitetskulturen använder konsensustanken för att föregripa 
och göra den kommande processen något så när förutsägbar. Inställningen är att man ska lösa 
ett givet problem, inte komma dragandes med en bunt nya sådana, vem vet var vi hamnar då? 
 
En kompletterande förklaring till en smal sammansättning är också tidsfaktorn; man har 
försatt sig i en situation som kräver ett stringent och förutsägbart beteende från de 
medverkande aktörerna i syfte att fort komma vidare till nästa process, till 
genomförandeplaneringen.  
  
Men för att studien och processen ska fungera ändamålsenligt och för att man ska kunna nå 
konsensus kring handlingsalternativ menar teorin att det krävs en tydlig normativ styrning av 
processen. Genom denna normativa styrning återförs studien till att fokusera på sin uppgift; 
att utreda viktiga perspektiv, mål och behov så att dessa inte utlämnas från en studies 
problemklarläggning och lösningssondering, och som slutligen garanterar att dess resultat kan 
användas som ett välbalanserat beslutsunderlag för beslutsfattare. Om vi vill bemästra den 
mörka sidan av konsensus som innebär att vi inte lyfter fram konflikter, vilka bottnar i var vi 
ska investera våra begränsade resurser, måste metodiken och dess ansvariga utövare dels mer 
stringent följa de övergripande målen och ställa dessa mot behovsdrivna särintressens 
målsättningar, dels bemyndiga olika och fler intressen att ta del av processen. För det finns 
olika problembilder, det föreligger olika behov hos olika grupper i samhället och åtgärder 
innebär inte bara positiva sidoeffekter. Trots det sker väldigt lite reflektion om vinnare och 
förlorare i testfallen, och vilket utvecklingsperspektiv som ska prioriteras förefaller vara en 
tyst överenskommelse mellan närvarande parter. Men vilka föreställer man sig egentligen ska 
genomföra transportpolitiken så att dess målsättningar nås? 
 
Antingen bör Trafikverket börja agera i enlighet med sitt påtagna holistiska samhälls-
byggarperspektiv och faktiskt tänka över hela spektrum av behov, mål och åtgärder, eller så 
behöver uppgiften organiseras utifrån en medvetenhet om att konflikter bemästras på 
jämställd grund och att man måste fördela resurser och mandat mer jämt och således också 
utifrån vilka tydliggjorda intressen och uppgifter som föreligger i och med den nya resurs-
fördelningen. Det kan möjliggöra att man når genuin konsensus kring handlingsalternativ och 
inte bara konsensus om samverkan. Det kan också frigöra förhållningssättet till fyrstegs-
principen, men åter till den nedan.  
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                     
som idag, vara en ganska snäv krets av trafikplanerare och beslutsfattare samt intresseorganisationer för 
näringsliv och transportörer som garanteras deltagande i planeringsprocessen. Dessa får i praktiken ett stort 
inflytande över vilka åtgärder som ska bedömas som ’mest intressanta’ och som ens (sic) ska effektbedömas 
utifrån transportpolitisk måluppfyllelse.” (s. 83) 
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Organiseringen 
Processmomentet ”initiera” är en förbisedd aktivitet i testfallen. Testfallens initiativtagare 
verkar inte ha reflekterat över dess betydelse i någon större utsträckning. Det är ju ändå här 
som studiens förutsättningar dikteras, dess ramar och begränsningar sätts upp, och det är här 
som kärnan i samverkan formuleras. Det som måste lyftas fram i en samverkansprocess är 
betydelsen av resurser och att dessa är gemensamt definierade och fördelade, och inte bara i 
fråga om tid och medel-tilldelning, utan också som resurser i form av mandat och 
beslutsmässighet. Det måste finnas en styrning av studien som utgår från de medverkande 
parternas delegerade mandat. Det är således här i initierandet som man tillskapar ett slags 
temporär verksamhet, vilket ger förutsättningar för ett processbaserat arbetssätt.  
 
Utmärkande för metodikens processorganisering är att den inleds med ett formativt skede, där 
en tentativ verksamhet förverkligas genom att några relevanta aktörer kommer överens om ett 
gemensamt uppdrag och en finansieringsprincip. Verksamheten, d v s genomförandet av 
studien, vilar på en samverkansgrund. Om man utgår från de förväntningar som uttrycks, 
förutsätts i metodiken en mandatgiven konstellation av aktörer, vilka också gör en första 
avgränsning av problemområdet i och med den gemensamma förståelsen av problematiken. 
Här sätts alltså grunden för problem- och målbilden för studien. Detta förefaller också mycket 
väl överensstämma med grunderna för att kunna bedriva ett framgångsrikt processorienterat 
arbetssätt.  
 
Vad utmärker då testfallens organisering för en samverkansprocess? Utgångspunkten för ett 
processorienterat arbetssätt är att det finns en gemensam verksamhetsidé, en gemensam 
målsättning. Som testfallen har organiserat sig syftar man till att sätta problem- och målbild i 
det samverkande sammanhanget. Detta är också en av huvuduppgifterna för en 
åtgärdsvalsstudie och skälet till att flera aktörer involveras och engageras i processen; 
eftersom processen har flera huvudmän och för att dessa ska samordnas, måste de se samma 
mål och enas kring steg för att nå dit. Därtill har inget av testfallen en aktör som kan ta ett 
helhetsansvar för frågeställningen som utreds, vilket också är ett generellt problem för 
sektorsövergripande processer. Fint så långt, men för ett processorienterat arbetssätt förutsätts 
också gemensamma resurser, gemensamma beslutsformer och gemensamt ägande av 
processens resultat. Ingen av de redogjorda fallen har en extern styrgrupp som består av de 
identifierade kärnaktörer till vilka processledaren rapporterar, således föreligger det inte en 
gemensam styrande princip för de aktörer som ingår i testfallen35, inte heller finns det någon 
möjlighet till ett gemensamt kollektivt beslutsfattande, eller ett gemensamt ägande av 
resultatet. Det finns i flera av fallen en överenskommelse mellan de närmaste aktörerna hur 
studien ska genomföras och utredningskostnader fördelas. Det finns i några fall interna 
styrgrupper och det finns i ett testfall en aktörsgemensam överenskommelse om att genomföra 
en studie, att bekosta dess delar solidariskt och att verka för en fortsatt process efter dess slut. 
Formerna för de olika testfallens genomförande och styrning är otydliga och inte heller 
bedöms dessa detaljer vara av särskild stor betydelse för många av de inblandade.   
 
Sammansättningen i punkter nedan är ett slags samverkanskondensat avseende organisering 
och delaktighetsbeteenden i de fyra testfallen. Samverkansgrupperingarna baseras på huruvida 
det finns en överenskommelse, en styrgrupp, en arbetsgrupp, en intressegrupp, och om det 

                                                           
35 De två testfallen som inte redogörs för här har externt sammansatta styrgrupper och är till stora delar 
finansierade externt. De är också de som tagit längst tid på sig att komma igång med en formellprocess i 
enlighet med denna metodik, vilket som sagt var inte behöver betyda att de inte i slutändan kommer att 
komma längst. 
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finns interna arbetsgrupper och styrgrupper hos medverkande aktörer. För de olika testfallen 
(här anonymiserade) föreligger följande olika format: 
  

� En liten grupp aktörer där inga andra intressenter involveras och fåtal specialist-
kompetenser deltar i en arbetsgruppsliknande form. Sammansättningen är åtta 
personer från fyra organisationer och de har träffats tre gånger med ytterligare tre 
möten inbokade. Det finns ingen styrgrupp och arbetsgruppen (den externa 
samverkande) består av handläggare. Trafikverket bereder och föreslår prioriteringar 
tillsammans med aktörerna. Det finns också en intern arbetsgrupp hos Trafikverket 
som förbereder och sammanställer material och rapport.  

 
� En stor grupp intressenter och aktörer verkar i en workshop-baserad form där samtliga 

benämns aktörer och få tekniska kompetenser ingår. Ingen styrgrupp finns och skilda 
beslutskompetenser deltar i arbetet. Inga överenskommelser är direkt kopplade till 
denna studie, men den ansluter till en rad andra samarbetsfora och projektgrupper. 
Sammansättningen är 15-talet personer från 13 organisationer och de träffas vid fyra 
tillfällen. Ingen arbetsgrupp är kopplad till arbetet som hanteras av konsult som 
bereder, avväger, föreslår prioriteringar och sammanställer rapport. 

 
� En liten grupp aktörer men med många tekniska kompetenser och viss lokal besluts-

kompetens medverkar i en workshopbaserad arbetsform. Sammansättningen är 25 
personer från sex organisationer och de träffas tre gånger. Konsult tillsammans med 
Trafikverket bereder, föreslår prioriteringar och sammanställer rapport. Det finns 
ingen styrgrupp och ingen aktörsgemensam överenskommelse i skrift om 
genomförandet av studien.   

 
� En stor grupp aktörer och intressenter med liten teknisk och beslutsmässig kompetens 

arbetar i en referensgruppsliknande form. Sammansättningen är 15-tal personer från 
tio organisationer och de har träffats vid ett fåtal tillfällen. Ingen samverkande 
styrgrupp och inga överenskommelser finns framtagna. Arbetet bereds genom en 
intern arbetsgrupp hos Trafikverket. 

 
Om det inte vore så att dessa studier bedrivits i snart ett helt år skulle man kunna frestas att tro 
att bara det första momentet i åtgärdsvalsprocessen utförts; att studierna är i färd med att 
initieras. D v s, kärnaktörerna försöker komma fram till en gemensam initial uppfattning om 
problemet och om en första avgränsning. I ett försök att förstå studiens omfattning testar man 
lite olika problemställningar, formulerar målsättningar och föreslår åtgärdspaket. Man 
genomför en simulering av åtgärdsvalsprocessen, därför det är oftast ytliga och korta 
resonemang om nyttor och kostnader som föreligger i testfallen och det är ensidiga perspektiv 
som ligger till grund för deras prioriteringar, något som fungerar i ett initierande skede bland 
kärnaktörerna vilkas åtaganden och ansvarspositioner gör dem benägna att rikta blickarna åt 
mer allmänt hållna uppfattningar. Det är ju först i nästa processmoment, när man ska ”förstå” 
problematiken, som också bredden bjuds in, som de olika intressenterna i samhället får ta del 
av föreslagen problemställning och moderera den samma genom att presentera sina behov och 
sina anspråk på de gemensamma resurserna. Resultatet av den initierande ansträngningen är 
en överenskommelse om hur man går vidare i åtgärdsvalsstudien och hur den ska arrangeras 
för att kunna nå sitt ändamål.  
 
Nu är det ju inte så att de fyra studierna enbart har initierat processerna som det beskrivs 
ovan. Det kan uppfattas som denna tanke förringar ett digert samverkansarbete i studierna, 
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genom att få det att framstå som enbart ett initieringsmoment, som till råga på allt tagit lång 
tid. Men om man betänker de fall som inte beskrivs i denna utvärdering, därför att de inte 
hade kommit igång med sin process lika fort, så kanske det delvis ligger i att man där var 
tvungen att behandla frågorna om initiering och förankring mer grundligt som en följd av de 
externa styrgrupperna och den externa finansieringen. Vi vet inget om vilka utfall som 
studierna har, och därmed inte heller om de kommer att leda till samhällsekonomiskt effektiv 
och hållbar utveckling. Men vad vi kan förutspå och spekulera i är att vissa studier kommer 
tidigare än andra att ha genomfört sin process och presenterat åtgärder. Huruvida dessa 
åtgärder kommer att vara lämpligast, d v s leder till övergripande målsättning på bästa vis, och 
huruvida de därtill kommer att bli implementerade enligt uppdragna planer, är oklart. Ett 
tidigt igångsättande och en skyndsam process behöver nödvändigtvis inte borga för att 
metodikens kvaliteter används och därmed att övergripande målsättningar kan komma att nås, 
utan förhållandena kan till och med vara de omvända.  
 
 
Fyrstegsprincipen 
Arbetet med åtgärdsval handlar om att säkra kostnadseffektiva lösningar menar Trafikverket i 
metodikrapporten. Det är genom en process som beaktar alla trafikslag, färdmedel och olika 
typer av åtgärder, så som att i första hand påverka efterfrågan på transporter eller att använda 
befintligt transportsystem effektivare, som man lägger en grund för ett samhällsekonomiskt 
effektivt, men också långsiktigt hållbart transportsystem. Metodiken upplyser om att såväl 
alternativa som komplementära åtgärder kan tas fram. Man skulle således kunna uppfatta 
metodiken som att det är tillräckligt om en studie resulterar i ett paket av kompletterande 
åtgärder, men det är inte korrekt tolkat enligt Trafikverket. Metodiken ska snarare tolkas i 
betydelsen att när det föreligger synergier mellan komplementerande åtgärderna så bör detta 
påvisas och redogöras för i förhållande till olika alternativ. Enbart ett paket av kompletterande 
åtgärder är alltså inte tillräckligt uttömmande för att kunna göra balanserade bedömningar om 
måluppfyllelse och åtgärdernas grad av effektivitet.  
 
Fyrstegsprincipen är ett uttryck för den rationella planeringsprocessen och man talar om ett 
förutsättningslöst sökande efter åtgärder. Om sökandet efter åtgärder sker på ett så förut-
sättningslöst, öppet och kreativt sätt som möjligt borde den kunna resultera i mer än etapp-
beskrivningar av åtgärder mot ett förverkligande av ny infrastruktur. En förutsättningslös 
tillämpning av principen bör också resultera i åtgärdsförslag som är reella alternativ till 
transportutvecklingsåtgärderna. Detta är mycket ovanligt i de föreliggande testfallen. Med 
utgångspunkt i ett processbaserat arbetssättet ser vi att rådande strukturer inte tillåter dessa 
samverkansprocesser att nå sin fulla rationella potential. Ta t ex frågor om beteendepåverkan 
och effektivisering, d v s de ”mjuka” åtgärderna från steg ett och två, vilka förslagsvis kan 
betecknas som transportavvecklande eller transportdämpande åtgärder (medan de två övriga, 
steg tre och fyra, har en utvecklande funktion på transportefterfrågan). I intervjuerna förefaller 
det som om de flesta anser att inte minst det första stegets åtgärder svårligen kan behandlas i 
ett sammanhang där huvudfrågan dels tenderar att vara transportrelaterad, dels övervägs i en 
process som drivs av en organisation, d v s Trafikverket, vars huvuduppgift är att 
transporterna i riket ska fungera.  
 
Processernas utfall av steg ett och två-lösningar, som kan beaktas som alternativa 
åtgärdsförslag och inte bara som ett komplement i en kedja av åtgärder, på vägen till den stora 
infrastruktursatsningen, är rara ting i dessa testfall. Så vad kan man tänka sig är nödvändigt 
för att få till stånd ett sammanhang där dessa åtgärder faktiskt kan övervägas och kan få en 
chans att influera samhällsbyggnadsprocessen även när problemet anses initialt vara 
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transportrelaterat? Måhända en där rådigheten över såväl frågeställningarna som åtgärderna 
finns? Men tyvärr är frågorna och åtgärderna utspridda väldigt väl och inte en aktör kan hävda 
att de kontrollerar merparten av de ”mjuka” åtgärder det handlar om; regleringar och 
ekonomiska styrmedel, den tekniska utvecklingen, fysisk planering och beteendepåverkan. 
Men kanske kan delar av samtliga dessa åtgärdsområden samordnas och organiseras mer 
effektivt under en förvaltningsnivå?  
 
Således kan man hävda att förutsättningarna, strukturellt, inte är de rätta för att aktörerna och 
Trafikverket ska kunna agera enligt metodikens upplägg. Studier som bedrivs i Trafikverkets 
regi kommer, för de medverkande aktörerna, oundvikligen att domineras av den hägrande 
statliga investeringspotten och därmed relativiseras och förminskas andra potentiellt mycket 
mer effektiva och hållbara åtgärder. Det förefaller som om principen, eller förhållningssättet, 
behöver komma till användning i andra sammanhang än dessa exklusivt transportinriktade för 
att kunna nå sitt ändamål. 
 
 
Processens relevans och trovärdighet 
I testfallen har flera personer talat om ett spel för galleriet eller berört processen som något 
nytt knep från staten att blanda bort korten. Hur kan detta förhindras och varför är det viktigt 
att stävja dessa misstankar?  
 
Dessa uppfattningar i fråga är en avvikelse från idealet av sådan genomgripande karaktär att 
man knappast kan peka på en eller ett fåtal moment eller steg som extra kluriga eller otydliga, 
utan här avses en avvikelse från hela metodikens existenstanke. Existensberättigandet är inte 
dess ”ändamål” utan snarare dess förmåga att bli ”tillämpad på ett följdenligt och uniformt 
sätt för att nå sitt ändamål”. Studien har ju till syfte att förbättra de beslut som fattas så att 
man uppnår målsättningen med ett samhällsekonomiskt och hållbart transportsystem. Det kan 
bara uppnås om metodiken tillämpas på rätt sätt. Här är det således en fråga om att agera 
korrekt, alltså ett värde i att göra på rätt sätt, inte bara göra rätt sak. Utgångspunkten bör vara 
att om vi gör på rätt sätt så ökar möjligheterna att också rätt sak blir genomförd. Det är av vikt 
att denna process blir relevant för dess användare och kan komma att skänka ett trovärdig-
hetens ljus på framkomna åtgärdsförslag som prioriteras i investeringssammanhang36. 
Övertygelsen om att metodiken tillämpas uniformt (så långt det går givet omständighets-
specifika detaljer och sammanhang) kommer att stärka dess tillämpbarhet och göra det troligt 
att rätt problem blir löst med den effektivaste åtgärden, i syfte att bidra till en hållbar 
utveckling.  
 
Det som man nu hänger upp trovärdigheten på är dels samverkan; att intressen och aktörer har 
inkluderats, tagit del av studien och t o m aktivt bidragit till dess resultat, dels ett 
samhällsekonomiskt synsätt i utredandet av åtgärder som bygger på en analys av det faktiska 
                                                           
36 Detta är i linje med det kvalitetssäkringsarbete som tidigare SIKA nu Trafikanalys utvecklar på uppdrag av 
regeringen, se bl a SIKA 2009:4, Infrastruktur i ständig förbättring, del 1 Samordning av kvalitetssäkringen i 
åtgärdsplaneringen 2010-2021, vilket lägger en gedigen teknisk grund för uppföljning, granskning och 
jämförbarhet över hela landet. Detta är oerhört viktigt i ett kvalitetssäkrat arbetssätt men föreliggande studie 
breddar bilden och pekar på vissa strukturella brister i att tillskapa jämförbarheten mm. som framför allt ska 
kopplas till ökad trovärdighet genom delaktighet. SIKA:s rapport pekar på ett antal delaktighetsbrister för deras 
del bl a avseende dels trafikverkens arbetsprocesser där de menar har haft en begränsad insyn och dels länens 
arbete, vilkas kalkyler de inte har mandat att överhuvud granska. De pekar helt enkelt på ett antal praktiska 
problem med att få deras samordningsuppdrag av kvalitetssäkringsarbetet att fungera. Frågan är vilket 
inflytande SIKAs funktion och underlag i slutändan hade på åtgärdsplaneringen och de slutliga 
infrastrukturplanerna? Begränsat, om vi ska tala med Riksrevisionen (RiR 2009:23). 
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tillståndet, framtida behov, bristanalys och en bedömning av åtgärders olika effekter. I vissa 
inflytelserika kretsar verkar man till och med mena att samhällsekonomiska kalkyler 
säkerställer att allmänintresset tillgodoses37. Det kan uppfattas som demokratiskt tvetydigt, 
vanskligt, och ytterst teknokratiskt, och kan förklara en rättfärdigande inställning avseende ett 
begränsat deltagande från olika intressen; modellen har ju ändå redan viktat deras relativa 
värdering och kommit fram till ett rimligt värde.  
 
Det är således av stor vikt att det samhällsekonomiska synsätt som man menar att t ex 
fyrstegsprincipen företräder, verkligen kommer till fullständig användning i studierna, men då 
inte bara som ett strikt docerande och värderande av kvantitativa monetära storheter, utan 
även så att intressentinkluderingen inte förminskas till en detalj som kan avgränsas 
godtyckligt efter påtryckningar eller av bekvämlighetsskäl. Samverkan eller delaktiggörandet 
å sin sida, bör baseras på en maxim om att varje studie försäkrar sig om en väl genomlyst 
problembild och att sökandet efter alternativa lösningar är djupt, brett, alternativt och kreativt. 
Därmed ökar också möjligheterna att kunna argumentera väl och sakligt för skälen bakom 
föreslagna prioriteringar och förenklar sökandet efter åtgärder som kompenserar och hanterar 
negativa sido-effekter av alternativen. Detta förutsätter att man verkligen utreder, beskriver, 
och presenterar genuina alternativ till definierat problem.  
 
Som vi sett ovan så tillämpas i testfallstudierna fyrstegsprincipen enligt devisen 
komplementära åtgärder på vägen till stora infrastrukturinsatser; de förefaller använda 
principen för att rättfärdiga redan påpekade åtgärdsbehov av infrastrukturkaraktär. Inga av 
testfallens aktörer tycks vara inställda på att ta fram genuina, riktiga alternativ (ev. alternativa 
paket) för att lösa problemet, utan verkar mer inriktade på att presentera ett paket med 
åtgärder som alla bör genomföras, eller så presenteras ett antal alternativa åtgärder där 
samtliga inte är lika väl underbyggda som den mest önskade åtgärden. Om man vill tillämpa 
fyrstegsprincipens förhållningssätt om ett förutsättningslöst angreppssätt blir det nödvändigt 
med ett brett inkluderande av intressen och då kommer man inte att kunna rationalisera 
delaktiggörandet genom att blanda ihop en aktörsgemensam arbetsgrupp med en 
intressentdialog i kreativa workshop-sammanhang och inte heller ersätta intressenter med 
tekniska kompetenser. Dessutom, genom en gemensam styrgrupp, den överenskomna 
resursfördelningen och det gemensamma ägandet av processens resultat finns det delegerat ett 
handlingsutrymme hos de deltagande aktörerna vilket bemyndigar processen och gör den 
effektivare. Åtgärdsvalsstudien behöver vara inkluderande och stringent för att bli trovärdig, 
och således tillämpas på rätt sätt. I förlängningen kanske det kan leda till att de förväntningar 
på metodiken som Trafikverket ger uttryck för kan komma att inträffa.  
 
  

                                                           
37 Sid. 47 i Förslag till nytt planeringssystem för transportsektorn, menar man att de övergripande målen inte 
kommer att gå förlorade trots en ökad närvaro och ett ökat deltagande av lokala parter, d v s medaktörer, 
eftersom allmänintresset (vilket rimligtvis också motsvarar den gemensamma politikens målsättningar) ska 
beräknas av en samhällsekonomisk kalkylmodell. Oaktat det orimliga med en ekonomisk modell som garant för 
allmänintresset, vad man missar är att någonstans måste man jämka sina egna krav och önskningar, som här; 
allmänintresset, om man önskar dela på ansvaret. Dessutom är det frågan om allmänintresset enligt modellen 
också per definition är att likställa med den övergripande politiskt beslutade målsättningen? Det är inte alldeles 
självklart så. 
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7. För fortsättningen… 
 
Är metodiken utformad på ett ändamålsenligt sätt? Den frågan ställde vi i inledningen till 
kapitel fyra och den får här utgöra ett preludium till fortsatta frågeställningar ity föreliggande 
studie kan omöjligen svara på frågan på ett konsistent och verifierbart vis utan är främst grund 
för att formulera nya uppslag till undersökning och utgöra underlag för att kunna bedriva 
docerande spekulationer. Utvärderingen visar på företeelser men den kan inte generalisera. 
Den formulerar kontextbundna slutsatser vilka bör beaktas som hypoteser som behöver 
studeras vidare, inte nödvändigtvis i en generaliserande undersökning utan måhända i form av 
djupstudier.  
 
Men om vi ska förhålla oss till frågan som en epilog för denna breda studie som är tänkt att 
fungera som en utvärdering, så kanske frågan om metodikens ändamålsenlighet kan utvecklas 
och besvaras av de deltagande medaktörerna. Men det är tveksamt om det är mödan värt. Kan 
de verkligen bedöma metodikens ändamålsenlighet då inga resultat av dess processer ännu 
fanns framtagna vid tiden för intervjuerna? Frågan blir ställd som en hypotes, om metodiken 
förefaller ändamålsenlig, om den verkar fylla sitt syfte. Flera respondenter gav uttryck för en 
förväntan att, javisst, var metodiken bra, förtjänstfull och ändamålsenlig. Men de kanske 
utgick från att det sammanhang de ingick i och tog del av var ändamålsenligt i sig, vilket i sin 
tur skänkte ett ändamålsenligt skimmer åt metodiken. Någon genomskådade frågan och 
menade att det fortfarande återstod att se huruvida ändamålsenlighet var fallet, kanske någon 
luttrad, van vid att ställas inför nya lösningar och idéer som man menar ska lägga saker och 
ting till rätta, eller så kanske personen bara var beslöjade av en mindre optimistisk mentalitet.  
 
 
Några förslag 
Vi vågar här drista oss till att föreslå några olika förhållningssätt och idéer till hur man skulle 
kunna utveckla denna metodik. Teoretiskt visar analysen på att några grundläggande 
strukturer och aspekter antingen behöva förändras, vilket är svårt, eller så måste metodiken 
bättre kunna hantera dessas påverkanseffekter. Aspekterna är bl a en fråga om normbejakande 
styrning, om ett mer fullkomligt aktörsgemensamt ägande av utredningen, och en bred 
intresseinkluderande hantering av frågeställningarna, om syftet med processen är att klarlägga 
en problembild och utreda alternativa lösningar som grund för val av åtgärd, som i sin tur 
syftar till en samhällsekonomisk effektiv och hållbar utveckling.  
 
Följande punkter kan beaktas och utvecklas för att göra metodiken mer ändamålsenlig som 
instrument för att bereda ett beslut och vara en process som skapar tydliga och transparenta 
beslutsunderlag.   
 

� Begränsa antalet studier. Innan en åtgärdsvalsstudie påbörjas bör dess behov prövas. 
Skälen till ett genomförande vilar framför allt på att det finns flera aktörer som är 
beredda att engagera sig aktivt eller på att en studie är beställd och finansierad. 
Åtgärdsvalsstudier bör inte genomföras för att fylla ett resultatmål, utan genomföras 
för att ett behov av att klarlägga utvecklingsbanor och åtgärdsalternativ föreligger. Det 
bör finnas flexibilitet i systemet att kunna påbörja en förstudie, enligt väglagen och 
lagen om byggande av järnväg, om goda skäl föreligger utan att en åtgärdsvalsstudie 
har genomförts.  

� Förankra samverkansformen innan studien påbörjas och skapa en styrgrupp med kärn-
aktörer. 

� Utpeka en ansvarig för studien, t ex den gemensamma styrgruppen.   
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� Förankra åtgärdsvalsstudien under processens gång genom styrgruppen. 
� En studie behöver rimligt med tid och utredningsresurser. 
� I styrningen av processens problemklarläggande och ändamålssökande bör man i 

första hand utgå från övergripande mål och i andra hand kontextberoende behov och 
målsättningar för att styra utvecklingen mot de gemensamt politiskt beslutade målen.  

� För att stärka studiens utredningsmässiga kvaliteter bör man öka kunskaperna om 
processhantering, behovsanalys, problembeskrivning, målformulering, orsak - verkan- 
sammanhang, konfliktanalyser och generering av åtgärder. 

� För att stärka styrningen bör man ta i beaktande ett antal styrningsproblem för denna 
samverkansprocess. Bl a föreligger en kulturell skevhet då Trafikverket fortfarande 
betyder infrastruktursatsningar såväl internt men kanske framför allt externt, en 
strukturell inlåsning eftersom verksamheterna är organiserade linjärt och 
politikområdena är fragmentariska vilket visar sig i att rådighet över de samlade 
frågorna är otydliga och utspridda, samt en fråga om värderingar till vilket inga 
tekniska-ekonomiska modeller någonsin kommer att kunna rättfärdiga de resultat som 
framkommer av en beredningsprocess som inte också är transparent, begriplig, 
förankrad och framtagen i en intresseinkluderande anda. 

� Olika intressenter aktiveras för att ta del av studien, och studien måste vilja ta del av 
dessa olika intressenters behov och perspektiv för att öka värdet av dess resultat.  

o Åtgärdsvalsstudier är en beredningsprocess för ett beslut om att eventuellt 
fortsätta planering. För att beslutet ska kunna vila på en stabil grund måste 
underlaget vara djupt och brett, behoven och konsekvenserna av våra 
handlingsalternativ (åtgärder) måste vara genomlysta och bedömda. 

o I och med att det är en fråga om beredning och inte en fråga om beslut kan 
representativiteten (i form av företrädarskap) inte drivas till sin ytterlighet i 
betydelsen att de som ska genomföra en åtgärd inte på samma gång också kan 
agera representant för olika behov och intressen, då de redan i rollen som 
genomförare (ingår aktivt i studien) har format en uppfattning och är ett 
intresse.  

o Den civila sektorn, d v s intresseorganisationer bör engageras, men inte bara 
aktörer med näringslivsperspektiv38. 

� Studien bör bereda alternativ för beslutsfattarna att ta ställning till. Dessa ska vara 
likvärdigt utredda och värderade.  

� En oberoende granskning bör ske av åtgärdsvalsstudien innan man fattar beslut om att 
välja åtgärd (åtgärder) för fortsatt planering. Granskningsrapporten bör ingå i 
beslutsunderlaget. 

 
Flera av dessa punkter är totalt okontroversiella och vissa av dem kan uppfattas redan vara 
implementerade eller i alla fall avsedda att komma till omedelbar användning. För det 
fortsatta reformarbetet och utveckling av denna metodik och utredningssteg är det av stor vikt 
att det sker en kompetensöverföring till utredningarna, d v s att de har ett utredningsmandat 
som är förankrat i respektive aktörs organisation och att de är delegerade ett kreativt 
problemlösarutrymme. För det andra är det av stor vikt för systemets trovärdighet att 
                                                           
38 Reflektioner under intervjuerna kring frånvaron av miljöintressen väckte frågan om vilken organisation som 
skulle kunna medverka i dessa sammanhang. Forskaren förde ett kortare resonemang med 
Naturskyddsföreningen om deras bild och uppfattning av att kunna delta med personer och kunskaper. Deras 
handläggare såg det inte som en omöjlighet att det skulle kunna finnas resurser för detta, men kanske inte ute i 
alla lokala föreningar, och kanske inte heller i alla sammanhang. Det kan finnas anledning att återkomma till 
detta vad avser olika intressens ekonomiska förutsättningar att kunna engageras i dessa för utvecklingen 
viktiga sammanhang.   
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metodiken och dess process tillämpas i enlighet med sitt syfte och till sin funktion på ett 
jämförbart vis över riket, i syfte att stävja suboptimerande beteenden. För det tredje bör en 
större vikt läggas vid att klarlägga motstridiga målsättningar och utvecklingsbehov och hur 
man lämpligast prioriterar mellan dem. Att behandla dessa frågor ger en grund för att utveckla 
alternativa (inte bara kompletterande) åtgärdskoncept, och det förutsätter ett brett deltagande 
av intressenter. För det fjärde måste den som driver och som tar ansvar för processen, 
tydligare tillse att hela paletten av samhällets behov, mål och åtgärder lyfts fram, för att 
möjliggöra en beslutsprocess som inte bara är effektiv, utan också rättssäker och demokratisk, 
i ett långsiktigt perspektiv. Och slutligen, för det femte, måste vi börja titta på problemen ur 
ett orsaksperspektiv och sluta hänge oss åt en konsekvenshantering av vårt system. Först när 
vi blir medvetna om bakomliggande orsaker kan vi också göra medvetna val; om vi vill 
fortsätta att hantera konsekvenserna, oftast till stora kostnader, eller om vi ska angripa 
problemet vid sin kärna, i förlängningen oftast till betydligt lägre kostnader.  
 
En åtgärdsvalsstudie är inte medlet som fattar rätt beslut, eller som hittar den rätta lösningen, 
den är ett klarläggande av förutsättningar och den beskriver utvecklingsvägar och hjälper våra 
förtroendevalda att fatta kloka beslut om fördelning av våra gemensamma resurser. För att det 
ska bli klokt bör beslutsunderlaget visa på en mångfald av alternativ och bygga på en 
mångfald av perspektiv, precis som vårt samhälle är en mångfald av individer med skilda 
behov. Verkligheten är komplex, sammansatt och mångtydig och i denna väv framstår det 
som uteslutet att det bara skulle finnas ett perspektiv på ett problem, på en utmaning. 
Följaktligen finns det inte heller bara en gyllene lösning eller ett slags lösningar på våra 
utmaningar. En klok och grundläggande tanke med åtgärdsvalsstudien, namnet till trots, är 
vikten av att finna problemet, eller kanske snarare behovet, det grundläggande, och försöka 
ena aktörer kring en definition av denna. Det är lättare sagt än gjort och kanske till och med 
ogörligt. Men en lösning kan vara att i åtgärdsvalsstudierna också beakta alternativa 
utvecklingsmöjligheter, d v s problembilder, som är normbaserade snarare än enbart 
efterfrågestyrda, som ett komplement till den stegvisa sökningen efter effektiva åtgärder som 
utgår från transportefterfrågan. Alternativa utvecklingar kan visa på alternativa åtgärders 
komparativa fördelar visavi den transportefterfrågestyrda utvecklingsbilden och ge 
beslutsfattare och allmänhet jämförbara alternativ som kopplas till målet om en 
samhällsekonomisk effektiv och hållbar utveckling. För att anföra ett exempel är det knappast 
en förlust för miljön eller den offentliga ekonomin när en alternativ åtgärd, vilken springer ur 
ett alternativt utvecklingsperspektiv, får som resultat att tillverkningsindustrin inser att det 
återigen är ekonomiskt mer fördelaktigt att ha lager mer geografiskt bundna istället för att de 
ska rulla runt på hjul39. En åtgärd som grundar sig i och förutsätter ett annat problem-
perspektiv än den gängse, men som lyckas effektivisera en del av det transportbehov som 
kräver ständigt utökad transportkapacitet och i och med den effektiviseringen minskar också 
kraven på ”mer” infrastruktur. Åtminstone kan alternativet blottlägga en ökad betalningsvilja 
för infrastrukturen som idag kan betraktas som en offentlig subventionering av vad som 
förefaller vara en onödigt stor rörlighet i fallet lagerhållning. Risken finns ju att detta 
uppfattas som osedvanligt företagarovänligt eller utvecklingsfientligt, vilket kan vara sant ur 
en mängd perspektiv, men det understryker poängen med ett brett deltagande; det behövs 
olika perspektiv för att blottlägga våra olika behov och våra olika utvecklingsalternativ, för att 
kunna fatta välinformerade och långsiktigt hållbara beslut. 
                                                           
39 Rullande lager eller just-in-time- systemet uppstod för att effektivisera i tillverkningsleden (bl a hos Toyota) 
men skedde också i samband med en harmonisering av transportsektorn, med en avreglering av transporter på 
den inre marknaden på 90-talet. EU menar att avskaffandet av de inre gränserna har bidragit till övergången 
från en lagerekonomi till en flödesekonomi. Ur VITBOK - Den gemensamma transportpolitiken fram till 2010: 
Vägval inför framtiden. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52001DC0370:SV:HTML 
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Slutligen bör man reflektera över följande två problemställningar vid den fortsatta 
reformeringen och utvecklingen av transportsystemets planeringsprocess: 
 
Är denna utredningsprocess ett inslag i samhällsbyggnadsprocessen, eller är den en 
transportlösningsprocess? Det står inte alldeles självklart för alla inblandade att 
transportfrågan är en del i ett större sammanhang, trots ett enträget upplysande om ett 
samhällsbyggarperspektiv hos Trafikverket liksom uppmaningar från Boverket och Sveriges 
kommuner och landsting att man inte ska bebyggelseplanera och trafikplanera separat utan i 
ett sammanhang och så vidare. Men som samverkansdilemmat har visat krävs det en ansvarig 
för processen, så problemet är inte en informations- och upplysningsfråga utan mer en 
avsändarfråga. Det finns ingen aktör som trovärdigt kan agera samlande bakom ett samhälls-
byggarperspektiv på utvecklingsfrågor och driva dem ur ett helhetsperspektiv. Vilken 
organisation kan ge ett sådant samlat perspektiv och samtidigt representera en hanterbar 
avgränsning? 
 
För den fortsatta utveckling i ett hållbarhetens tecken måste en värderingsmässig revolution 
ske å det snaraste hos politiker och tjänstemän inom transportsektorn: hur kan vi gå från den 
gamla mentaliteten ”predict and provide” till den moderna, hållbara och utvecklingsbejakande 
inställningen ”predict and prevent”?40 Vi måste medvetandegöra att hållbarhet är en mång-
fasetterad och multidimensionell målsättning, och att det utan en ökad ekologisk och social 
balans inte kommer finnas mycket ekonomi kvar att tala om. Det är sannerligen besynnerligt 
att inte vårt ekonomiska system kan anlägga en kostnad på resursuttag och naturens 
produktionsbortfall på ett mer stringent och klokt sätt, vilket skulle innebära att begreppet 
ekonomi också levde upp till sin betydelse; hushållning med resurser under tillstånd av 
knapphet. Under sådana förhållanden skulle vi knappast behöva tillämpa en massa hänsyns-
regler eller ägna oss åt att hantera negativa bieffekter av vårt leverne, det skulle visa sig vara 
mera effektivt att hindra deras uppkomst än att bara försöka begränsa deras skada.  
 
  

                                                           
40 Enligt Naess finns det en rad inhemska som utländska exempel på att utformningen av 
transportinfrastrukturprojekt bygger på trafikmodellberäkningar som utgår från en förväntad efterfråga om 
utrymme på vägarna, samtidigt som länderna har transportpolitiska målsättningar som handlar om att 
efterfrågan på bilresor i framför allt storstäder ska dämpas. Han menar: ”Ved å basere planleggingen på 
etterspørselsbaserte modellberegninger og trendforlengelser i slike situasjoner, undergraves de politiske 
målene for samfunnsutvecklingen. Dermed svekkes også demokratiet.”(2004a, 36)  
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Bilaga frågestruktur 
Till: ”Åtgärdsvalsstudie – en ny planeringsaktivitet för bättre lösningar på transportrelaterade 
problem. Erfarenheter från de första testfallen” 
 
Frågor till aktörerna 
Hur uppfattar aktörerna metodiken och dess process? 
 
Frågestruktur 
Frågorna till medaktörerna är kopplade till den andra frågeställningen och de är indelade i tre 
grupper; 1) aktören och de regionala omständigheterna, 2) projektspecifika detaljer och 3) 
tillämpning av metodiken. Intervjuerna bygger inte på en strikt tillämpning av denna 
frågestruktur utan frågorna har varit stöd och utgångspunkter för samtal mellan de intervjuade 
och forskaren. 
 
1. Aktörens roll och de regionala omständigheterna avseende samverkan i utvecklingsfrågor i 
allmänhet och transportfrågor i synnerhet  

� roll och uppgift 
� andra organisationers inflytande och aktivitetsgrad 
� inflytande på utvecklingen 
� utmaningar av övergripande regional karaktär/regionfrågan 
� samarbetsklimatet/samverkansnödvändighet 
� tillståndet på länets infrastruktur/transportproblem 
� förväntningar på nästa planeringsomgång 

 
 
1. Berätta om er roll och uppgift som organisation?  
 
2. Vilka organisationer sitter på det största inflytande att kunna påverka utvecklingen? Vad 
utmärker detta inflytande, vilka viktiga egenskaper för att utverka inflytandet över 
infrastrukturfrågor?  
 
3. Vilken organisation är mest drivande i frågor av regional karaktär? Är regionfrågan levande 
i länet? 
 
4. Hur är samarbetsklimatet i länet (mellan kommuner och gentemot landsting och staten och 
så vidare)? 
 
5. Hur skulle ni vilja beskriva tillståndet på länets infrastruktur? 
 
6. Vilka är era förhoppningar inför en ny planeringsomgång? Hur skiljer sig denna 
förväntning från förra omgången? Vad var utfallet av den? Vad är skillnaden nu?  
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2. Projektspecifika detaljer avseende engagemang och delaktighet  

� problemets dimensioner 
� roll i projektet 
� engagemangets grunder 
� förväntningar på studien (processen) 
� aktörssammansättningen 
� finansiering 
� inflytande, beslutskompetens och ansvarsfördelning 

 
 
 
1. Vad är er roll i testfallet? Ingår ni i den s k lilla eller stora gruppen av intressenter?  
1b. Varför engagerar ni er i processen? (Hur uppmärksammades ni om processen? Vad 
förväntar ni er att få ut av processen som är er till nytta?) 
 
2. Vilka aktörer ingår i gruppen som genomför åtgärdsvalsstudien? 
 
3. Hur många möten har ni haft? Hur många fler är inplanerade? 
 
4. Har ni en intern arbetsgrupp? Vilka kompetenser ingår och hur ofta träffas ni? 
 
5. Finns det en styrgrupp, vilka ingår? 
 
6. Är ”problemet” behandlat i andra sammanhang? Är frågan redan ”löst”? Om ja: Hur skiljer 
sig problemen åt mellan tidigare processer och denna? 
 
7. Vem uppfattar ni äger frågan (problemet som ni studerar)? 
 
8. Hur skedde urvalet av aktörer? Vem gjorde det och hur? 
 
9. Vilka aktörer är inte med som borde vara med? Varför deltar de inte?  
 
10. Vad finns det för risker med att vissa intressen inte företräds?  
 
11. Vilka förväntningar tror ni att de andra aktörerna har på processen avseende delaktighet, 
inflytande och reella påverkansmöjligheter? 
 
12. Sker det någon samordning med andra planeringsaktiviteter? 
 
13. Hur finansieras den? Är det en resurskrävande metod som du uppfattar det?  
 
14. Nämn några risker till att åtgärderskonceptet inte blir av, förutom 
ekonomin/finansiellsituation? 
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3. Erfarenheter av tillämpning av metodiken 
Nedan återfinns de fyra processmomenten i metodiken; initiera, förstå, pröva och välja, samt 
en femte punkt som bl.a. berör metodikens ändamålsenlighet och några allmänt hållna 
funderingar om form och struktur. Frågorna kommer att beröra aktörernas erfarenheter av 
respektive moments tillämpbarhet, funktionalitet och förbättringsmöjligheter, i den mån man 
har erfarenhet av stegens funktion.  

� initieringen av studien/processen 
� ”förstå”-delen 
� prövning av olika åtgärder 
� val av åtgärdskoncept 
� studiens meningsfullhet 

 
 
1. I vilket processmoment befinner ni er i? 
 
2. Ang. föreliggande gruppsammansättning, tycker ni att den sammantaget har tillräckligt 
bred kompetens för att kunna hantera aktuella frågor allsidigt? a) Vad inbegriper i en 
tillräckligt bred sammansättning? Om Trafikverkets skulle välja att driva processen internt 
och enbart bjuda in till dialog, b) hur skulle detta komma att påverka studiens resultat (dess 
betydelse, dess inflytande)? 
 
3. Har ni tagit fram en gemensam skriftlig övergripande problembeskrivning?  
 
3b. När blev problembilden fastlagd? Hur stor del ägnade ni åt att formulera just behov och 
problem?  
 
4. Finns det en tydlig formulering av det ändamål som skall uppnås i form av konstaterad brist 
mot funktionalitet eller det behov av förbättrad funktionalitet som eftersträvas i 
transportsystemet? Hur förhåller sig studiens process (som du deltar i) i problemdefiniering 
och åtgärdsfinnande jämfört med andra tidigare processer?  
 
5. Hur ska man förhålla sig till det förutsättningslösa anspråket i studien? Är det möjligt att 
bedriva en förutsättningslös studie givet begränsningar i tid, medel och antalet deltagande 
intressenter? Leder uttrycket fel? Hur tolkar du förutsättningslösheten? 
 
6. Anser ni att det finns förutsättningar att involverade parter/aktörer kommer att förstå 
situationen – problemet, på ett ensartat sätt? Hur har ni agerat för att fånga upp så många olika 
synsätt och perspektiv som möjligt? Vems är ansvaret för att problemet blir tillräckligt brett 
genomlyst? 
 
7. Vilka övergripande målsättningar tar ni hänsyn till?  
 
8. Bör man ha förstått problemet ensartat, så till vida att man har enats kring en gemensam 
målsättning, innan man påbörjar generering av åtgärdsalternativ eller är det möjligt att påbörja 
detta innan målsättningen är klarlagd?  
 
8b. Vilka risker finns det om man börjar tänka åtgärder (lösningar) innan det finns en klar 
uppfattning om vad för slags problem det rör sig om, samt har kommunicerat denna bild till 
deltagande parter? 
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9. Anser ni att det finns målkonflikter? Hur har ni resonerat kring risken för att sådana kan 
uppstå? 
 
10. Berätta kort hur dialogtillfällena (t ex workshops) har fungerat? 
 
11. Vad anser ni vara relevanta delar av ”förstå-processen” som bör dokumenteras? Ser du 
några problem med att kunna dokumentera en åtgärdsvalsprocess för att kunna följa hur 
aktörerna i processen har valt vägar och prioriterat bort perspektiv och alternativ?  
 
12. Bedömer du att alla intresserade parter bör delta i en alternativgenerering, eller räcker det 
med de intressenter som kan hävda legitima skäl eller beredskap till insats av något slag 
deltar? 
 
13. Metodikrapporten uppmanar att man ska använda sig av policies och strategier som 
bygger på nationella och regionala systemanalyser för vägledning om insatser (relevanta 
sådana), anser ni att dessa befintliga strategidokument är tillräckligt bra underbyggda för att 
kunna underbygga denna studie? Används dessa? 
 
14. Hur många alternativa åtgärder (koncept) har ni genererat? Vad det svårt att finna 
alternativ? Vad kan vara till stöd för denna generering? 
 
15. Är det klarlagt att åtgärdsvalet också kommer att innebära en ansvarsfördelning av 
genomförandet? (Vem ansvarar för genomförandet av åtgärdskonceptet?) (Fattar er 
organisation också beslut om åtgärdsvalet och ämnar visa på en beredskap om att bidra till 
åtgärdens förverkligande? Hur?) 
 
16. Hur går man vidare efter åtgärdsvalet, har ni definierat det?  
 
17. Angående hantering av resultatet/åtgärdskonceptet: om det består av åtgärder från olika 
steg och faller in under olika kompetens- och beslutsområden, ska de lyftas in åtgärdsbanken, 
ska de delas upp; hur tycker du att resultatet ska hanteras i den fortsatta planeringsprocessen? 
 
18. Hur skulle ni reagera om beslutet blev hängande i luften, d v s inga tydliga beslut om en 
fortsättning? Hur skulle du reagera om man avbryter processen? Är det troligt att deltagande 
engagerade aktörer – som ser ett problem och ett behov – går med på det? 
 
19. Känns den här metodiken dess studie och process meningsfull, ändamålsenlig? 
 
20. Har denna studie med dess metodik och process, tror du, på något vis lett fram till några 
andra nya åtgärdsförslag som ni bedömer inte skulle ha kommit fram utan denna metodik?  
 
21. Är namnet på studien lämpligt, återger det en korrekt bild av vad den innebär? 
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