
 
 

TRITA-INFRA 02-032 
ISSN 1651-0216 

ISRN  KTH/INFRA--02/032--SE 
 
INSTITUTIONEN FÖR INFRASTRUKTUR                                                          ISBN 91 – 73 23 – 032 - 4 
 
 
 

AGENDA EKN 
Förslag till planeringsunderlag 

För allsidig och kreativ problemlösning 

 
PERSPEKTIV 

 
ASPEKTER 

 

 

 

 

 

 

 

EKONOMISKT PERSPEKTIV 

 

 

 

 

 

 

KULTURELLT PERSPEKTIV 

 

 

 

 

 

 

NATURGIVET PERSPEKTIV 

RESURSER 
Finansiellt 

Kapital 
Socialt 
Kapital 

Ekologiskt 
Kapital 

POTENTIAL 
Ekonomisk 
utveckling 

Kulturell 
utveckling 

Miljömässig 
utveckling 

HÅLLBARHET 
Ekonomiskt 

kretslopp 
Kulturellt 
kretslopp 

Naturligt 
kretslopp 

MÅNGFALD 
Ekonomisk 
mångfald 

Kulturell 
mångfald 

Biologisk 
mångfald 

FÖRSIKTIGHET 
Kalkyl- 
princip 

Historie- 
Princip 

Om 100 år- 
princip 

SUBSIDIARITET 
Jämvikts- 

princip 
Frihets- 
Princip 

Närhets- 
Princip 

ATTRAKTIVITET 
Investerings- 

princip 
Engagemangs- 

princip 
Växtkrafts- 

princip 

SYNERGI 
Fördels- 
princip 

Deltagande- 
princip 

Samspels- 
Princip 

BENCHMARKING 
Ekonomisk 

förebild 
Kulturell  
Förebild 

Miljömässig  
Förebild 

DJÄVULS-
ADVOKAT 

Ekonomisk 
riskanalys 

Kulturell 
riskanalys 

Miljömässig 
riskanalys 

 Jerker Söderlind 
 Avdelningen för Samhällsbyggnad 

Institutionen för Infrastruktur 
KTH 

 
 
 



 
 

Denna avhandling har möjliggjorts genom ekonomiskt stöd från: 
 
 

Stiftelsen ARKUS 
Arkitekternas forsknings - och utvecklingsstiftelse 

 
(Licentiatstipendium 1997, projekt nr 359) 

 
 
 
 

Byggforskningsrådet, BFR  
Del av nuvarande Formas, 

Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande 
 

(Kontrakt 19970319-3 samt 2001-0124) 

 
 
 

Tack till Mikaela Eckered och Ingela Söderbaum 

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Agenda EKN 
Förslag till planeringsunderlag 

För allsidig och kreativ problemlösning 
 
 

Jerker Söderlind 
 
 
 
 

Akademisk avhandling 
som med tillstånd av utbildningsnämnden för industriell 

ekonomi, lantmäteri och väg- och vattenbyggnad vid 
Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm, för avläggande 

av teknisk doktorsexamen, kommer att offentligen försvaras 
den 18 december klockan 09.00. i kollegiesalen, KTH, 

Valhallavägen 79. 
 

Avhandlingen försvaras på svenska. 
 



TRITA-INFRA 02-032 
ISSN 1651-0216 
ISRN KTH/INFRA – 02/032-SE 
ISBN  91 – 73 23 – 032 – 4 
_____________________________________________________________________________  
Author / Författare  
Anders Jerker Söderlind 
Publisher 
Department of Infrastructure 
Royal Institute of Technology, Stockholm, 2002 
Doctoral Dissertation 
Title / Titel 
Agenda EKN. Förslag till planeringsunderlag. För allsidig och kreativ problemlösning. 
Abstract 
This thesis asks whether is it possible in planning to formulate questions such that most participants feel 
invited into a discussion from the outset and discussions are not conducted from biased perspectives. The 
thesis concludes that such questions are possible provided that they are supported to a large degree by the 
design of the discussion Agenda, participants really are interested in a mutual search for creative answers, 
one party or actor does not have a power monopoly – mentally, physically, economically, organisation-
wise or otherwise. The thesis analyses the relationship between methods and concepts used in physical 
planning and building – and the real outcome of planning decisions. 

The tendency for narrow minded and non-creative planning discussions and processes can have two basic 
outcomes: 1) A plan that fulfils only a few possible goals or values is expedited through the decision 
process. 2) No change at all is possible – the planning process ends with status quo. The goal of this thesis 
is to present a planning model which promotes a broad and open-minded discussion on planning issues. 
An agenda that focuses more on possibilities and potentials, less on consequences and conflicts is 
presented. 

The model consists of three perspectives  – the horizontal parameters; and ten aspects –the vertical 
parameters. ECN stands for three perspectives that I regard as equally important to consider in planning 
and building. If regarded as “the single most important and the superior perspective”, any of these 
perspectives can result in narrow minded discussions and sub-optimal solutions. The three perspectives 
underline the important need for “comprehensiveness”. According to my model, planning issues should 
be viewed from all three perspectives: E - Economic (financial) resources and perspectives. C - Cultural 
(humanistic) resources and perspectives. N - Natural (ecological) resources, and perspectives. 

Ten different aspects are proposed. The ten aspects underline the need for creative discussions. It is 
important to ask other questions than the usual ones. The ten aspects are formulated to involve different 
actors in discussions that do not take their starting point in fixed positions. The ten aspects are intended to 
help to promote open and creative discussions between different actors and interests, as well as a 
willingness to focus on possibilities and unforeseen potentials. 

Planning questions should be asked from these ten aspects: ECN 1:  Resources – identify available ECN-
resources. ECN 2:  Potential – find possibilities that make good use of these resources. ECN 3:  
Sustainability – create stable and robust solutions. ECN 4:  Diversity – achieve variation and pluralism. 
ECN 5:  Precaution – minimise risks and irreversible negative effects. ECN 6:  Subsidiarity – distribute 
power and responsibility. ECN 7: Attractivity – create inspiring and desired solution. ECN 8:  Synergy – 
foster co-operation and mutual advantages. ECN 9 : Benchmarking – make references and comparisons. 
ECN 10: The Devils Advocate – establish risk management and preparedness for catastrophe. The two 
first aspects (Resources and Potentials) describe what could be seen as the overall goal of planning - to 
find and make good use of existing resources so as to create new possibilities. 



 

Errata 
Kap Sid Stycke Fel Rätt 
1 11 3 ... verkliga planeringsproceser ... ... verkliga planeringsprocesser ... 
1 13 5 Illustrerande tillämpningar och 

preciseringar görs i en bilaga till denna 
avhandling. 

Illustrerande tillämpningar och 
preciseringar görs i en fristående bilaga 
till denna avhandling. 

3 1 2 ... varit at inspireras ... ... varit att inspireras ...  
3 10 1 ... verktyg som ställer är inriktade mot att 

ställa ... 
... verktyg som är inriktade mot att ställa 
... 

4 1 4 ... konkreta paneringsfall ... ... konkreta planeringsfall ... 
4 1 4 ... av en modell för ... ... av den modell för ... 
4 2 2 Medan kvalitativt inriktade forskare 

betraktar enskilda fall som unika och inte 
möjliga att förklara med hjälp av 
vetenskapen, ser den kvantitativt inriktade 
forskaren det unika fallet och dess 
kontext som viktiga för förståelse (Stake, 
1995).  

Medan kvantitativt inriktade forskare 
betraktar enskilda fall som unika och inte 
möjliga att förklara med hjälp av 
vetenskapen, ser den kvalitativt inriktade 
forskaren det unika fallet och dess 
kontext som viktiga för förståelse (Stake, 
1995).  

5 13 10 ... intresse av Björnöprojektet får ... ... intresse av att Björnöprojektet får ... 
5 14 1 ... (sedermera benämnt Planförslag A, ... (sedermera benämnt Planförslag A), 
5 14 2 ... sammanfattasi ... ... sammanfattas i ... 
6 3 6 Innan jag gör över ...  Innan jag går över ... 
6 5 2 ... inte innebär att ... ... inte innebära att ... 
6 5 2 ... ligger i at vidga ... ligger i att vidga ... 
6 6 5 .. är at den är kreativ, ... är att den är kreativ, 
6 12 4 ... och styrning, En utveckling ... ... och styrning, en utveckling ... 
6 13 2 ... är nog at bedöma ... ... är nog att bedöma ... 
7 1 6 ... har tid  tillämpats ... ... har under lång tid tillämpats ... 
7 3 2 ... förena och ”ygla tre .. ... förena och tygla tre ... 
7 6 2 ... med möjlighet till dem emellan ... ... med möjlighet till återkoppling dem 

emellan ... 
7 10 1 ... storlek kan sägas representerar ett mått 

på en ”ullgod, allsidig eller balanserad 
lösning. 

... storlek som kan sägas representera ett 
mått på en fullgod, allsidig eller 
balanserad lösning. 

7 10 3 ... som deiskuteras nedan kan ... ... som diskuteras  nedan kan ... 
7 15 5 ... bland annat att man vill man undvika ... ... bland annat att man vill undvika ... 
8 1 5 Kan det värd” som Kan det värde som 
8 2 7 ---  i kapitel 10 förs en ... --- i kapitel 9 förs en ... 
8 6 7 .. att i modifierad form ”mportera ... ... att i modifierad form importera ... 
8 11 5 ... i ett banchmarkingarbete ... ... i ett benchmarkingarbete ... 
8 12 1 DJÄVULSADVVOKAT DJÄVULSADVOKAT 
8 12 6 ... vilka används båda i form av ... ... vilka används både i form av ... 
8 13 3 I den högra ... I den mittersta ... 
8 13 3 , men plats för svar ... , med plats för svar ... 
8 13 3 ... till användaren, men plats för ... ... tillanvändaren med plats för ... 
9 6 3 Går det genomföra ... Går det att genomföra  ... 
9 9 1 dessa menade ... Dessa menade ...  
9 9 4 ... den biologiska mångfald ... ... den biologiska mångfalden ... 
9 9 9 ... det ekonomiska rikstagandet ... ... det ekonomiska risktagandet ... 
9 12 3 Dock föreslogs även i detta förslag 

rivning av den hall där 
Dock föreslogs även i detta förslag vid ett 
tillfälle rivning av den hall där 



Container/Festfabriken var beläget samt 
ett antal större industrilokaler från 1950-
talet. Vid återbesök på platsen (2002) kan 
konstateras att dessa byggnader rivits och 
verksamheterna även upphört. 

Container/Festfabriken var belägen samt 
en större industrilokal från 1950-talet och 
en mindre kontorslokal. Vid återbesök på 
platsen (2002) kan konstateras att 
industri- och kontorslokalen men ej 
Container/Festfabrikens lokal rivits. 

9 16 1 detta avsnitt… I detta avsnitt… 
9 28 4 … naturperspektiv kan olika  aktörerna… … naturperspektiv kan de olika aktörerna 
9 29 1 … byggandet av en inklusiv form av 

konsensus av en inklusiv typ. 
… byggandet av en inklusiv form av 
konsensus. 

9 30 2 E, tyngdpunkt … En tyngdpunkt … 
9 30 4 … av ett vindkraftverk … … av ett vind- eller vattenkraftverk 
9 30 4 … överordnat de re EKN-perspektiven … … överordnat de tre EKN-perspektiven 

… 
9 31 2 … kan utifrån en … … kan diskuteras utifrån en … 
9 31 2 … KREATIVITET gjordes … … KREATIVITET som gjordes … 
9 35 4 … när reguljär förhandlingar … ... när reguljära förhandlingar … 
9  4 I bilagan till denna avhandling beskrivs ... I en fristående bilaga till denna 

avhandling beskrivs ... 
9  5 I bilagan till denna avhandling beskrivs ... I en fristående bilaga till denna 

avhandling beskrivs ... 
9 36 7 … och förinas  i en … … och förfinas i en … 
9 37 2 … i stället för ordet ”begrepp”? … i stället för ordet ”perspektiv”? 
9 37 3 Jag menar att dt är … Jag menar att det är … 
10   Boverket (1996) Referensen står på två ställen, dels rätt 

placerad, dels sid 7, mellan Söderlund 
(2002) och Troedsson (2000) 
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Förord 
Social utveckling är i informationsåldern både en förutsättning för och et t resultat av en kunskapsbaserad 
modell för ekonomisk tillväxt, teknologisk förnyelse, ekologisk hållbarhet och mellanmänsklig solidaritet. 
Hindren för genomförandet av en sådan modell är inte objektiva utan subjektiva, inte materiella utan mentala.  

Castells, 1998, sid 18 

Kan frågor ställas så att: 

• De flesta kan känna sig delaktiga i en diskussion från början? 

• Diskussionen inte förs utifrån enögda perspektiv? 

Om detta handlar denna avhandling. 

Utgångspunkten är ganska enkel – ”som man frågar får man svar”. 

Svaren på den inledande frågeställningen är:  

- Ja, det går. Förutsatt att frågor ställs på ”rätt sätt”. Det jakande svaret kan delas in i tre punkter: 

• Ja, men det beror i stor utsträckning på utformningen av dagordningen, hur diskussionen organiseras. 

• Ja, förutsatt att deltagarna verkligen är intresserade av ett gemensamt sökande efter kreativa lösningar. 

• Ja, så länge som inte en part eller en aktör har monopol på makt och inflytande – mentalt, fysiskt, 
ekonomiskt, organisatoriskt eller på annat sätt helt dominerar diskussionen. 

Avhandlingen handlar om samhällsplanering och byggande. 

Ambitionen har varit att presentera en på begrepp uppbyggd modell för diskussioner om vad som kan 
byggas, var det kan byggas och hur det kan byggas. Avhandlingen presenterar i sin andra del en 
dagordning för kreativa och allsidiga planeringsdiskussioner. Den heter Agenda EKN – där EKN står för 
Ekonomi, Kultur och Natur. Förenklat handlar EKN om de tre sorters glasögon som  världen kan betraktas 
igenom: 

E = Ekonomi = 

De blåa glasögonen = med vilka vi betraktar världen utifrån perspektiv 
som finansiering, investering, avkastning, pengar, effektivitet, 
produktivitet, realism och lönsamhet. 

K = Kultur =  

De röda glasögonen = med vilka vi betraktar världen utifrån perspektiv 
som sociala förhållanden, mänskliga värden, humanism, trivsel, 
glädje, önskvärdhet och livskvalitet. 

N = Natur = 

De gröna glasögonen = med vilka vi betraktar världen utifrån 
perspektiv som biologiska förlopp, ekologi, naturresurser, miljö, 
naturvetenskap och livsuppehållande fysiska system. 
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Avhandlingen menar att konflikter i planärenden kan ha två principiellt olika grunder eller orsaker: 

• Begrepp. 

• Intressen. 

Konflikter som huvudsakligen grundar sig på skillnader i begrepp handlar till exempel om: Arbetsverktyg, 
idévärld, ideologi, politisk /religiös uppfattning, utbildning, profession, känslomässig identitet, 
världsåskådning etc. 

Konflikter som huvudsakligen grundar sig på skillnader i intressen handlar till exempel om: Ekonomisk 
vinst, ägande, fördelar och nackdelar, utsikt, makt, plats, livsutrymme och livskvalitet, plats i världen etc. 

Självklart hänger de här två kategorierna ihop. 

Men det här är avhandlingens syfte: 

• Att försöka minska konflikter av begrepps-typ, genom att argumentera för – och visa – att ingen enskild 
uppsättning av begrepp är heltäckande eller ger en ”sann” bild av en frågeställning. De tre Perspektiv 
som presenteras i Agenda EKN vill visa att frågor om ekologi, ekonomi och humanistiska värden som 
regel är förenliga, dvs är inte antagonistiska. 

• Att  försöka mildra konflikter av intresse-typ, genom att argumentera för – och visa – att aktörer med 
motsatta intressen kan nå bättre resultat – utifrån sina egna intressen - genom att gå från positions -
diskussioner till att förstå motståndarens intressen, och att utifrån denna förståelse gemensamt söka 
ömsesidigt acceptabla lösningar. De tio Aspekter som presenteras i Agenda EKN vill visa vägen till mer 
kreativa och problemlösande processer. 

Den som läser avhandlingen blir förhoppningsvis lite bättre på att presentera och diskutera sina intressen så 
att de bättre kan tillgodoses jämfört med om låsta positioner intagits redan från början. Även om 
avhandlingen handlar om fysisk planering och byggande finns en del allmänna slutsatser i texten. En sådan 
är: 

Om du vill lyckas med något bör du anpassa din argumentation – men självklart inte dina åsikter eller 
intressen - till lyssnarnas och inte minst eventuella motståndares språkbruk och världsbild. Om du till 
exempel vill få till en mer miljövänlig utveckling ska du använda andra argument än sådana som har med 
miljö att göra. Då ska du tala om ekonomi och lönsamhet, om den mänskliga kulturen och livskvalitet. Om du 
är mer fokuserad på pengar och avkastning,  gör på ett liknande sätt  - prata miljö och skönhet och trivsel. 

Avhandlingen fortsätter en diskussion som fördes i boken Stadens Renässans (Söderlind 1998). Där 
presenterades förslag till lösningar på olika stadsbyggnads - och planeringsproblem och föreslogs ett antal 
teman för att åstadkomma funktionellt och socialt blandade, ekonomiskt och kulturellt livskraftiga städer. 

En tankegång där var att den framtida stadsutvecklingen till stor del beror på vilka begreppsapparater och 
världsbilder som aktörer använder sig av. Fokus låg här mer på fysiska lösningar, mindre på hur lösningar 
skulle kunna genomföras och om det var möjligt att uppnå konsensus mellan aktörer för att genomföra 
idéerna. 

Avhandlingen är mer intresserad av hur man får till stånd allsidiga och kreativa diskussioner och processer. 

Agenda EKN säger inte hur en väl fungerande stad kan se ut. 

Däremot anger den hur diskussionen kan föras. Förhoppningen är att de perspektiv och aspekter som här 
presenteras kan uppfattas som positiva och användbara av olika aktörer – aktörer som både har olika reella 
intressen och olika världsbilder och skilda professionella utgångspunkter. 

Agenda EKN vill bidra till en planeringsdiskussion präglad av mångfald och respekt för olika aktörers 
intressen och olika professioners synsätt - inte fastlägga en norm för hur det konkreta resultatet av 
planeringen skall se ut. 

• Avhandlingen lägger således inte fast några mål eller kriterier för den fysiska planeringen och 
byggandet. 

• Den föreskriver inte heller några konkreta medel för att uppnå olika mål. 
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Istället presenteras en planeringsmodell i form av begrepp, frågeställningar och arbetsrutiner som kan vara 
behjälpliga i planeringsprocessen. En tillämpning av Agenda EKN i konkret fysisk planering kan således 
leda fram till vitt skilda resultat - beroende på hur de inblandade väljer att tolka och besvara de 
frågeställningar som ställs i Agenda EKN. 

En planeringsmodell blir vad användaren gör den till. 

På samma sätt som en hammare kan användas till att både bygga en stabilt och ett rangligt hus, är varje 
verktyg beroende av användarens kunnighet, intresse och vilja. 

 

Tack till följande personer som varit avgörande för resultatet. 

Göran Cars, huvudhandledare, som lusläst och kommenterat ett stort antal versioner av texten. Göran gav 
en viktig introduktion till förhandlingsteori och aktörsperspektiv och insikten om att det inte räcker med att 
själv lägga fram ett jättebra planförslag för att alla ska bli nöjda. Om den som berörs av ett beslut inte får 
vara med och formulera det är det lätt hänt att hon eller han sätter sig på tvären bara av den orsaken. Med 
Göran gjordes också den första delen av fallstudien om Björnö i Norrtälje som här har utvecklats. Tack för 
tålmodigt läsande och bra synpunkter, både i detalj och kanske främst vad gäller struktur, vetenskaplighet, 
form och logik. Utan Göran – ingen akademisk avhandling! 

Folke Snickars, biträdande handledare, har, inte minst i inledningen av avhandlingsarbetet, bistått med en 
uppsättning nya perspektiv på planeringsteori, systemteori och forskningsmetodik. Han har på ett 
förtjänstfullt sätt understrukit vikten av att göra teoretiska, praktiska och inte minst tidsmässiga 
avgränsningar. Fallstudien om Saltsjö-Järla i Nacka ingick initialt i det kulturprojekt som Folke initierat. Den 
studien handlade till en början om konstnärers ekonomiska villkor och bristen på billiga lokaler för 
kulturföretagare men kom att växa till att även handla om planering, förhandling, plansamråd och 
stadsbyggande. Järlastudien kom således, även om det inte var avsikten från början, att bli en viktig grund 
och inspirationskälla för framtagandet EKN–modellen. 

Kursen i kreativitet i forskning på Södertörns Sommaruniversitet med Donald A Saari och Åke E Andersson 
som ansvariga var avgörande för beslutet att lämna alla tankar på att skapa den perfekta 
utvärderingsmodellen och koncentrera arbetet på en praktiskt tillämpbar arbetsmodell. Kursens betoning på 
frågor om relevans och kreativitet varit mycket stimulerande: Försök till exempel att alltid besvara frågan ”So 
what ?” när du forskar. Blir du svaret skyldig ska du kanske ändra på något. Ett bra avhandlingsarbete bör 
vara av typen ”AHA” snarare än ”JASSÅ”. Tankeexperimentet ”beer-talk” som introducerades under denna 
kurs medförde att avhandlingens frågeställningar och resultat har presenterats i olika detaljeringsnivåer och 
för olika typer av publik (från forskare till barn). ”Beer-talk” går ut på att du som forskare ska kunna förklara 
ditt forskningsprojekt på ett par minuter för en fullständig främling på en bar. En nyttig övning. 

Tack till kollegorna på regional planering/samhällsbyggnad: 

Lars Orrskog, Eva Asplund, Sylvia Dovlén och Maria Håkansson som med rapporten ”Räcker 
kompetensen?” väckte intresset för själva problemställningen – de olika professionella 
planerarperspektivens konflikt och dess inverkan på planeringsprocessen. Erik Dahlrot, närmaste kollega i 
kulturprojektet, Pia Westford, Krister Olsson, Magnus Löfvenberg, Åsa von Sydow, Tigran Hasic, Christer 
Sanne med flera. Tidiga synpunkter på EKN-modellen har getts av Hans Lindh, Igor Dergalin, Brita Olerup, 
Jörgen Haslum, Peggy Lerman. Särskilt tack till Eva Öresjö, opponent vid slutseminariet som där påpekade 
det farliga i ordet ”helhetssyn”. Tack José da Silva, Caisa Naeselius, Juan Graffeuille och Gudrun Albihn 
som håller själva avdelningen vid KTH rullande och levande. Liksom IT-ansvarige Andrzej Gutowski som 
vid flera tillfällen räddat avhandlingen från att försvinna ut i datorrymdens digitala svarta hål och Katarina 
Fogelström som ordnade alla blanketter och intyg utan vilka det inte blivit något. Tack för personlig support 
och uppmuntran - Eva, Åke, Erika, Alrik, Justus, Torbjörn, Peer-Ove, Bosse, Emelie, Kristin, Sten Åke m fl. 

Avhandlingen tillägnas Boris, Stella och Åsa utan krav på att ni ska läsa den. 
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Kapitel 1 
Reason. How did reason come into the world? As is fitting, in an irrational manner, by accident. One will have 
to guess at it as at a riddle. 

Corruption. The surest way to corrupt a youth is to instruct him to hold in higher esteem those who think alike 
than those who think differently. 

Nietzsche, 1881, 1981 aforismer nr 123, 297 

Detta kapitel sammanfattar avhandlingens betraktelsesätt på utmaningar och konflikter i 
fysisk planering, planeringsverktyg och planeringsmodeller, planeringsforskningens uppgifter 
samt presenterar avhandlingens syfte, arbetsmetod och avgränsningar. Kapitlet inleds med 
en sammanfattning på engelska. 

1.1 English summary 

Agenda ECN 

A planning model for comprehensive and creative problem solving 

This thesis asks whether is it possible in planning to formulate questions such that: 

• most participants feel invited into a discussion from the outset 

• discussions are not conducted from biased perspectives. 

The thesis concludes that such questions are possible provided that: 

• they are supported to a large degree by the design of the discussion Agenda. 

• participants really are interested in a mutual search for creative answers. 

• one party or actor does not have a power monopoly – mentally, physically, economically, organisation-wise or 
otherwise. 

The thesis analyses the relationship between methods and concepts used in physical planning and building – and 
the real outcome of planning decisions. One important problem is discussed: the tendency for narrow minded and 
non-creative planning discussions and processes. In many cases, professional specialisation itself and/or biased 
self interests from different actors makes it hard to develop, present and reach agreements on plans and buildings 
that fulfil a variety of goals. 

Narrow perspectives and lack of understanding of the interest of “the others” can result in - two basic outcomes: 

• A plan that fulfils only a few possible goals or values is expedited through the decision process. 

• No change at all is possible – the planning process ends with status quo. 

The goal of this thesis is to present a planning model which promotes a broad and open-minded discussion on 
planning issues. An agenda for discussion that focuses more on possibilities and potentials, less on consequences 
and conflicts is presented. 

The idea is that this model, if used, may promote a creative discussion between different professions  and actors 
with different values and goals. 

Background to the thesis 

In (Söderlind, 1998) city planning is discussed mainly in terms of physical form (transportation patterns, functional 
separation/mix, boarders between nature/cities and relationships between transport/buildings). In this thesis the 
discussion on physical planning goes beyond the “goal” or “end result”-approach. A normative discourse on urban 
form risks becoming static and a futile search for ideals. There is not and can not be a single formula describing an 
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“ideal” city. Many roads used to lead to Rome. This notion is applicable also in the search for the manifold of 
possible physical forms for the development of cities. In this text the theme is quite different from (Söderlind, 1998). 
To achieve well functioning and integrated cities, we need well functioning and integrated planning processes, 
Healey (1997), Sager (1990, 1994), Nyström (1989, 1996), Khakee (1989). 

Present planning and political/private decision methods are not always directed towards the creation of consensus 
and co-operative processes between actors with different professional world-views 
Asplund/Dovlén/Håkansson/Orrskog (1997), Salacuse (1998), Sjöstrand/Sandberg/Tyrstrup (1999), 
Andersson/Sylwan (1997). Neither are they always directed towards presenting creative solutions in processes 
characterised by conflicting interests, such as building/preservation/ecology/economy/traffic etc, Flyvbjerg (1998), 
Cars (1992), Persson/Westholm (1996). 

In the first sections of the thesis problems in decision making processes are discussed with regard to planning and 
building. Based on studies of literature, recent planning research and practice, and two case studies, my conclusion 
is that instead of focusing on conflicts and limitations between different perspectives, actors in planning can reach 
better solutions – from their own poin t of view – by engaging in processes that attempt or try to find common goals, 
opportunities and “win-win” solutions, Hammond/Keeney/Raiffa (1999), Schelling (1960, 1980), 
Susskind/Cruikshank (1987). 

One way to foster such processes is to develop new tools  or models for planning. The thesis puts forward my 
conclusion that there is a need for a planning model that is oriented towards building consensus. Such a model 
should, according to the analyses that are done of specific planning processes, focus more on the search for 
opportunities and common solutions. They should therefore focus less on restrictions and of evaluations and the 
measuring of already worked out proposals and formulated problems, van der Heijden (1996), Nylund (1995). It 
should be possible to use such a model in early stages and discussions, when the problems that planning tries to 
answer are defined and formulated, Makridakis (1990), Bjur/Göransson/Werne (1985).  

The later sections of the thesis present an outline for a planning model for consensus building, Agenda ECN. This 
model is designed to be used mainly in early stages of physical planning and building projects. It is presented as an 
“agenda” that might help different actors (with differing values, interests and mental concepts) to engage in creative 
(value producing) and inclusive (participatory, open) planning discussions and processes, Sjöstedt (1993). This part 
of the thesis draws lessons from present discussions on decision making as well as from discussions on planning 
tools and techniques for achieving sustainable solutions characterised by a search of consensus, Burström (2000), 
Ekbäck (2000), Johansson (2000), Healey (1998), Clarke/Dawson (1999), Raiffa (1982), Hilding -Rydevik (1990), 
Granström (2000), Lind (1976), Johansson (2000). 

Agenda ECN develops and learns from different planning methods such as environmental impact assessments 
(EIA). It tries to broaden perspectives in Agenda 21 (such as the precautionary principle, the concept of biodiversity) 
into areas of economic and humanistic resources and values. It also “borrows” ideas, concepts and perspectives 
from other areas of scientific work, politics and the business sector. The ECN -model thus combines and develops 
concepts from different areas of the world of knowledge production, Rothstein (1994), Sahlin (2001), Söderlund 
(2002), Petersson (1991, 1999). 

The model is designed to contribute to more creative and multi -disciplinary planning processes – and hopefully also 
better solutions. Hard as it may be to define what constitutes a “good” solution, it is possible that the active and 
positive approval of a plan or a building project by most actors and professionals, ––would at least indicate a step in 
a “good” direction, Dixit/Nalebuff (1991), Malbert (1998), Rådberg (1988), Fisher/Ury/Patton (1981, 2000). Helping 
to build this kind of “active consensus” is one goal for this thesis. 

Limitations and starting points 

The focus of this thesis is not on “evaluation” of different proposals. Evaluation work is here regarded as something 
that is conducted rather late in the planning process. Agenda ECN is designed to be used in the early stages of a 
planning process - and during the work that produces proposals for planning and building. 

With this planning model, different actors and interests may hopefully be able to engage in planning activities with 
more stable results, a larger degree of consensus, more creative solutions and with a larger degree of synergistic 
effects. The goal of the model is to achieve “Comprehensive and creative answers to planning questions”. 

To be effective such a consensus-building model must fulfil at least three criteria. It must be: 

• Inclusive (acceptable from the perspectives of most actors, planning professions and interests),  

• Communicable (simple and easy to present and to use),  
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• Creative ( focused on synthesis and creation of value, not on limitations or conflicting interests/perspectives). 

The first sections of the thesis are mostly descriptive and analyse problems based on theoretical studies, case 
studies and on discussions about present planning methods and projects. 

The later sections are normative , in the sense that it presents the three criteria that a communication oriented 
planning model should fulfil (see above), and in the sense that a tangible proposal in the form of a planning model is 
presented. 

The model itself is thus normative in presenting specific questions and perspectives that should be applied in 
planning. 

The model itself is thus not normative when it comes to the answers and results that may be the result of using 
this model in real life. The physical results of planning lie beyond this thesis. 

The Agenda ECN-model 

The model consists of three perspectives  – the horizontal parameters ; and ten aspects –the vertical parameters . 

Three perspectives: 

ECN stands for three perspectives that I regard as equally important to consider in planning and building. If 
regarded as “the single most important and the superior perspecti ve”, any of these perspectives can result in 
narrow minded discussions and sub-optimal solutions. The three perspectives  underline the important need for 
“comprehensiveness”. According to my model, planning issues should be viewed from all three perspectives: 

E - Economic (financial) resources and perspectives . 

C - Cultural (humanistic) resources and perspectives. 

N - Natural (ecological) resources, and perspectives. 

By combining three perspectives that are sometimes seen as "opposites" and ten aspects, my aim is to contribute 
to planning processes that focus  more on mutual interests than on conflicts. The idea is not to present three parallel 
"evaluation documents" or “impact assessment schemes” (one discussing economic/financial resources and goals, 
another cultural/human and the third natural/ecological resources and goals). That  would amplify the tendency of 
competition and conflict between different ways that we can look at reality. 

Ten aspects: 

Ten different aspects are proposed. The ten aspects underline the need for creative  discussions. It is important to 
ask other questions than the usual ones. The ten aspects are formulated to involve different actors in discussions 
that do not take their starting point in fixed positions. The ten aspects are intended to help to promote open and 
creative discussions between different actors and interests, as well as a willingness to focus on possibilities and 
unforeseen potentials. Planning questions should be asked from these ten aspects: 

ECN 1:  Resources – identify available ECN -resources 

ECN 2:  Potential – find possibilities that make good use of these resources  

ECN 3:  Sustainability – create stable and robust solutions 

ECN 4:  Diversity – achieve variation and pluralism 

ECN 5:  Precaution – minimise risks and irreversible negative effects  

ECN 6:  Subsidiarity – distribute power and responsibility 

ECN 7: Attractivity – create inspiring and desired solution 

ECN 8:  Synergy – foster co-operation and mutual advantages 

ECN 9 : Benchmarking – make references and comparisons 

ECN 10: The Devils Advocate – establish risk management and preparedness for catastrophe . 

The two first aspects (Resources and Potentials) describe what could be seen as the overall goal of planning - to 
find and make good use of existing resources so as to create new possibilities. 
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Aspects numbers 3 to 8 are six important principles – questions to be asked - that could be applied in physical 
planning and building activities. 

The two last aspects (Benchmarking and The Devils Advocate) are two tools that could be used for checking and 
monitoring the planning process. (“Are we creating results that are better than others?” “Are we doing things in the 
wrong way?”). 

The ten aspects are discussed and defined through the three perspectives with the intention of offering advocates 
of different interests and professions a mutual agenda for well structured and comprehensive planning discussions. 

The case studies 

The ECN model has been developed partly based on the analysis of two case studies: 

1) Saltsjö- Järla in Nacka community. The planned conversion of an old industrial area, from present small-scale 
industry, cultural production and handicraft, to a combined housing and office area. In this project the cultural and 
antiquarian perspective of small-scale production and preservation of historic buildings stood against the economic 
interest of building new offices and housing in a central location. The discussion on this project could have benefited 
from applying the agenda ECN, as could the final proposal that now is being built. 

2) Björnö in Norrtälje community. The planned building of two small housing areas close to the waterfront in 
Norrtälje municipality. The area is today uninhabited and consists of more or less "wild" woods and meadows. In 
this project the natural (green) perspective of preservation and protection of waterfronts stood against the economic 
and cultural interests of finding attractive locations for new housing. The high level of “un-understanding” resulted in 
a stand still, and it has not been possible to put forward any new proposals. 

The case studies and the studies of different planning tools and methods have been used to build the agenda ECN 
planning model. This model is not a definite answer or a system for "total quality assessment". Its purpose is to 
contribute to the ongoing discussion of methods so as to achieve good results in planning and building. Whether 
this proposed agenda for planning is useable and understandable can only partially be evaluated by discussion. 
The real value of the model can only be tested in practical work - foremost by architects, planners, politicians, 
environmental groups, builders and so on. 

The possible utility of the ECN-model is illustrated by a “post festum”-application of the model on the two case 
studies. The ECN model has been presented at various seminars, public meetings and conferences in Sweden 
during the last three years. At this stage, further work would mean subjecting the model to testing in the field . 
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1.2 Den fysiska planeringens dubbla utmaning 

Den fysiska planeringen står idag inför en dubbel utmaning: 

För det första finns ett ökat beroende mellan olika samhällssektorer och nivåer. Lokala beslut ger ofta effekter på 
andra platser utanför närområdet. På motsvarande sätt ger ett sektorsbeslut effekter också för verksamheter inom 
andra sektorer. Med ökad globalisering och en allt mer internationaliserad ekonomi, ökad fysisk rörlighet och högre 
takt i förändringsprocesser blir det allt svårare att bedriva fysisk planering som en isolerad verksamhet, oberoende 
av andra verksamheter eller samhällssektorer. 

För det andra finns ett ökat antal aktörer som vill påverka planeringen, till exempel starka fastighets- och byggbolag 
med egen planeringskompetens och vilja att själva utforma egna koncept för boende, företagande, handel och 
rekreation – ibland i direkt strid mot offentliga eller politiskt fastlagda riktlinjer och målsättningar. Viktiga nya aktörer 
är också välorganiserade lokala och ideella opinionsgrupper, med ambition och förmåga att påverka planeringen i 
en för dem positiv riktning. 

Miljöfrågan kan illustrera bägge dessa utmaningar. Den ökade miljömedvetenheten är kanske det enskilt viktigaste  
nya perspektiv på planeringsfrågor som har tillkommit under efterkrigstiden. Miljöintresset har i sig genererat frågor 
om sambandet mellan lokalt och globalt, och också om relationen mellan samordning av sektorsplaneringen. 
Miljöfrågan har också genererat nya aktörer, nya professioner och en förändrad begreppsapparat – och därmed 
förändrat maktförhållanden och processer i fysisk planering. 

Möjligheten att bedriva en långsiktig planering som tillgodoser allt fler skilda perspektiv och intressen riskerar att 
minska samtidigt som behovet av någon form av samsyn mellan olika aktörer kan sägas öka. (Denna diskussion 
fördjupas i Kapitel 2.) 

1.3 En konfliktfylld verklighet 

Detta innebär att vi har att göra med två principiellt olika former av konflikter i planeringen. 
Konflikter mellan professioner respektive konflikter mellan intressen.  

Konflikter mellan professioner – motsättningar mellan begrepp 

Företrädare för olika yrkesprofessioner liksom för olika vetenskapliga perspektiv hamnar ibland på kollisionskurs 
med varandra. Sådana konflikter beror ibland på skilda värderingar och viljeinriktningar som inte går att 
sammanjämka. Samtidigt kan sådana konflikter även delvis också beror på en a vsaknad av gemensamma 
utgångspunkter och referensramar. Detta gäller inte minst inom planering och byggande där olika yrkesgrupper bär 
på vad som kan kallas olika "professionella revir". 

Med professionellt revir avses här ett systematiskt uppbyggt kunskapsområde, med tillhörande 
begreppsapparater, metoder, utbildningar och yrkesroller. Ett professionellt revir är inte detsamma som ett 
professionellt intresse – i meningen egenintresse. Det professionella reviret kan ses som en virtuell geografi, där 
gränserna gentemot andra professionella revir utstakas i begreppsvärlden – inte i den fysiska verkligheten. I likhet 
med geografiska revir – som nationer, kommuner, bebyggelseområden och fastigheter – erbjuder ett professionellt 
revir sina inbyggare någon form av gemenskap. Gemenskapen kan markeras genom att medlemmarna sätter upp 
gränser gentemot andra professionella revir – ofta synliggörs reviret just i konflikten gentemot andra revir och 
önskan att utöka det professionella reviret, dvs den mentala och begreppsbaserade makten. Denna professionella 
gemenskap bygger dock inte på faktiska gemensamma resurser – vilket är fallet med nationen, kommunen etc.  

Begreppsreviret baserar sig därför inte i egentlig mening på gemensamma bakomliggande intressen. Det baserar 
sig inte heller primärt på de ingående aktörernas plats eller geografiska/organisatoriska position. En person som 
företräder ett visst professionellt perspektiv på till exempel fysisk planering gör detta utan att ha ett ekonomiskt 
egenintresse som primär drivkraft – till skillnad mot en person som företräder intressen som baserar sig på 
exempelvis ett visst markinnehav, ett visst företags produkter eller en nations intressen. En person av den 
sistnämnda typen kan mycket väl komma att ändra sin inställning till exempel exploatering av ett visst markområde 
eller utnyttjande av ett visst patent – om han eller hon plötsligt byter arbetsgivare. Begreppsreviret kan här sägas 
utgöra ett självgående egenintresse. Litteraturen om dessa förhållanden är omfattande, se till exempel 
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Asplund/Dovlén/Håkansson/Orrskog (1997), Mårald/Sörlin (1998), van der Heijden (1996), Söderberg (1999). Den 
sistnämnde menar bland annat att vår varseblivning starkt präglas av vår yrkeskultur.  

Företrädare för det ”ekologiska reviret” kan till exempel hamna i kollisionskurs med företrädare för det ”ekonomiska 
reviret”. Tjänstemän inom en kommunal miljöförvaltning respektive ett kommunalt exploateringskontor kan delvis på 
grund av sina skilda yrkesroller och utbildningsbakgrunder ha svårt att föra en gemensam och framåtsyftande 
diskussion i ett planärende. På samma sätt ä r det inte ovanligt att företrädare för det "trafiktekniska reviret" hamnar i 
konflikt med företrädare för det "arkitektoniska reviret". Att trafiktekniker och arkitekter kan ha mycket olika 
uppfattningar om hur en plan ska utformas beror åtminstone delvis på de två yrkesgruppernas utbildning och med 
hjälp av vilka begreppsapparater och världsbilder de försöker förstå och bearbeta verkligheten. De skilda 
perspektiven i sig kan göra det svårt att föra en gemensam diskussion. Detta resonemang exemplifieras i 
fallstudien om Björnö, kapitel 5 i avhandlingen. 

Konflikter mellan intressen – motsättningar mellan aktörer  

På samma sätt hamnar ofta företrädare för olika intressen på kollisionskurs med varandra. Intresset av att bygga 
hamnar i konflikt med intresset att bevara naturmark. Intresset av en småskalig stadsmiljö hamnar i konflikt med 
handelsintressen. Intresset av nya kommunikationsleder hamnar i konflikt med enskilda fastighetsägares eller 
boendes intressen. Ofta uttrycks även dessa intressen i särskilda beg repp som speglar och uttrycker olika 
världsbilder. Det kan vara ”bevarande av kulturarvet”, ”ökad framkomlighet”, ”biologisk mångfald” eller ”dynamiskt 
näringsliv”. Etablerandet av ett visst planeringsbegrepp, till exempel ”grönstruktur”, kan ha en statushöjande effekt 
för ett visst intresse i planeringen - samtidigt som det av andra intressen (aktörer) kan uppfattas som ett ”snävt 
sektorsintresse”. Enligt modern förhandlingsteori riskerar aktörer som formulerar sig i form av ensidiga positioner 
att bli ineffektiva i att driva sina intressen Aktörerna kan hamna i låsta positioner vilket gör att möjligheten att finna 
lösningar som erbjuder gemensamma fördelar för flera aktörer minskar. Även här är de begrepp som används för 
att artikulera och argumentera för olika intressen avgörande för processernas utgång. Litteraturen om denna typ av 
förhållanden är också omfattande, se till exempel Healey (1997), Susskind/Cruikshank (1987), Fisher/Ury (1981) 
Sjöstedt (1993). 

Självklart är konfliktsituationer som utgår från motsättningar mellan professioner respektive intressen ibland 
överlappande. Ofta är de också varandra förstärkande. Det lokala och geografiskt baserade miljöintresset (att 
förhindra exploatering på en viss plats) kan kopplas till det professionella/ideologiska miljöintresset och dess mer 
systematiska ideologiska och begreppsmässigt/teoretiska överbyggnad. Det lokala och geografiskt baserade 
exploateringsintresset (som till exempel bygger på en fastighetsägares förväntade intäkt av ett visst byggprojekt) 
kan på samma sätt kopplas till principiella resonemang som tar sin utgångspunkt i exempelvis nationalekonomi 
eller demografi. Skillnaden mellan dessa två konfliktkategorier är därför att betrakta som i första hand analytisk. I 
verkligheten sammanfaller de titt som tätt. Inte desto mindre kan det vara viktigt att hålla isär dessa två principiellt 
skilda kategorier – för att kunna förstå och diskutera möjliga lösningar till olika typer av konflikter. Frågor om makt 
och konflikt diskuteras mer utförligt i Kapitel 2. 

1.4 En praktiskt tillämpbar arbetsmodell 

Agenda EKN är en planeringsmodell uppbyggd av olika begrepp avsedd att användas i 
praktiska planeringssituationer. EKN-modellen är i första hand tänkt att användas i tidiga 
planeringsskeden som programskrivning och analys av möjligheter. Den kan dock användas 
vid olika tidpunkter och situationer. Här följer några exempel: 

1) Tidigt skede . Vid programskrivning och inventering av ett problem, en plats eller ett byggprojekt. 

2) Arbetsskede. Vid praktiskt planerings- och utredningsarbete, som underlag och inspiration i kontakter mellan 
planerare, a rkitekter,  beställare och andra yrkeskategorier. 

3) Bedömningsskede. Vid bedömning av olika skisser, förslag, tävlingsbidrag och utkast till detaljplaner, 
översiktsplaner och byggprojekt 

4) Samråds - och beslutsskede . Inför beslut om olika byggprojekt och planer, vid till exempel genomgång i 
byggnadsnämnd och samrådsmöten med berörda och sakägare. 

5) Utvärderingsskede. Vid utvärdering av hur ett arbete har genomförts, hur en plan eller en byggnad uppfyller de 
krav som ställdes i tidigare skeden. 
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Fokus ligger dock på de tidigare skedena i planeringsprocessen. 

Planeringsmodeller och paneringsverktyg 

En utgångspunkt för avhandlingen är olika planeringsmodeller och planeringsverktyg. 

Både verktyg och modeller ses här som exempel på metoder för planering. 

I avhandlingen används ordet ”planeringsmodell” för ett mer sammanhållet och systematiskt uppbyggt system 
eller tankeschema, avsedd att användas i fysisk planering. En modell utgår enligt denna definition från någon form 
av sammanhållen teoribildning och perspektiv på en företeelse. En planeringsmodell består av en sammanhållen 
uppsättning av rutiner och begrepp avsedd att användas i planering och byggande. Exempel på mer omfattande 
planeringsmodeller är trafikseparering och grannskapsplanering. Planeringsmodeller kan i sig vara uppbyggda med 
hjälp av olika verktyg. En sammanhållen verktygslåda där olika verktygs användande relateras till varandra kan 
bygga upp en planeringsmodell. Agenda EKN är en planeringsmodell. 

I avhandlingen används ordet ”planeringsverktyg” som en beteckning för olika redskap eller hjälpinstrument, 
avsedda att användas i fysisk planering. Ett redskap behöver enligt denna definition inte baseras på någon form av 
sammanhållen teoribildning eller synsätt på planeringens uppgifter. Exempel på planeringsverktyg är soldiagram, 
olika GIS-applikationer, kalkylprogram, enkäter, instruktioner för samråd och utvärderingar, kvalitetssäkring enligt 
ISO 9001, indikatorer etc. I avhandlingen diskuteras verktyg som Lichfields planning balance sheet och 
”Värderosen” (Ekologigrupppen AB). I Agenda EKN ingår Benchmarking och Djävulsadvokat som två stycken 
verktyg. Det är svårt att göra en exakt avgränsning mellan olika metoder – till exempel mellan planeringsmodeller 
och planeringsverktyg. MKB (miljökonsekvensbeskrivningar) kan sägas ha utvecklats från en uppsättning verktyg 
för miljöanpassning till att allt mer anta formen av en mer komplett planeringsmodell. Det är även svårt att göra en 
exakt avgränsning mellan planeringsmodeller och mer allmänt hållen lagstiftning och samhälleligt eller privat 
fastlagda mål för en planeringsprocess eller ett projekt. Förenklat uttryckt kan förhållandet mellan modell, verktyg, 
mål och medel illus treras på följande sätt: 

Relationen mål-medel respektive modell-verktyg 
 Allmän 

definition  
Relation till 
mål 

Relation till 
medel 

Relation till 
modell 

Relation till 
Verktyg 

Mål 
(Resultat-
inriktat) 

Fastlägger på ett 
allmänt plan en 
verksamhets önskade 
slutresultat 

 

               -      

 

Överordnad Kan styra val av 
modell och dess 
användning 

Kan i viss mån 
styra val av 
verktyg 

Medel 
(Resultat-
inriktat) 

Handlingar och beslut 
som används för att 
uppnå definierade mål 

Underordnad  

               -      

 

Kan falla ut som 
resultat av en 
använd modell 

Sammanfaller 
delvis, verktyg 
redovisar medel 

Modell 
(Process-
inriktat) 

Formaliserade och 
systematiska 
processer och 
arbetsmetoder 

Delvis oberoende, 
kan användas för 
att nå skilda mål 

Kan belysa olika 
tänkbara medel 
och handlingar 

 

               -      

 

Överordnad, 
kan byggas upp 
av olika verktyg  

Verktyg 
(Process-
inriktat) 

Enskilda arbetsverktyg, 
rutiner och begrepp 
som kan användas i 
arbeten 

I högre grad 
oberoende, kan 
belysa skilda mål 

Sammanfaller 
delvis, verktyg 
redovisar medel  

Underordnad, 
kan ingå i en 
modell 

 

               -      

 

Fig. 1.1. Relationer mellan mål -medel och modell -verktyg. 

Den främsta skiljelinjen mellan kategorierna Mål-Medel respektive Modell-Verktyg kan sägas vara följande: 

Kategorin Mål-Medel fokuserar på resultatet av till exempel planering (ett mål kan uppnås eller inte uppnås). 
Planering som utgår från Mål innebär att någon aktör redan tidigt fastlägger de innehållsliga ramarna för 
planeringen – en sådan planering blir med nödvändighet mindre inriktad på dialog och diskussion vad gäller 
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planeringens resultat. En målstyrd planering kan dock inriktas på dialog och diskussion vad gäller den mer 
begränsade frågan om process och genomförande. 

Kategorin Modell-Verktyg fokuserar på arbetsprocessen (en modell kan användas med olika resultat). Planering 
som utgår från Modeller kan vara mer öppna för dialog och diskussion. 

Agenda EKN sätter inte upp några färdiga Mål för planering och byggande. 

Agenda EKN består därför inte heller av Medel för att uppnå några mål. 

De tre perspektiven och de tio aspekterna i Agenda EKN handlar just om Perspektiv (synsätt, världsbilder) och 
Aspekter (frågeställningar, verktyg) som kan användas för att utarbeta förslag i fysisk planering och byggande. Den 
är enbart en arbetsmodell. Om modellen bär på någon sorts ideologi är denna neutral i förhållande till resultatet – 
dock inte i förhållande till processen och de frågeställningar som bör ställas i utarbetande av förslag. Aspekten 
”mångfald” kan till exempel vara viktig att ta ställning till, utan att resultat och förslag som  tas fram med stöd av 
EKN-uppställningen därför behöver karaktäriseras av ”mångfald” (i ekonomiskt, kulturellt och naturgivet perspektiv). 

Planeringsforskningens uppgifter  

En annan utgångspunkt fö r avhandlingen är den diskussion som idag förs kring planeringsforskningens uppgifter 
och inriktning. Avhandlingen är i hög grad inriktad på att ta fram konkreta förslag till lösningar och i lägre grad 
inriktad på kartläggning av planeringens problem. Avhandlingens genomgång av såväl teoribildning, fallstudier som 
modeller och verktyg är gjord för att kunna presentera en praktiskt användbar planeringsmodell. Genomgångar och 
värderingar av teoribildning, praktikfall samt verktyg/modeller har i denna avhandling gjorts med ett syfte som ligger 
bortom själva kartläggningen. Avhandlingen utgår från perspektiv som ställts av bland andra Anderberg (1998), 
Gromark (1999), Welford (1998). Dessa efterfrågar, i sammandrag, forskning som ställer maktfrågorna i centrum, 
förslag till lösningar, tillämpbara forskningsresultat och konkreta modeller och verktyg för implementering av 
miljövänlig och ansvarsfull utveckling. 

Denna inriktning på forskningsarbetet innebär inte att problembeskrivningar, kartläggningar, begreppsanalys och 
vetenskapliga metoder och forskningsrön avfärdas som ointressanta eller irrelevanta. Tvärtom. Forskning som 
inriktas på praxisrelevant metodutveckling och verktyg för förändringsarbete kan skärpa analysen av nuvarande 
tillstånd och problem inom till exempel fysisk planering och byggande. En förändringsinriktad analys kan i högre 
grad än en mer renodlad kartläggning visa på brister och möjligheter. Det är i kopplingen mellan förståelse av 
sakernas nuvarande tillstånd och förhoppningen om bättre framtida tillstånd som ny kunskap kan växa fram. Med 
andra ord: kartläggning som görs med syftet att finna nya vägar att gå - inte enbart med syftet att upprätta en karta 
över terrängen – kan vara en framkomlig väg för att stärka forskningen om fysisk planering och samhällsbyggande. 
Det kan ge ny kunskap som är relevant ur både inom - och utomvetenskapligt perspektiv. 

En konsekvens av detta förhållningssätt till forskningsuppgiften blir att urvalet av källor, referenser och 
kunskapsområden pendlar mellan abstrakta resonemang och verkliga händelser – från akademiska avhandlingar 
till dagspress. I de mer djuplodande teoretiska avsnitten blir konsekvensen att söka sig utanför  det egna 
forskningsfältet, att ”låna” teorier och begrepp från andra, vitt skilda, forsknings fält. Detta är självfallet inte någon ”ny 
metod”. Schelling använde sig uttryckligen av denna metod och diskuterar beslutsfattande i situationer mellan 
motsatta aktörer och intressen (Schelling, 1960) (sid 14-15): 

“There is something here that looks like a mixture of game theory, communication theory, theory of evidence, theory 
of choice, and theory of collective decision. It is faithful to our definition of  “strategy”: it takes conflict for granted, but 
assumes common interest between adversaries; it assumes a “rational” value-maximizing mode of behaviour; and 
it focuses on the fact that each participant´s best choice of action depends on what he expects the other to do, and 
that “strategic behaviour” is concerned with influencing another´s choice by working on his expectation of how one´s 
own behaviour is related to this.” 

Från helhetssyn till allsidighet 

Det är riskabelt att presentera en modell som gör anspråk på att kunna användas i flera olika skeden av fysisk 
planering och projektering. Arbetet hade vunnit i precision om det inriktats på ett mer begränsat område, till 
exempel förhållandet mellan byggd form och sociala samband, förhållandet mellan ekologi och ekonomi eller 
enstaka begrepp. Utgångspunkten har dock varit att presentera en modell som underlättar en gemensam 
diskussion mellan samtliga parter/aktörer/intressen i samhällsplanering och byggande. Valet har därför fallit på att 
diskutera en planeringsmodell som kan stödja allsidighet i planeringsprocesser. 
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Varje försök av en enda aktör att påta sig rollen att själv formulera en ”helhetssyn” på en frågeställning faller på sin 
egen orimlighet. En strävan mot mer av ”helhetssyn i planeringen” är visserligen på ett allmänt plan positivt, 
eftersom begreppet ”helhetssyn” – rätt använt - kan öppna upp fö r nya initiativ, breda diskussioner och öppen 
kommunikation. Men ingen aktör – vare sig det rör sig om en yrkesprofession eller en företrädare för ett visst 
intresse – kan påta sig rollen av ”helhetens försvarare” (eller – som en företrädare för ”sektorsintresset helhet”).  
Öresjö beskriver erfarenheter och slutsatser av förnyelseprojekt i bostadsområden från 1940 och 1950-talen. Hon 
skildrar ett konfliktfyllt möte mellan två världar, planerarnas värld och de vanliga människornas: ”Trots ambitiösa 
projektuppläggningar med stöd från olika statliga organ visade det sig svårt att omsätta 80-talets bostadspolitiska 
mål om varsamhet, boendemedverkan, förnyad äldreomsorg och helhetssyn i en praktisk förnyelseverksamhet på 
bostadsområdesnivå.” (Öresjö, 1993, sid 68 ). 

Öresjö menar att en ”helhetssyn” utgår från en normativ bas som hjälper oss att peka ut det som är väsentligt i ett 
visst sammanhang – och att detta skiftar beroende på vilka vi är och var vi befinner oss. Det går till exempel att 
skilja mellan en vetenskapligt definierad helhetssyn, en ideologiskt orienterad helhetssyn och en instrumentell 
helhetssyn – det senare när en aktör försöker att göra en syntes av olika synsätt. Begreppet helhetssyn är således 
djupt problematiskt menar Öresjö. Hon menar att efterfrågan på ”helhetssyn” – eller kanske ett nytt 
”meningssammanhang” – uppkommer i perioder av kriser och uppbrott, när de gamla recepten eller lösningarna 
inte fungerar tillfredsställande. Efter en genomgång av aktörernas olika ”yrkesvärldar” i de studerade 
förnyelseprojekten konstaterar Öresjö att det inte bara finns en helhetssyn utan flera, som dessutom sinsemellan 
kan konkurrera om att utgöra grund för beslutsfattande (Öresjö, 1993). 

Denna avhandlings slutsats blir: Det är mer fruktbart att sträva efte r ”allsidighet” än ”helhetssyn” på planering och 
byggande. I bästa fall kan strävan efter ”helhetssyn” resultera i öppenhet och aktivt kunskapssökande. I sämsta fall 
kan begreppet ”helhetssyn” förleda olika aktörer eller professioner att tro att det existe rar en överordnad och sann 
bild av verkligheten – en totalbild som i sig kan bli statisk eller auktoritär. Ingen enskild aktör eller profession sitter 
inne med en bild av ”helheten”. Däremot kan olika aktörer och professioner troligen närma sig en mer 
mångfacetterad bild av en komplicerad verklighet – om de både erkänner de egna kunskapsluckorna och är öppna 
för andra intressen och sanningar än de egna. 

1.5 Syfte 

Syftet med avhandlingen är att presentera och diskutera en planeringsmodell som innebär 
att konflikter mellan skilda professioner och intressen kan hanteras i former som de berörda 
ömsesidigt tycker är att föredra – jämfört med de planeringsmetoder som traditionellt 
använts. 

Modellen bygger på litteraturstudier samt studier av olika planeringsmodeller, verktyg och metoder. Den har prövats 
och avstämts mot erfarenheter i två genomförda fallstudier. I dessa fall har aktörerna i flera avseenden fört 
diskussioner och utformat projekt på basis av – enligt de bedömningar som redovisas i kapitel 5 – relativt 
begränsade synsätt och kunskaper om situationen på platsen. Där konflikter och motsättningar uppkommit kan 
detta åtminstone delvis bero på de begrepp och perspektiv som olika aktörer varit bärare av. Syftet med modellen 
är att minska inslaget av positionsbevakande och suboptimeringar i fysisk planering och byggande. Modellen 
anvisar hur en planeringsdiskussion kan organiseras mentalt och begreppsmässigt. Den redovisar eller föreslår 
dock inte hur planeringsprocessen kan organiseras rent praktiskt. Den föreskriver inte heller vilka resultat som kan 
eller bör kunna åstadkommas genom dess användning. Resultatet är beroende av användarens användning. Här 
redovisas inte erfarenheter av modellens användning i konkreta planeringssammanhang. En sådan värdering kan 
bara göras när modellen väl är framtagen och använd. De frågor som ställts under arbetet är: 

• Går det att förhindra en situation där begreppsapparaten i sig skapar låsningar och revirstrider? 

• Går det att åstadkomma diskussioner som öppnar för gemensamma lösningar även mellan motsatta 
intressen? 

• Hur ser en begreppsapparat ut som kan accepteras av samtliga "partsintressen"? 

• Kan den också inriktas på att skapa nya värden, inte enbart befästa restriktioner och begränsningar? 

Agenda EKN är ett förslag till en dagordning för en process där beslutsunderlag tas fram i en öppen och kreativ 
atmosfär. En sådan process innebär inte på något sätt att olika perspektiv, intressen eller skilda uppfattningar sopas 
under mattan eller att verkliga motsättningar inte diskuteras . Samtidigt är det dock möjligt att en  gemensam 
dagordning kan bidraga till diskussioner med större inslag av lärande processer och mindre av mentala låsningar, 
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blockeringar och ensidiga perspektiv. Med utgångspunkt från litteratur i ämnet och erfarenheter av olika verkliga 
planeringsfall, har därför ställts tre viktiga kriterier som en sådan gemensam dagordning måste uppfylla – för att bli 
användbar i praktiken: 

• Det första kravet är att de deltagande accepterar den som utgångspunkt för diskussionen. I senare skeden 
kommer preciseringar, definitioner och vägval att skärpa diskussionen. Det första kriteriet är således att 
dagordningen är INKLUSIV. 

• Det andra kravet är att dagordningen är begriplig för vitt skilda aktörer, att den kan presenteras både kortfattat 
och mer utförligt för såväl experter som lekmän. Det andra kriteriet är således att dagordningen är 
KOMMUNICERBAR. 

• Det tredje kravet är att dagordningen uppmuntrar till värdeskapande  processer – att den stödjer ett 
gemensamt sökande efter nya svar, snarare än att den befäster redan intagna positioner och låsningar. Det 
tredje kriteriet är således att dagordningen är KREATIV. 

Dessa frågor diskuteras mer utförligt i Kapitel 6. 

En dagordning kan styra inriktningen på en diskussion. De frågor som ställs i början av en diskussion påverkar i 
viss grad även diskussionens resultat. Ibland kallas detta fenomen för ”problemformuleringsinitiativet” – dvs att den 
som har möjlighet att formulera diskussionens frågeställningar ges ett övertag i den fortsatta diskussionen. En 
dagordning för fysisk planering kan till exempel fokusera på konflikter (en uppställning av motsatta ståndpunkter 
och oförenliga viljor) som diskussionen sedan skall försöka att lösa. En dagordning för fysisk planering kan även 
fokusera på möjligheter (en uppställning av gemensamma problemställningar och utmaningar) som diskussionen 
skall försöka att lösa. En dagordning som fokuserar mer på samverkansfördelar än motsättningar kan ge 
förutsättningar för större grad av konsensus i beslutsfattande - och därmed den kombination av effektivitet och 
demokrati som diskuteras av bl a Cars (1992). 

Mer praktiskt inriktat kan frågan ställas så här: Går det att få till stånd en dagordning för en kreativ och allsidig 
diskussion i en konkret planfråga mellan exempel vis byggföretaget Skanska och den ideella organisationen 
Naturskyddsföreningen? Ett exploateringsinriktat byggföretag och en ofta bevarandeinriktad miljöorganisation sitter 
i en mening ”i samma båt” när de agerar i en viss fråga på en viss plats. De är mer eller mindre beroende av vad 
den andre aktören väljer att göra. Planeringens platsbundenhet gör att det i slutändan bara går att förverkliga en 
enda planidé per markområde. Med stöd i redovisade fallstudier och i avhandlingens genomgång av relevant 
planeringsteori går det att hävda att möjligheterna att utforma en plan som samtidigt tillgodoser många olika 
intressen är möjlig. Skanska och Naturskyddsföreningen kan, ur detta perspektiv, bli mer framgångsrika - även mätt 
utifrån sina egna intressen – genom att deltaga i en gemensam diskussion om hur en plats kan utformas och 
förändras.  

Detta resonemang bygger i hög utsträckning på praktiska och teoretiska erfarenheter som har gjorts inom fält som 
förhandlingsteknik, konfliktlösning, maktutövning liksom tillämpningar och teoribildningar inom områden som 
stadsutveckling och natur/miljöskydd. Några av de viktigaste bidragen i denna diskussion har hämtats från bland 
annat följande författare: Schelling (1960, 1980), Buchanan/Tullock (1962), Bergman (1985), Susskind/Cruikshank 
(1987), Makridakis (1990), Sager (1990, 1994), Lax/Sebenius (1991), Dixit/Nalebuff (1991), Peterson (1991, 1999), 
Cars (1992), Sjöstedt (1993), Faure/Rubin (1993), Carlberg/Cars/Svedin (1993), Franzén/Sandstedt (1993), 
Malmsten (1993), Bergström (1994), Ruin (1995), Camp (1996), Schoonbrodt (1996), Ortmark (1996,1997), Healey 
(1996, 1997, 1998), Andersson/Sylwan (1997), Karlöf (1997), Budiansky (1997), Ferry (1997), Salacuse (1998), 
Falkemark (1998), Manhag (1998), Rådberg (1998, 2000), Hammond/Keeney/Raiffa (1999), Sandin (1999), 
Sennet (1999), Ohlsson/Rombach (1999), Castells (1999, 2000, 2000), Kotler/Asplund/Rein/Haider (1999), 
Montgomery/Smith (2000), Fisher/Ury/Patton (2000), Petersson/Rothstein (2001), Malmsten/Persson (2001), 
Putnam, (2001), Sahlin (2001), Sutton (2002) och Söderlund (2002). 

Arbetet har i stor utsträckning bestått i att försöka hitta en ”dagordning för diskussion” som kan göra det lättare för 
planerare, arkitekter och politiker att tillsammans med beställare, intressegrupper, markägare, investerare, 
allmänhet osv komma fram till ”goda lösningar” – dvs lösningar som parterna föredrar, jämfört med det utfall som 
skulle blivit av en annan process än EKN. Det är till exempel möjligt att arkitekter behöver förändra sin 
argumentationsförmåga för att inte upplevas som exklusivt "konstnärliga" eller ”orealistiska” av beställare, 
finansiärer, politiker, trafikplanerare eller allmänhet. På samma sätt är det möjligt att fastighetsförvaltare, 
byggföretag, miljögrupper, ekologer osv kan bli mer framgångsrika inom sina respektive verksamhetsfält om de 
använder andra begrepp och ställer andra frågor än de som är gängse inom den egna professionen och det egna 
intresseområdet. 
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1.6 Arbetsmetod 

Arbetsmetoden har i korthet bestått av följande steg: 

Två fallstudier har genomförts (Saltsjö-Järla i Nacka kommun och Björnö i Norrtälje kommun) genom läsning av 
underlag, rapporter, officiella dokument, tidningsartiklar, planförslag samt besök på platsen. Relativt omfattande 
intervjuer har genomförts med aktörer som på något sätt påverkat eller påverkats av förslagen. Resultat av dessa 
fallstudier har tidigare redovisats i två separata rapporter utgivna på avdelningen för regional planering, KTH. 
Fallstudierna har valts för att studera planeringsprocesser med olika förtecken och förutsättningar. I bägge fallen 
rörde det sig om projekt med ett stort antal aktörer med konfliktfyllda perspektiv och intressen. I Nacka rörde det sig 
om omvandling av ett centralt beläget industriområde i en kommun med högt exploateringstryck och relativt goda 
utsikter till lönsamhet. I Norrtälje rörde det sig om exploatering av relativt avsides liggande obebyggd naturmark i en 
kommun med lågt exploateringstryck och osäkra lönsamhetskalkyler (se vidare Kapitel 5).  

På basis av fallstudierna har diskuterats olika kunskapsluckor  eller kommunikationsbrister i de 
planeringsprocesser som ägt rum. Fokus har legat på begrepps- och processplanet, dvs förhållanden som möjligen 
skulle kunna påverkas med hjälp av andra planeringsbegrepp - och därmed i förlängningen andra 
planeringsprocesser. Härvid har främst tagits avstamp i teoretisk litteratur inom ämnesområdena konflikt- och 
konsensusbyggande, makt, förhandling, språk och kommunikation. 

Vidare har teoretiska studier av olika planeringsbegrepp och planeringsmetoder genomförts, liksom studier av 
tidigare genomförda analyser av verkliga planeringsproceser. Dessa har kompletterats med intervjuer med 
projekterande arkitekter och andra personer med anknytning till fysisk planering. Ett försök till kravlista på en 
konsensusbyggande planeringsmodell har därefter utarbetats. Kravlistan utgör avhandlingens "interna beställning" 
och förtydligar vilka krav som avhandlingen menar kan ställas på en konsensusbyggande planeringsmodell.  

Ett mer komplett förslag till Agenda EKN har därefter utarbetats. Agenda EKN har därefter provats i efterhand i 
analyser av fallstudierna Saltsjö-Järla i Nacka och Björnö i Norrtälje. Självklart har arbetsprocessen inte strikt följt 
denna stegvisa redogörelse. Arbetet har pendlat mellan olika nivåer, från konkreta exempel till teoretiska 
fördjupningar. I inledningen har lärdomar och slutsatser av litteraturstudierna kompletterat de egna analyserna av 
fallstudierna. I senare delar av arbetet har fallstudierna tvingat fram preciseringar och förändringar av EKN-
uppställningen. I slutfasen av arbetet har ytterligare litteraturstudier och letande efter konkreta planeringsfall gjort 
EKN-uppställningen mer fyllig och precis. 

1.7 Avgränsningar 

Huvudintresset för studien är inriktat på beslutsfattande och förhållandet mellan 
beslutsprocessen (aktörer och professioner), beslutsmodeller (verktyg och begrepp) samt 
beslutens innehåll (fysiska planer och bebyggelse/anläggningar). 

Betraktat utifrån pågående forskning och utvecklingsarbete, avlägsnar sig denna studie från frågor om VAD som 
kan konstituera en hållbar, lämplig, ekologiskt positiv eller socialt önskvärd utveckling. Även om utgångspunkten för 
arbetet har varit diskussioner om ett föregivet “gott” resultat, har avsikten inte varit  att på något normativt sätt 
plädera för det ena eller andra resultatet av olika planeringsprocesser. 

Burström menar att mycket forskning hittills har inriktats på att definiera eller mäta resultat av planering för 
hållbarhet, till exempel med hjälp av indikatorer. Burström hävdar dock att det finns svagt stöd för att hävda att 
framtagna indikatorer, trots tekniska kvaliteter och stöd hos allmänheten, bär frukt i form av policy och politik 
(Burström, 2000). Burström efterfrågar bland annat förslag till synsätt, handlingar och verktyg för planering som är 
nödvändiga för att realisera olika handlingsalternativ. Avhandlingen ansluter sig i princip till Burströms inriktning vad 
gäller val av forskningsansats, även om perspektivet här är snävare. Där Burström diskuterar “roller” för aktörer, 
“tillvägagångssätt” och “ageranden”, “verktyg” och “tekniker”, inskränker sig avhandlingen till frågan om vilken typ av 
tankemässiga redskap och tankemodeller  som olika aktörer kan tänkas ha nytta av, dvs i slutänden EKN-
modellen. Således: 

• EKN-modellen försöker inte att förändra tekniska/naturvetenskapliga strukturer eller processer. 

• EKN-modellen berör inte explicit politiska/institutionella strukturer och processer som påverkar fysisk planering. 
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Indirekt berör den dock politiska/institutionella processer - genom att föreslå en planeringsmodell som så att säga 
“går på tvärs” gentemot etablerade revir och rollfördelningar. Där en viss grupp aktörer/professioner har att 
bevaka/företräda till exempel “miljöfrågan”, kan verktyget m öjligen på sikt påverka dessa strukturer. 

Avhandlingen tar således inte på sig uppgiften att definiera VAD som är en önskvärd/uthållig etc planering. Agenda 
EKN är inte ett förslag till dagordning för att underlätta övergången till ett mer ekologiskt hållbart samhälle. Målet är 
inte heller att specifikt åstadkomma ekonomisk tillväxt eller en socialt attraktiv och humanistisk stadsutveckling. 
Avsikten är snarare att finna utgångspunkter för planering och byggande som har en chans att bli allmänt 
accepterade och förankrade hos olika intressenter. Det underliggande syftet är att dessa utgångspunkter i sig ska 
kunna bidra till såväl ekologiska, mänskliga som ekonomiska framsteg. Men, som framgår av avhandlingens 
uppläggning och inriktning, avstår avhandlingen från att diskutera fysisk planering i form av mål och 
målformuleringar. Avgränsningarna kan summeras enligt följande: 

1) Ekonomi, kontrakt, upphandlingsformer etc  

Arbetet har inte haft som syfte att diskutera förändringar av byggandets ekonomiska eller organ isatoriska ramar. 
Frågor som upphandlingsformer, ekonomi, kontrakt, entreprenadformer, liksom utbildning och projektstyrning 
lämnas helt utanför.  

2) Lagstiftning, regelverk, normer etc 

Arbetet har inte heller haft som syfte att presentera en planeringsmodell som ersätter dagens etablerade 
planeringsredskap, lagstiftning, normer eller regleringar. EKN-modellen är tänkt som en någorlunda praktisk 
arbetsmodell, en ”dagordning för tanken” som kan användas av olika aktörer i olika sammanhang. Regelverk som 
exempelvis nuvarande Plan och Bygglagstftning, PBL, berörs inte av EKN-modellen.  

3) Planeringsprocessers organisation och genomförande 

Det skulle kunna ligga nära till hands att i ett arbete om planeringsmodeller även indirekt diskutera 
planeringsprocessers organisation och praktiska uppläggning. Avhandlingen avstår dock från att diskutera eller 
föreslå på vilket sätt – och av vilka aktörer – som Agenda EKN kan användas. Motivet är följande tredelade 
hypotes: 

• Förändringar av begrepp och tankemodeller föregår o fta institutionella och organisatoriska förändringar 
(inbegripet ekonomiska strukturer och system). 

• Sociala och kulturella processer styrs i viss mån av begrepp och tankemodeller. 

• Fysiska och tekniska strukturer och processer är även de beroende av och styrs delvis av de begrepp och 
tankemodeller som används. 

Avhandlingen är således inriktad  på begrepp och dessa begrepps användning. Om planeringsmodellen Agenda 
EKN uppfattas som attraktiv och praktiskt användbar av olika aktörer kan detta på sikt bidra till diskussioner om 
förändrade regelverk, fysiska strukturer, sociala processer etc. Detta ligger dock helt utanför denna avhandlings 
tidshorisont. 
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1.8 Målgrupp och läsanvisning  

Avhandlingen vänder till flera olika läsekretsar. 

Vissa resonemang kommer att framstå som ointressanta, alltför förenklade eller alltför tillkrånglade – beroende på 
läsaren. Avhandlingen kan dock läsas på flera sätt, beroende på läsarens kunskapsnivå, intresse och inte minst tid. 
För att hjälpa läsaren att hitta de delar som kan vara mest intressanta följer här ett förslag till hur avhandlingen kan 
läsas - riktade till fyra olika – grovt definierade - läsarkategorier. 

Forskare 
Vetenskapsmän, studerande 

Praktiker 
Samhällsplanerare, politiker 

Byggare 
Entreprenörer, fastighetsägare 

Medborgare 
Allmänhet, lekmän 

Kapitel 1 samt Kapitel 2 – 
teoretiska utgångspunkter och 
problemställningar 

Kapitel 1 – inledning 
 

Kapitel 1 - inledning Kapitel 1 – inledning  

Kapitel 3 , 4 och 5  – analys av 
planeringsverktyg och 
fallstudier 

Kapitel 7 – relat ionen mellan 
de tre valda EKN-perspektiven 

Kapitel 5 – två fallstudier, 
analys av planeringens praktik 

Kapitel 8 – tio aspekter att 
beakta i praktisk planering 

Kapitel 6 – vilka krav bör en 
konsensusbyggande 
planeringsmodell uppfylla? 

Kapitel 8 – tio aspekter att 
beakta i praktiskt planering 

Kapitel 9 – tillämpning av EKN-
modellen mot fallstudierna. 

 

Kapitel 7 – relationen mellan 
de tre EKN-perspektiven 

Kapitel 5 – två fallstudier, 
analys av planeringens praktik 

  

Kapitel 8 – tio aspekter att 
beakta i praktisk planering 

Kapitel 9 – tillämpning av EKN-
modellen mot fallstudierna. 

  

Kapitel 9 – tillämpning av EKN-
modellen mot fallstudierna. 

   

Kapitel 10 – Diskussion av 
modellen i förhållande till 
teorier om beslutsfattande 

   

Avhandlingens kapitel i korthet: 

Kapitel 1 – består av denna inledning  

Kapitel 2 – diskuterar makt och beslutsprocesser, teoretiska utgångspunkter och frågeställningar 

Kapitel 3 .- diskuterar olika typer av planeringsverktyg och metoder för planering 

Kapitel 4 – redovisar enligt vilka metoder som fallstudier genomförts. 

Kapitel 5 – redovisar problemställningar i och slutsatser av de två genomförda fallstudierna 

Kapitel 6 – ställer upp tre krav på en konsensusbyggande planeringsmodell 

Kapitel 7 – diskuterar relationen mellan de tre valda perspektiven, Ekonomi, Kultur, Natur  

Kapitel 8 – presenterar kortfattat de tio aspekterna i EKN-modellen 

Kapitel 9 – tillämpar EKN-modellen på de två fallstudierna och summerar diskussionen 

Kapitel 10 – redovisar referenser och litteratur 
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Kapitel 2 

Beslutsfattande och maktutövning: 

Från begrepp till process.  
Att problermatisera verkligheten är det första steget på vägen till kunskap, och det är ett steg som omöjligt kan 
överhoppas.  

Asplund, 1983, sid 117 

Detta kapitel diskuterar maktutövning och beslutsprocesser. Inledningsvis 
presenteras olika sätt att betrakta maktutövning och dess koppling till aktuella 
samhällsförändringar. Därefter diskuteras olika former för beslutsfattande – som 
konfliktlösning och förhandlingar – samt tre sammanvävda aspekter på 
beslutsfattande – begreppens, professionernas och organisationernas makt över 
besluten. Diskussionen utvecklas till frågan om relationen mellan process och 
legitimitet och möjligheterna att få till stånd en dialoginriktad beslutsprocess. Syftet 
är att belysa den nära kopplingen mellan beslutsfattandets resultat och de begrepp 
som används. 

Kapitlet bildar en teoretisk utgångspunkt för Agenda EKN. Hypotesen här är att 
begreppen har stor inverkan över beslutsfattandets resultat. Om detta stämmer är 
det möjligt att påverka den fysiska planeringens  och byggandets resultat genom att 
introducera nya begrepp i planeringsprocesser. I Kapitel 6 förs denna diskussion 
vidare, där förutsättningar för konsensusskapande processer i fysisk planering och 
byggande preciseras. Där presenteras  också tre krav som kan ställas på en 
konsensusbyggande planeringsmodell. 

En utgångspunkt för diskussionen är: Maktutövning bygger i vår tid alltmer på 
”rörliga maktbaser” som kommunikation, idéer, informationsöverföring och rotlöst 
kapital, i mindre utsträckning på äldre tiders ”fasta maktbaser”, som arv, 
jordinnehav, titlar och breda medlemsorganisationer, kyrkor och partier. Aktörer 
inom fysisk planering och byggande behöver uppgradera sina verktyg och metoder 
för att möta dessa förändrade villkor (Söderlind, 1998). 

Ordet begrepp: 
I detta kapitel är ordet ”begrepp” centralt. Ordet definieras på följande sätt i Nationalencyklopedin: 

”begrepp, det abs trakta innehållet hos en språklig term till skillnad från dels termen själv, dels de (konkreta eller 
abstrakta) objekt som termen betecknar eller appliceras på. Med begreppet stad t.ex. avses således den innebörd vi 
lägger i uttrycket ”stad”, vilket måste skiljas från såväl ordet ”stad” som de geografiska orter som betecknas som städer. 
Man talar ibland om begreppsomfång, varmed vanligen avses klassen av alla de objekt som faller under begreppet – 
omfånget hos begreppet stad utgörs således av klassen av alla städer. Med begreppsinnehåll avses i stället vanligen 
klassen av alla de kännetecken som skall tillkomma ett objekt för att det skall falla under begreppet. Olika filosofiska 
traditioner skiljer sig markant i synen på vad ett begrepp är närmare bestämt. Enligt en tidvis mycket utbredd s.k. 
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psykologistisk uppfattning är ett begrepp ett mentalt fenomen och utgörs av föreställningar som är förknippade med det 
språkliga uttrycket i fråga. En numera vanligare uppfattning identifierar begrepp med egenskaper; begreppet stad 
identifieras t. ex. med egenskapen att vara stad eller, med andra ord, med meningen hos ordet ”stad”. Åsikterna går 
isär i fråga om i vilken utsträckning begrepp eller egenskaper har en fristående existens. Tanken att begrepp har en 
realitet helt oberoende av om någon människa har uppfattat begreppet eller givit det ett namn kallas begreppsrealism. 
Allltsedan Sokrates har begreppsanalys, dvs. klarläggandet av olika begrepps innehåll, varit en viktig filosofisk uppgift – 
under vissa skeden av den analytiska filosofin har detta t.o.m. ansetts vara filosofins enda legitima uppgift eller 
åtminstone dess huvuduppgift.” (Nationalencyklopedin) 

Med ordet begrepp kan således förstås de språkliga termer som människor använder sig av för att sortera, klassificera, 
begripliggöra och bearbeta intryck från omvärlden med, liksom byggstenarna till de språkliga tankekedjor, tankesystem 
och associationsstrukturer som bygger upp människans förståelse av sin omvärld. I detta arbete används ordet 
”begrepp” i betydelsen språkliga formuleringar som används för att beteckna såväl existerande materiella företeelser, 
icke materiella företeelser, samband, relationer - liksom  språkliga formuleringar i form av metoder och synsätt som kan 
användas för att förstå, bearbeta, förklara, analysera och syntetisera såväl konkreta som abstrakta företeelser. Ordet 
begrepp används således i en vid bemärkelse. Användningen görs således inte enbart eller främst för att beteckna 
reella företeelser eller ”objekt”, så som ordet ”begrepp” beskrivs i Nationalencyklopedin ovan. Begrepp ses här som 
tankens icke neutrala verktyg, där valet av verktyg i hög utsträckning påverkar tankearbetets resultat. Jag menar att 
”ordets makt över tanken” – dvs begreppsapparaten i sig – inte sällan utövar en osynlig och diskret makt även över 
mäktiga makthavare och maktutövande organisationer. 

2.1 Beslutsfattande och samhällsförändringar 

Efterkrigstidens planering och stadsbyggande framstår i jämförelse med dagens situation som en relativt okomplicerad  
process. 1960- och 1970-talens stora svenska bostadsutbyggnadsprogram beslutades och genomfördes av en relativt 
begränsad grupp aktörer, med relativt sett starkare politisk makt och med (relativt idag) större offentliga ekonomiska 
resurser att genomföra fysisk planering - från överordnade beslut till praktiskt genomförande. Den offentliga 
planeringens förmåga att styra och plane ra långsiktigt har minskat. Orsakerna är flera, till exempel: ett allt högre tempo i 
beslutsfattande i privat och offentlig sektor, allt hårdare pressbevakning, tendenser till lägre tilltro till auktoriteter och mer 
individuella livsstilar, framträdande av starka professionella privata fastighetsbolag och klare, ökad internationell 
konkurrens, ökad urbanisering med högt exploateringstryck på främst storstadsregionerna, etc. Denna samhälleliga 
fragmentisering och ökade komplexitet har beskrivits av bland andra Nyström (1996), Castells (1999, 2000, 2000), 
Andersson/Sylwan (1997). 

Den starka offentliga styrning av stadsbyggandet under till exempel Storstockholms tillväxt under 1960- och 1970-talet 
är inte för handen idag. Den typ av policyinriktade planeringsdokument som till exempel Bostadens Grannskap (1972), 
Planstandard 65 (1965) har ersatts av mindre detaljstyrande och i viss mån även mindre kraftfulla översiktsplaner. Med 
”kraftfull” menas här planeringsdokument som är utformade på ett sådant sätt och framförallt i  en sådan politisk-
ekonomisk situation att de har relativt stora möjligheter att förverkligas, det vill säga har förmåga att gå ”från plan till 
handling”. Situationen beskrivs på följande sätt av Boverket. Från att ha varit styrd av experter har den fysiska 
planeringen allt mer utvecklats till en verksamhet med ett större inslag av samverkan med andra aktörer, föreningar, 
medborgare och näringsliv, ofta i form av partnerskap (Troedsson/Boverket, 2000) 

Dagens stadsbyggnadsprocesser präglas inte sällan av protester, överklaganden, organiserade särintressen, 
politisering och lobbying. Ordet NIMBY, Not In My Back Yard är, kanske den mest kända akronymen för detta fenomen. 
Två andra akronymer som används i amerikansk diskussion är BANANA, Build Absolutely Nothing  At or Near Anyone 
och LULU, Locally Unwanted Land Uses. Företrädare för ett föregivet ”allmänintresse”, som politiker och offentliga 
planerare kläms allt oftare mellan lokala särintressen (medborgargrupper) och intressemässiga särintressen (fastighets - 
och byggbolag).Tendensen till ökad konflikt beskrivs av Ekbäck: ”De markanvändningar som vid en viss tidpunkt kan 
iakttas är, grovt sett, resultatet av två faktorer; naturgivna förutsättningar och sociala val.  Naturgivna förutsättningar 
utgör samtidigt möjligheter och begränsningar för samhällen och individer att inom ramen för befintlig teknik tillgodose 
aktuella behov och önskemål. (…) I framtiden finns skäl att räkna med ökade och mer diversifierade anspråk, ett högre 
tempo i dynamiken och därmed även tilltagande konkurrens om de begränsade mark och vattenresurserna”. (Ekbäck, 
2000, sid 3). 
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Ett liknande perspektiv anläggs i en statlig Offentlig Utredning, "Banklagskommittén". Författarna talar här om ”vår tids” 
snabba förändringstakt och samtidigt stora möjligheter att förändra (SOU 1998:35, sid 250-251). Perspektivet är här 
dubbelt – samtidigt som förändringstakten ökar, ökar också många aktörers förmåga att styra utvecklingen –åtminstone 
jämfört med tidigare perioder då dessa i större utsträckning tvingades att anpassa sig till förändringar. Med förändrade 
samhälleliga förhållanden följer samtidigt att etablerade begrepp, processer och världsbilder utmanas. Om de tekniska 
och ekonomiska förutsättningarna för att genomföra förändringar är stora, menar jag a tt de tankemässiga och 
begreppsrelaterade förutsättningarna kommer i fokus – det fokus som anläggs i denna avhandling. Skillnaden mellan 
tidigare och nuvarande samhällssituation kan illustreras med hjälp av tre tidstypiska texter. 

I skriften Ett planmässigt samhällsbyggande, särtryck ur bostadssociala utredningen, utgiven 1946, beskriver arkitekten 
och samhällsplaneraren Uno Åhrén inledningsvis de brister som han finner i den existerande bebyggelsestrukturen. 
Han föreslår därefter genomgripande reformer och radikala initiativ för att skapa effektiva och väl fungerande 
samhällsbildningar i mindre som större orter, liksom på landsbygden. Framställningen drivs av en hög grad av optimism 
om den offentliga planeringens makt och förmåga att organisera såväl boende som företagslokalisering. Det ”vi” och 
det ”man” som författaren åberopar i sin text är mer eller mindre underförstått . Denna text är självklart ett barn av sin 
tid. Begreppet ”samhälle” används här som en synonym till stat, kommun och offentlig förvaltn ing. I dag har begreppet 
”samhälle” alltmer kommit att beteckna den mänskliga kulturens helhet – såväl företag och individer som offentliga 
organ. I vissa fall och av en del debattörer används begreppet samhälle som en motpol till just stat, kommun och 
offentliga organ. Den ”betydelseglidning” som ordet samhälle har råkat ut för, utgör i sig en komprimerad illustration till 
de förändringar som samhällsbyggande och fysisk planering har genomgått (Åhrén, 1946/1981). 

I rapporten Balanserad uttunning från 1995 beskriver Persson en situation med radikalt annorlunda förutsättningar för 
fysisk planering och byggande (Persson, 1995) . Ett "arenasamhälle" växer fram, med flexiblare arbetstider, ökade 
ekonomiska resurser, snabbare kommunikationer osv. Detta minskar den  tidigare självklara fasta kopplingen till en och 
samma plats. När möjligheten att själv välja boplats ökar växer också en mer individuell livsstil fram. Kraven på 
närmiljön ökar - och möjligheten att byta bostad utan att byta arbetsplats kan på sikt "tömma" icke attraktiva bostäder 
och stadsdelar  (Persson, 1995).  

Ett liknande resonemang förs av Persson och Westholm i den engelskspråkiga antologin Extending the reach - Essays 
on differing mobility patterns in Sweden. Författarna menar att strukturförändringarna på de lokala arbetsmarknaderna i 
Sverige troligen kommer att följas av en urholkning av viktiga delar av den offentliga sektorn och hävdar att utvecklingen 
går från starka centralorter, rigida produktionssystem med stor offentlig sektor arbetskraftssökande företag och stabila 
och långsamma transportsystem till nätverk av produktionssystem, flexibla arbetsorganisationer med krympande 
offentlig sektor bostadsorienterad migration och flexibla och snabba transportsystem, (Persson/Westholm, 1996). 

Texterna av Åhrén respektive Persson/Westholm illustrerar förhållandet mellan tidsanda, begrepp och synen på makt 
liksom  planeringens uppgifter/möjligheter. Åhrén uttalar sig med entusiasm om möjligheterna att styra och planera 
samhället – planeraren är den aktive aktören som omskapar samhället enligt logiska och praktiska principer. Begreppet 
samhälle  används liktydigt med offentliga organ och aktörer. Maktutövning och planering ses  här i utbudsperspektiv – 
begrepp och lösningar har ett ”objektivistiskt” drag. Analysen legitimerar och underbygger en underförstådd tes om att 
den offentliga planeringen sitter inne med rätten och förmågan att formulera problemställningar och genomföra förslag 
till lösningar. Perspektivet är den sociala ingenjörens. 

Persson/ Westholm analyserar på ett likartat sätt ekonomiska, tekniska och sociala tendenser i nutiden – men förlägger 
definitionen av vad som är önskvärda eller nödvändiga lösningar i användarnas eller marknadens händer. Det politiska 
systemets uppgift är liksom hos Åhrén att anpassa samhällsbyggandet till förändrade villkor – men inte i enlighet med 
någon sorts överordnad logik. Begreppet samhälle används här för att beskriva det mänskliga systemet som sådant. 
Maktutövningen ses här i efterfrågeperspektiv – begrepp och lösningar är starkt subjektivistiska. Analysen legitimerar 
den uttryckliga tesen att offentlig planering har att underordna sig och besvara frågor och önskningar som ställs av 
andra aktörer än planeraren själv. Perspektivet är den marknadsanpassande leverantörens. 

Dessa exempel illustrerar att begrepp som används för att förklara och analysera en samhällelig situation har en direkt 
koppling till frågan om makt och beslutsfattande. Det förefaller mycket svårt att göra en – ur maktperspektiv – neutral 
beskrivning av samhälleliga fenomen. De aktörer som innehar eller aspirerar på makt – exekutiv makt likaväl som 
mental makt – använder sig av, formulerar och skapar begrepp som ligger i linje med de egna maktanspråken. 
Skillnaden mellan Åhrén och Persson/Westholm ovan är att de senare inte aspirerar på exekutiv makt. I varje 



- Agenda EKN Kapitel 2 Sid 4- 46 - 
 

samhällelig situation använder sig ledande aktörer av begrepp och föreställningsvärldar som direkt eller indirekt gynnar 
de egna intressena eller perspektiven. Åhréns analys underbygger den egna professionens direkta maktanspråk, 
medan Perssons/ Westholms analys på ett mer subtilt sätt underbygger den egna professionens indirekta maktanspråk 
– i form av problemformuleringsinitiativ och ”övertalande råd” till andra aktörer. 

Konsekvensen för denna avhandling blir, i detta sammanhang, att vägen till makt och inflytande går via lansering av 
trovärdiga analyser av samhälleliga situationer och därmed kopplade begrepp. Jag menar: ”Begreppsmakten” 
föregår och föreskriver i många fall den ”Exekutiva maktens” handlingar. Agenda EKN är därför inriktad på 
begrepp – inte på förslag till formella beslutsordningar, regelverk eller ekonomi. 

Politik och planering i en kaotisk värld 
Ett besläktat resonemang förs av Andersson/Sylwan. De gör en bred översikt över pågående samhällsförändringar där 
invanda begrepp och institutioner från industrisamhällets tid utmanas av det framväxande K-samhällets krav och villkor. 
Med K-samhälle menas i detta sammanhang ett samhälle där de främsta resurserna består av kunskap, kompetens, 
kreativitet och kultur. Med ökad fysisk rörlighet, komplexitet och produktion, ökad personlig frihet men också risker för 
ökade klyftor mellan samhällsgrupper och regioner, följer behov av omstrukturering av politik, välfärdssystem och 
ekonomiska regelverk. Författarna beskriver två dominerande föreställningar om den ekonomiska och sociala 
utvecklingen. 

”Den ena ser samhället som en stor maskin som låter sig kontrolleras genom ett antal reglage eller 
handlingsinstrument, så snart man vetenskapligt eller genom andra experiment lyckats härleda samhällsmaskinens 
funktionssätt. Demokrati och diktatur blir då en fråga om rätten att kontrollera maskineriets reglage. Välfärdsbygget i 
Sverige under 1900-talet har under långa tider styrts av denna föreställning – föreställningen om en demokratisk social 
ingenjörskonst. Den andra föreställningen ger en bild av samhället och dess ekonomi som en tämligen oöverskådlig 
mängd av människor som drivs av individuella långsiktiga värderingar, kortsiktiga preferenser och tillfälliga impulser i en 
värld av osäker eller delvis okänd information om priser, inköpsmöjligheter och arbetstillfällen. Varje försök att centralt 
styra utvecklingen genom demokratisk eller diktatorisk, social eller samhällsekonomisk ingenjörskonst är då omöjligt 
eller ineffektivt i förhållande till det som uppnås med mer eller mindre fullständigt decentralisering till marknadernas 
småskaliga kontraktssystem. De två senaste decenniernas forskning om dynamiska system visar att ingendera av 
dessa extrema föreställningar har riktig bärkraft – det finns en tredje väg som kräver en kombination av marknad och 
social ingenjörskonst” (Andersson/Sylwan, 1997, sid 35). 

Författarna beskriver därefter hur begrepp som utarbetats inom matematik, kemi och fysik kan användas även för att 
förstå ett samhälles komplexa processer och förhållanden mellan stabilitet och förändring. De menar att ”... relativa 
skillnader i tidsskalor och kollektivitet hos vissa företeelser i samhället är absolut nödvändiga för förståelsen, 
förutsägbarheten och styrbarheten av våra komplexa sociala och ekonomiska system och deras omvandling” 
(Andersson/Sylwan, 1997, sid 48). Graden av kollektivitet illustreras av författarna med att produktion och konsumtion 
av en vara (som MacDonalds hamburgare) kan vara individuell, medan kunskapen om tillverkningen är kollektiv 
(samma ingredienser och recept används världen över). Skillnaden mellan tidsskalor illustreras med en jämförelse 
mellan den individuella bilresan till arbetet (snabb tidsskala) och arbetet med att bygga vägar för resande (lång 
tidsskala). Författarnas slutsats är att politikens roll kan vara att ge marknadernas snabba spel deras nödvändiga 
förutsägbarhet (Andersson/Sylwan, 1997, sid 49). 

Ett besläktat resonemang om beslutens spridningseffekt gjordes i boken Stadens renässans . Förhållandet mellan 
marknad och politik sågs där som ett samspel, där politikens och marknadens aktörer står i ett ömsesidigt beroende till 
varandra. Ordet ”spridningseffekt användes för att illustrera olika handlingars grad av det som Andersson/Sylwan ovan 
kallat ”kollektivitet”. För att kunna fullgöra sina uppgifter måste politiska respektive marknadsaktörer dels dra en tydlig 
gräns mellan sina respektive verksamhetsområden, dels förstå och respektera den andra sidans bevekelsegrunder 
(Söderlind, 1998, sid 183-184): 

Ett sätt att dra gränsen mellan frihetens och nödvändighetens rike är att diskutera olika handlingars spridningseffekt 
i tid och rum. Spridningseffekten anger hur en handling påverkar omgivningen. Några typer av spridningseffekt:  

• Handlingens  geografiska utbredning (rumslig effekt).  

• Handlingens permanens (tidsperiod).  
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• Handlingens intensitet (kontrast, t.ex. högt eller lågt ljud).  • Handlingens grad av reversibilitet (möjlighet att göra någonting ”ogjort”).  

• Handlingens massa (antal personer eller varelser som berörs). 

• Handlingens exkluderbarhet (om handlingen utesluter alla andra möjliga handlingar). 
 

För handlingar med låg spridningseffekt är en hög grad av frihet acceptabel - en handling som bara berör en enda 
person under en kort period, som inte får några bestående effekter och som enkelt kan göras ogjord behöver inte 
kringgärdas med regler eller förbud. Ju lägre spridningseffekt desto större privat frihet.  

För handlingar med hög spridningseffekt är det både acceptabelt och rekommendabelt med en hög grad av 
styrning. Det kan ske genom gemensamt beslutsfattande eller via en instans med rätt att genomföra beslut med 
tvång, t.ex. polismakt eller skattemyndighet. Typen av spridningseffekt avgör vilken form för beslutsfattande som är 
lämplig. Ju högre spridningseffekt desto mer politisk blir en handling. Några exempel: 

Den som bygger om sitt hus in mot gårdssidan av en tomt där ingen passerar kan göra lite som han eller hon vill. 
Den som vill förändra fasaden till ett hus som vetter mot ett offentligt torg får finna sig i att den höga 
spridningseffekten beskär den individuella friheten. Det är inte fastighetsägarens ensak hur fasaden ut mot torget 
ser ut. Ju närmare en stads centrum ett hus står desto fler personer passerar byggnaden dagligen - och desto 
högre spridningseffekt har ett beslut om att förändra detta hus. Att reglera hur ett ensligt beläget hus långt ute i 
skogen ska se ut är mindre angeläget. 

 
Diskussionen om relationen mellan politiska och marknadsmässiga arenor är alltså central. Den politiska arenan har en 
roll i den fysiska planeringen, men kan anpassas vad gäller graden av detaljering och styrning av det som kan och får 
byggas. Den sociala ingenjörskonst som Andersson/Sylwan diskuterar är ett exempel på den politiska instansens vilja 
att styra även beslut som – menar en del - med fördel kan överlåtas åt marknad ens olika aktörer. Resonemanget om 
arenor och tilltagande samhällelig individualitet och komplexitet kan därför med fördel tillämpas inom  området fysisk 
planering och byggande. Den överordnade fysiska planeringen - tolkat som den politiska instansens tillhandahållande 
av förutsägbarhet och stabilitet till den snabba marknadens spel – får då två viktiga uppgifter: 

1) att tillhandahålla ”arenor” för diskussion och beslutsfattande – det vill säga att skapa en mental och 
begreppsmässig struktur för planerande och byggande och att skapa förutsättningar och strukturer för dessa 
processer i tid och rum. 

2) att i ett senare led tillhandahålla förutsättningar för tillkomst och förvaltning av fysiska strukturer – det vill säga 
verkliga platser - inom vilka olika funktioner, aktörer, önskningar och krav kan samsas och samverka 
(exempelvis regelverk för ägande, byggande och förvaltning, samordning eller tillsyn av infrastruktur, 
transporter, säkerhet etc). 

I detta arbete koncentrerar jag mig på punkten 1 a), det vill säga den begreppsmässiga strukturen för beslutsfattande 
inom området fysisk planering och byggande. 

Kontentan av denna inledande diskussion blir: 

Beslut om samma frågeställning (till exempel byggande av en väg eller ett bostadsområde) tas på olika sätt, av olika 
aktörer och med hjälp av olika begrepp och under olika former – beroende på den samhälleliga situationen. 

Beslutens innehåll – det vill säga resultat – är starkt beroende av aktörernas olika bakomliggande intressen och 
använda uppsättning av begreppsapparater, liksom av hur beslutsprocesserna organiseras – i tid och rum. 

I det följande diskuteras olika aspekter på beslutsfattande och maktutövning. Ambitionen är att koppla samman frågor 
om samhällsförändringar och förhandlingar, legitimitet och rationalitet samt begrepp och profession. Det förekommer 
vissa överlappningar mellan avsnitten eftersom det i praktiken är omöjligt att renodla en diskussion om beslutsfattande 
enligt nedanstående indelning. De olika avsnitten betonar därför respektive avsnitts huvudtema. 
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2.2 Beslutsfattandets villkor – inledande resonemang 

I detta avsnitt är orden ”beslut”, ”beslutsfattare” och ”makt” centrala. Orden definieras på följande sätt i 
Nationalencyklopedin: 

”beslut 1 val mellan olika handlingsalternativ; 2 processrättslig term för ett domstolsavgörande som inte berör själva 
sakfrågan i ett mål utan är av formellt slag, t.ex. ett avgörande huruvida det föreligger rättegångshinder eller angående 
vittnesersättning. Förvaltningsmyndigheternas avgöranden benämns alltid beslut. Tidigare användes också termerna 
utslag eller resolution. 

beslutsfattare kallas framför allt de personer vilkas beslut berör ett större antal människor. Vid sidan av 
förtroendevalda kan det vara personer som inte har formell beslutanderätt men som bereder ärenden i statliga eller 
kommunala organ och därigenom i hög grad påverkar besluten. En annan kategori beslutsfattare är de som genom 
sina funktioner (ämbeten eller arbetsuppgifter) i myndigheter eller företag har att fatta verkställighetsbeslut. Termen 
används ofta polemiskt (som en mildare synonym till makthavare). 

makt 1 inom samhällsvetenskapen antingen handling, dvs. maktutövning eller förmåga, dvs. maktresurser. Makt 
utövas när en aktör A får en aktör B att handla enligt A:s vilja, även om handlingen strider mot B:s vilja eller intressen. 
Grunden för A:s förmåga att utöva makt utgörs av maktresurser, med vilka A kan belöna eller bestraffa B. Exempel är 
vålds- och tvångsmedel, arbetskraft, rösträtt, kontroll över ekonomiska resurser som pengar och produktionsmedel 
samt symboliska belöningar och bestraffningar såsom beröm och klander. Viktiga egenskaper hos maktresurser är bl.a. 
mångsidighet (vilka olika typer av handlingar hos B kan A påverka?), omfång (hur många andra kan A påverka?), 
koncentrerbarhet och kostnader. Inom en organisation kan makt villkorligt delegeras villkorligt till befattningshavare på 
olika nivåer inom organisationen. (...).”  

Här diskuteras makt och beslutsfattande med utgångspunkt från praktiska exempel. Avsnittet utgör en utgångspunkt för 
kapitlets fortsatta diskussion om beslutsfattande. Med beslutsfattande menar jag här en process som pågår under den 
tid som en e ller flera aktörer fastställer sitt framtida handlande avseende en viss valsituation, t ex kopplat till ett visst 
projekt, en viss inriktning, en affärsuppgörelse, en framtida relation eller handlingsväg. Beslutsfattande kan betraktas 
och studeras utifrån de dels de påverkansinriktade handlingar, dels de utbyten av information, fakta, åsikter, perspektiv, 
viljor, etc, liksom det tankearbete som leder fram till att en eller flera aktörer avgör på vilket sätt eller med vilka mål 
aktören(aktörerna) skall agera i en viss frågeställning eller i förhållande till andra aktörers framtida förväntade handlingar 
och/eller handlingsmönster. Beslutsfattande betraktas således här ur process- och aktörsperspektiv. Den enskilda 
aktören (en eller flera personer) agerar under en beslutsprocess utifrån aktörens egna intressen, begrepp och 
perspektiv liksom utifrån den egna uppfattningen/förförståelsen av andra aktörers förväntade och/eller verkliga 
handlingar. Detta innebär att beslutsfattande definieras som i tiden skilt ifrån och föregående de handlingar som avses 
bli utförda för att uppnå den situation eller de resultat som beslutet avser (även om det i praktiken är möjligt att beslut 
om en viss handling och utförandet av den konkreta handlingen mer eller mindre sammanfaller i tiden). 

Maktutövning betraktas här på samma sätt ur process- och aktörsperspektiv. En eller flera aktörer utövar således 
makt om och när de förfogar över de (materiella och/eller ickemateriella) resurser och det (tids - och rumsberoende) 
handlingsutrymme som gör det möjligt att genomdriva ett visst beslut. Utövandet av makt är i högre grad än det mer 
abstrakta beslutsfattandet avhängigt av olika former av resurser, vilket illustreras i citatet ur Nationalencyklopedin ovan. 
Maktutövning kan betraktas och studeras ur ekonomiskt, socialt, juridiskt, kommunikativt, etc perspektiv. Ofta förutsätter 
utövandet av makt att utövaren innehar någon form av (formell eller informell) position eller förfogar över någon form av 
resurser som möjliggör någon form av sanktion och/eller skapande av någon form av incitament visavi andra aktörer, 
vilka kan utnyttjas för att få dessa andra aktörer att acceptera eller agera på ett sådant sätt att makthavarens vilja 
genomdrivs. Av detta resonemang framgår att beslutsfattande i hög grad kan betraktas som en handlingsförberedande 
eller resultatförberedande process, medan maktutövning i hög grad kan betraktas som en beslutsgenomförande 
process. Detta innebär dock inte att en beslutsprocess utesluter handlingar, eftersom beslutsprocesser kan pågå 
interaktivt med ständiga återkopplingar mellan handlingar och överväganden om handlingar. 

Beslutsfattande och maktutövning är visserligen ofta tätt sammanvävda, men att utöva konkret exekutiv makt innebär 
således mer än att bara ”besluta sig för” någonting. Det innebär att aktören i fråga har eller skaffar sig de medel som 
krävs för att förverkliga ett beslut. Maktutövning tar sig dock många ansikten, från den konkreta exekutiva makten – till 
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exempelvis en allsmäktig kung – till subtila och därför mindre väl synliga maktutövande strukturer  – som exempelvis 
en byråkratisk organisations oskrivna lagar, en inom en organisation vedertagen begreppsapparat med medföljande 
synsätt på vad som konstituerar sanning eller ett av media styrt händelseförlopp. Makten kan således både uppenbara 
sig i en konkret/fysisk/personlig och en undflyende/abstrakt/begreppsbaserad form (Harrison, 1999). 

Makt utövas ibland direkt och explicit – i form av att personer med en viss position i en organisation tar ett beslut om att 
något ska utföras. Från en förälder som säger till ett barn att det ska gå och lägga sig, till en VD som beslutar sig för att 
lägga ned en produktionsanläggning, är maktutövningen baserad på personens ställning och position gentemot 
övriga personer. Maktställningen är ofta i sådana fall också kodifierad i juridiska former eller i form av ekonomiska avtal 
(föräldern är barnets förmyndare fram till 18 års ålder, VD har tillsatts av företagets styrelse eller aktieägare). På ett ytligt 
plan kan makten därför sägas vara konkret, rationell och okomplicerad. Men bakom maktutövningens yta rör sig många 
samverkande processer – de tankar, idéer, föreställningar och intryck från omgivningen som får en ”innehavare” av en 
maktposition att ta ett visst beslut. 

Beslut tas inte alltid på basis av formella uppställningar, vetenskapliga underlag eller väl genomarbetade och rationella 
kalkyler. Inom näringslivet påpekas ibland att verkligt viktiga beslut och avgörande val ofta tas utifrån svårutredda och 
känslomässigt förankrade och motiverade ställningstaganden (se exempel nedan). Det avgörande inför en viss 
affärsuppgörelse kan vara att ”man har den rätta känslan”. Rationella beslutsunderlag och prognoser blir ibland mera av  
stöd och motivering för känslomässigt betingade val (Sjöstrand, 1999). Slutsatsen är att beslutsfattande ibland är 
mindre rationellt än det kan te sig – och kanske främst mindre rationellt än beslutsfattare själva önskar att framställa det. 
Begreppet ”intuition” kanske bäst fångar den mix av rationella (i betydelsen sakligt underbyggda) och irrationella (i 
betydelsen känslomässigt motiverade) faktorer som leder fram till beslut. 

Förutfattade meningar och legitimerande prognoser 
Förutfattade meningar och invanda begrepp kan således i viss mån styra beslutens innehåll – och beslutsfattarnas 
egen upplevelse av vilka reella valmöjligheter som finns i en beslutssituation. Liknande förhållanden diskuteras av 
Makridakis vad gäller prognoser och beslutsfattande under osäkerhet. Han diskuterar problem som ställs bland annat i 
företagsvärlden och hävdar att det finns skäl att anta att många beslut som tas av företagsledare inte är rationella. I hög 
grad begränsas den mänskliga förmågan att fatta rationella beslut av allvarliga begränsningar i form av förutfattade 
meningar (Makridakis, 1990). Makridakis menar att beslutsfattare bör vara mycket uppmärksamma på och samtidigt 
acceptera de faror som förutfattade meningar representerar och därför vidta lämpliga steg för att minimera de 
förutfattade meningarnas möjliga negativa effekter. Han menar att vi människor har svå rare att acceptera att vi brister i 
omdöme, än att vi glömmer bort fakta. Vi är enligt Makridakis helt enkelt inte tillräckligt medvetna om att vi har 
förutfattade meningar (Makridakis, 1990). 

Författaren går vidare  med att referera undersökningar som bland annat visar på att vi människor aktivt letar efter 
information som stödjer våra egna uppfattningar, hypoteser och värderingar. Detta gör att begreppen spelar en mycket 
aktiv roll även i sortering och tolkning av information. Begreppens makt över tänkandet blir på så sätt diskret och 
undflyende och därför svårt att undgå. Makridakis menar att vi tenderar att komma ihåg information som bekräftar vår 
övertygelse, snarare än information som ifrågasätter den. Den som förhåller sig kritiskt ifrågasättande till information har 
bättre förutsättningar än andra att tillgodogöra sig även kritiska invändningar på ett konstruktivt sätt (Makridakis, 1990). 

Resonemanget kan med fördel överföras till området fysisk planer ing och byggande. En tillämpning innebär i detta fall 
att de begrepp som planerare, politiker och privata entreprenörer använder i viss utsträckning styr deras handlingar. En 
makthavares formella  motiveringar till ett beslut föregås med andra ord av minst två olika processer: 

1) Dels den mer eller mindre osynliga sorteringen av intryck och fakta – där begrepp och föreställningsvärld 
spelar stor roll. 

2) Dels den informella diskussion och tolkning som makthavaren gör, ofta i samspel med andra personer – där 
såväl känslor, personliga intressen, slump och personliga lojalitetsband spelar en viss roll. 

Beslutsprocessen kan nu delas in i två huvudsakliga (samverkande) faser: 
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1) Den första delen av beslutsprocessen kan kallas beslutsprocessens begreppsberoende fas. Här spelar 
världsbild, begrepp, tolkningar, personlighet etc en betydelsefull roll. 

2) Den andra fasen kan kallas beslutsprocessens plats- och rumsberoende fas. Denna utgörs av mer 
”objektiva” plats- och rumsberoende faktorer. Givet en viss begreppsapparat tas beslut utifrån faktorer som 
platsens förutsättningar, ekonomisk konjunktur, ekonomiska och juridiska regelverk, politisk situation etc. Att 
även dessa mer ”givna” förhållanden självklart tolkas och därmed indirekt påverkas av begreppsapparaten är 
en självklarhet som inte behöver utredas ytterligare i detta sammanhang. Detta gäller även aktörsperspektivet 
– det vill säga att olika aktörer utifrån sina begrepp tolkar och formulerar sina egna upplevda intressen. 

Diskussionen kan illustreras med ett enkelt schema som visar hur situationer och begrepp samverkar: 

Situation:  Omvärldsfaktorer 
som påverkar beslut i tid och rum 

Ekonomisk 
tillbakagång 

Status Quo Ekonomisk 
tillväxt 

Ekologisk 
grundsyn 

Beslut A Beslut B Beslut C 

Ekonomisk 
grundsyn 

Beslut D Beslut E Beslut F 

Begrepp: 
Sortering och 
tolkning utifrån 
olika 
grundläggande 
perspektiv och 
synsätt 

Social 
grundsyn 

Beslut G Beslut H Beslut I 

Fig. 2.1. Beslut som resultat av en kombination av omvärldsfaktorer och beslutsfattarnas begreppsapparat. 

Schemat illustrerar att en beslutsfattare som sorterar information utifrån exempelvis en begreppsapparat som kan 
sammanfattas som en ”ekologisk grundsyn” kan komma fram till besluten ”A”, ”B” eller ”C”, beroende på rådande 
omvärldsfaktorer. Omvärldsfaktorer och begreppsapparat samverkar således i beslutsprocessen. 

Därutöver kan sägas att beslutsprocessen även har en tredje fas. Denna kan kallas beslutsprocessens 
aktörsberoende fas och kan sägas bestå i vilka personer som vid tillfället intar vilka positioner inom en viss – formell 
eller informell – beslutsfattande organisation, grupp eller i ett visst sammanhang. Denna aspekt kan sägas ligga utanför 
– eller bredvid – de två faserna ovan (och behandlas därför inte i schemat). Beroende på vilka aktörer som är på plats, 
och relationerna mellan dessa olika aktörer, så förändras självklart även tolkningen av använda begrepp liksom 
tolkningen av omvärldsfaktorer och därmed definitionen av vilka beslut som uppfattas som möjliga. 

Makridakis resonemang ligger bland annat till grund för aspekten Djävulsadvokat i EKN-uppställningen. Denna Aspekt 
innebär kortfattat att sökandet efter alternativa synsätt och tolkningar av information bör institutionaliseras – i form av en 
aktör (person eller organisation) som har sökandet efter fel och brister i omvärldsanalys, begreppsapparat och 
föreslagna beslut som sin enda arbetsuppgift. Resonemanget underbygger även diskussionen i Kapitel 7 om 
förhållandet mellan olika perspektiv (synsätt) på planeringsfrågor.  

Beslutsfattandets koppling till begrepp och trovärdiga historier 
Ett med Makridakis besläkta t resonemang förs av Sjöstrand. Han diskuterar den informella styrning av företag och 
organisationer som sker vid sidan av organisatoriska strukturer, formella meriter och beslutsordningar. Sjöstrand 
konstaterar att antropologi och andra socialvetenskaper är användbara för att på djupet förstå hur företag leds och 
styrs. Han menar att de viktiga besluten tas på de ”osynliga arenorna”, vid middagsbordet, under älgjakten eller vid 
informella möten där inflytelserika personer sitter och småpratar (Sjöstrand, 1999). 

Detta perspektiv på ledarskap bygger på den socialkonstrukti vistiska idétraditionen. I korthet är tanken att det är 
omöjligt att producera objektiva beskrivningar av verkligheten. Beskrivningar av verkligheten är istället färgade av 
människors specifika kulturella, historiska och språkliga förståelse av omvärlden. Idétraditionen bygger på ett 
gemensamt avståndstagande från de förhärskande forskningsansatsernas grundantaganden (Sandberg, 1999). 
Sandberg beskriver detta som ett avståndstagande från den dualistiska verklighetssynen där man antar att person och 
verklighet existerar oberoende av varandra. Därav följer att man inte kan studera person och verklighet var för sig och 
därefter hur de är relaterade till varandra.  
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Även om det inom denna forskningsinriktning finns olikheter så kan kunskapssynen beskrivas som att verkligheten ses 
som socialt konstruerad istället för att vara objektivt given. Kunskap ses inte som individuellt utan som socialt 
konstruerad och språket uppfattas inte som ett representationssystem (där ett ord betecknar en á priori existerande 
”verklighet”) utan som en social konstruktion där språkets mening uppstår genom att olika personer definierar det socialt 
och använder på ett särskilt sätt i olika sammanhang. Av detta följer bland annat att begreppens makt över tänkandet 
framstår som en viktig del i beslutsfattande och maktutövning. Sjöstrand/Tyrstrup lyfter fram tre, som de menar, mindre 
uppmärksammade aspekter på ledarskap (Sjöstrand/Tyrstrup, 1999), (sid 9): ”1) att småprat mellan människor är ett 
centralt medium både för formandet och utövande av ledarskap, 2) att ledarskap både konstrueras och utövas även på 
arenor som inte uppenbart har med verksamheten i en organisation att göra samt 3) att lokala (det vill säga mer 
platsbundna) och globala (det vill säga mer utbredda) ledarskapskonstruk tioner ömsesidigt influerar varandra.” 

De menar vidare att makten tillhör dem som kan definiera och beskriva omständigheter på ett sätt som verkar 
övertygande på andra människor och att ledarskap i väsentliga delar handlar om att via prat skapa medvetenhet och 
mening. Den som avgör vad det ska pratas om anger ”tonen” i samtalet och blir därför betydelsefull. ”Maktpositioner 
kan därför definieras som att ha rätten att prata och producera de texter och historier som ger upphov till allmänt 
spridda uppfattningar” (Sjöstrand/Tyrstrup, 1999). 

Maktutövning kan i detta sammanhang ses som en kombination av att: 

1) ha tillgång till de arenor , det vill säga  de platser och tidpunkter  (sociala sammanhang) där blivande ”allmänt 
spridda uppfattningar” formuleras. 

2) ha förmåga att formulera verklighetsbeskrivningar som uppfattas som trovärdiga och med viss övertalande 
kraft. 

Den person som eftersträvar någon form av makt kan därför, menar jag, tillämpa två parallella strategier: 

1) Dels att försöka nå tillträde  till de sociala sammanhang där andra personer med viss makt rör sig. 

2) Dels att formulera någon form av intresseväckande berättelser  och medryckande förslag till svar som berör 
de frågor som makthavare (innehavare av positioner som ger rätt att ta beslut) ställer sig. 

Att få tillträde till maktens sociala rum kan dock vara svårare än att formulera förslag till lösningar. För att uppnå det 
förstnämnda (tillträde) krävs även att de sistnämnda (förslagen) uppfattas som någorlunda relevanta och legitima av 
personer med makt. I fortsättningen av detta kapitel diskuterar jag dessa frågor. 

Rationellt beslutsfattande – utifrån intresse eller begrepp? 

Flyvbjerg har i en fallstudie av trafikplaneringen i Aalborg, Danmark, diskuterat förhållandet mellan rationalitet och makt. 
Det aktuella projektet handlade kortfattat om en omstrukturering av trafiknätet i centrala Aalborg, med avstängningar av 
ett flertal gator för biltrafik och anläggande av en bussterminal i centrala city. Projektet påbörjades redan i slutet av 
1970-talet och kom senare att rekommenderas av OECD som en internationellt gångbar modell för integration av miljö - 
och sociala hänsyn i stadspolitik och planering, inklusive planering för biltrafik i städer. Den empiriska studien används 
av Flyvbjerg som en referenspunkt mot vilken frågor om rationalitet, makt och demokrati diskuteras. Författaren 
studerar “klyftan” mellan den formella och den informella maktstrukturen och drar långtgående generella slutsatser 
utifrån detta enda exempel. Flyvbjergs analys går ut på att företrädare för “den verkliga exekutiva makten” besitter en 
självbestämd (självdefinierad) rationalitet som företrädare för den ideala idén om rationellt beslutsfattande 
(beslutsfattande som bygger  på sakliga utvärderingar, prognoser och fakta) inte förstår sig på eller känner till. 

Samtidigt besitter de som företräder och förespråkar en ideal modell för rationellt beslutsfattande inte någon makt som 
de verkliga innehavarna av makt inte känner till. Flyvbjerg menar att upplysningens idéer om demokrati och öppenhet i 
beslutsfattande inte tillämpas i verkligheten, även om de fortfarande är giltiga – dock kanske mer i form av ett 
svåruppnåeligt ideal. Författarens koncisa sammanfattning är att makten har en rationalitet som rationaliteten inte 
känner till, medan rationaliteten inte har någon makt som inte makten känner till (Flyvbjerg, 1998). De konflikter som 
skildras i studien handlar på ett ytligt plan om graden av avstängningar av gator i centrala innerstaden samt om, var, 
och enligt vilka principer och i vilken storlek en (eller flera) ny(a) bussterminal(er) ska byggas. Under ytan handlar 
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planeringen mer om vilka centralt placerade “spelare” som lyckas tillvälla sig rätten att formulera vilka beslutsunderlag 
och vilka frågeställningar som ska ligga till grund för – och därmed indirekt avgöra - olika beslut. Centralt placerade 
aktörer producerar enligt denna analys beslutsunderlag och därmed “rationalitet” som motiverar deras i praktiken 
förutfattade meningar – vilka i stor utsträckning handlar om att gynna sina egna (sär)intressen. 

Flyvbjerg skildrar maktkampen mellan politiker, det inflytelserika kommunala bussbolaget, den lokala 
handelskammaren och olika delar av den kommunala förvaltningen – särskilt konflikten mellan stadsarkitektens kontor 
och det tekniska kontoret. Den formella politiska beslutsprocessen, det vill säga partigrupperna i kommunfullmäktige 
och kommunala tjänstemän, beskrivs i praktiken som helt “sidsteppade” av framförallt två starka och ekonomiskt tunga 
särintressen: 

1) Bussbolaget som av princip vill ha en stor och centralt placerad busstation direkt vid stadens centrala torg (i 
stället för till exempel en mer ”rationell” eller ”effektiv” mindre busstation i ett något mindre centralt läge). 

2) Handelskammaren som till inget pris accepterar en uppdelning av staden i olika trafikzoner, 
gatuavstängningar eller lägre framkomlighet för bil burna kunder. 

Dessa två starka intressen stöds också av den lokala tidningen Aalborg Stiftstidende som  har ett nära nog 
pressmonopol i staden, liksom av den lokala poliskåren. Personkontakter har enligt Flyvbjerg större tyngd än den 
politiska processen. Ett exempel är borgmästarens mycket nära kontakter med bussbolaget, vid vilket han tidigare har 
varit anställd. Utvärderingar av olika alternativ för trafikföring eller placering av en bussterminal görs enligt Flyvbjerg i 
princip bara för att bekräfta redan (informellt fattade) beslut (Flyvbjerg, 1998). 

Den allsidiga och sammanhållna visionen av ett stadscentrum med minskad biltrafik, ökad attraktivitet för busstrafik, 
ökad säkerhet för gående och cyklister, bättre luft, föll enligt Flyvbjerg under processens gång samman i ett antal 
mindre och suboptimerade underprojekt. Slutsatsen av Flyvbjergs studie är – åtminstone för personer som arbetar för 
mer av öppenhet och dialog i fysisk planering – djupt pessimistisk. Oavsett hur välavvägda, rättvisande, kreativa eller 
alternativgenererande olika planeringsinstrument är – är utgången av en planeringsprocess given av vad de starkaste 
aktörerna har satt sig i sinnet. Även om det tillsätts kommittéer och arbetsgrupper som ska styra och kontrollera 
processen är det andra som fattar de verkliga besluten. Valda politiker är i bästa fall processens gisslan. ”Makten” har 
enligt Flyvbjerg  en tendens att dominera och de finiera vad som uppfattas som rationellt. Han menar att förhållandet 
mellan makt och rationalitet är asymmetriskt – makten producerar rationalitet, medan det föregivet ”rationella tänkandet” 
är underställt makten. 

Jag menar att Flyvbjergs diskussion kan leda till slutsatsen att makthavare agerar helt utan att ta hänsyn till, utan att 
påverkas av eller utan att ta intryck från andra aktörer, utan att påverkas av olika begrepp, professionella synsätt, eller 
olika agerande organisationer. ”Makten” riskerar i Flyvbjergs analys att framstå som monolitisk och självsvåldig, för att 
inte säga frikopplad från sin omgivning. Om ”makten” är ”lika med” rationalitet (makt = rationalitet, rationalitet = makt) 
upphör de två begreppens meningsbärande funktion. Flyvbjergs framställning riskerar, menar jag, att ge en förenklad 
bild av maktutövning och beslutsprocess. Även om det, som i fallet Aalborg, finns mycket starka och självmedvetna 
aktörer, påverkas dessa i sina egna beslutsprocesser av begreppsberoende tolkningar av situationer och av sina egna 
intressen (enligt resonemanget ovan, om beslutsprocessens tre faser). 

Jag menar att de begrepp och de föreställningsvärldar som de mäktigaste aktörerna i Aalborg omfattar på ett aktivt sätt 
påverkar deras agerande och därmed beslutens innehåll. Den exekutiva makten i sig är inte, menar jag, alls särskilt 
rationell eller oförmedlat styrd av från början självklart givna intressen. Jag menar att den exekutive makthavaren tolkar 
och drar slutsatser om hur hans (eller ibland hennes) intressen bäst gynnas – med hjälp av en samling icke neutrala 
begrepp. Kontentan av detta avsnitts diskussion är följande: 

I analyser av beslutsprocesser är det viktigt att skilja mellan formella och reella beslutstillfällen. I situationer där beslut 
tas under stark konflikt är det viktigt att betrakta beslutsunderlag och utredningar ur aspekten att de inte nödvändigtvis 
är neutrala och ibland även är starkt partiska argumentsamlingar för ett visst intresse eller ett visst perspektiv. 

Inslaget av ”konflikt” i  beslutsprocesser följer självklart en glidande skala, från öppen och oresonlig motsättning – totalt 
krig – via förhandlingar mellan parter med delvis gemensamma intressen, till mindre dramatiska situationer där 
aktörerna drar åt samma håll eller har en gemensam grunduppfattning. I de senare fallen handlar besluten mer om på 
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vilket sätt gemensamma mål ska uppnås. Graden av konflikt avgör självklart om det är möjligt att hantera motsättningar 
genom konsensusbyggande processer eller om den enda lösningen på e n konflikt innebär att en aktör eller några 
aktörer i samverkan genomdriver sin vilja på de övrigas bekostnad. 

Dock gäller att beslutsfattande under konflikt innefattar moment av osäkerhet och taktik där de olika aktörerna under 
processens gång formulerar och omformulerar sina förslag till beslut – med hänsyn till dels de egna intressena – men 
också med hänsyn till de övriga aktörernas intressen och ageranden. Beslutsprocesser är mer komplexa än det som 
speglas av det enkla antagandet att alla aktörer redan  från början vet exakt vad de vill uppnå. Beslutsprocesser handlar 
därför inte bara om vilken aktör som är stark nog att ”köra över” övriga aktörer. Jag går därför nu över till att diskutera 
beslutsfattande under konflikt. 

2.3 Beslutsfattande och konflikt 

Schelling diskuterar olika former av strategier som aktörer i konflikter kan använda sig av. Schelling skiljer mellan olika 
former av “spel” och utgår till stor del från modern spelteori. Han gör en skillnad mellan tre “speltyper”: 1) 
skicklighetsspel, 2) chansspel och 3) strategispel (Schelling, 1960, 1980). Ett enkelt schema kan illustrera principiellt 
olika typer av spel: 

 Utgången är beroende 
av spelarens egen 

kompetens 
Utgången är beroende 

av andra aktörers 
kompetens 

Skicklighetsspel: 
Prickskytte X - 
Chansspel: 
Lotto - - 
Strategispel: 
Schack X X 
Fig. 2.2. Olika typer av spel. Fritt efter Schelling (Schelling, 1960, 1980). 

Jag menar att samhällsbyggnadsfrågor tillhör kategorin strategispel, eftersom resultatet av en förhandling eller en 
planprocess är starkt beroende av både den egna och andra aktörers kompetens. Strategispel definieras av Schelling 
som sådana där det bästa valet eller handlingen för en spelare beror på vad andra spelare gör. Termen fokuserar på 
det ömsesidiga i en konflikt. Gemensamt för dessa strategispel är inslaget av ömsesidigt beroende mellan parter som 
är i konflikt med eller på annat sätt i någon mån står emot varandra. Beslutsfattande i denna typ av spelsituationer 
handlar enligt Schelling om en fo rm av koordinerad problemlösning, där parterna fattar sina beslut utifrån 
motståndarens handlingar och förväntade handlingar. I denna typ av spelsituationer finns en lång rad av möjliga 
lösningar på en konflikt – från den ena sidans totala vinst till olika typer av förhandlingsresultat, utpressning och 
eventuellt även begränsad samverkan. Schelling understryker att föreställningen om ”att vinna” i en konflikt inte främst 
är en fråga om vinst i relationen till den andra parten. Snarare handlar det om att vinna i förhållande till sitt eget 
värdesystem, dvs att ”få ut mer” än om man hamnar i en öppen konflikt. Av detta skäl menar Schelling att förhandling 
och samarbete kan vara att föredra i konfliktsituationer (Schelling, 1960, 1980). Han understryker också att bakom 
konflikten kan finnas gemensamma intressen och ömsesidiga beroenden, och detta talar för samverkan snarare än 
öppen konflikt (krig) (Schelling, 1960, 1980). 

Fysisk planering och byggande är ett område som kan studeras utifrån Schellings resonemang. Det ömsesidiga 
beroendet mellan aktörer är särskilt starkt inom detta område, eftersom fysisk planering och byggande är platsbundna 
till sin natur. En konflikt uppkommer således, enligt Schelling, mellan parter som på det ena eller andra sättet - för sin 
egen framgångs skull - är beroende av de andra p arternas agerande.  En konflikt kan lösas genom en kraftmätning 
som resulterar i en överenskommelse, vapenstillestånd, kompromiss – eller i fysisk planering, ett planförs lag, en 
byggrätt, en uppförd anläggning eller ett beslut om att inte bygga någonting alls. En konflikt löses bara undantagsvis 
genom att ett antal aktörer “blir fullständigt eniga” om något som alla parter tycker är det ”absolut bästa tänkbara” ur 
eget perspektiv. En lösning på en konflikt består snarare i en (eventuellt tillfällig) överenskommelse som ger ett resultat 
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som för ingående parter framstår som acceptabelt - åtminstone tills vidare och åtminstone som ett alternativ till fortsatt 
konflikt.  

Utgången av en planeringsprocess handlar inte nödvändigtvis om att en part “vinner” på en eller flera andra parters 
“bekostnad”. Ibland framstår eller framställs planeringsfrågor som ett nollsumme-spel, där någon aktörs vinst innebär en 
annan parts förlust. Men - till skillnad från ett strategispel av absolut nollsummekaraktär som schack - innebär fysisk 
planering att nya värden kan tillskapas, inte enbart förbrukas. Schelling skriver; ”In a zero-sum game the analyst is 
really dealing with only a single center of consciousness, a single source of decision. True, there are two players, each 
with his own consciousness; but mini-max strategy converts the situation into one involving two essentially unilateral 
decisions. No spark of recognition needs to jump between the two players; no meeting of minds is required; no hints 
have to be conveyed; no impressions, images, or understandings have to be compared. No social perception is 
involved. But in the mixed-motive game, two or more centers of consciousness are dependent of each other in an 
essential way. Something has to be communicated; at least some spark of recognition must pass between the players. 
There is generally a necessity for some social activity, however rudimentary or tacit it may be; and both players are 
dependent to some degree on the success of their social perception and interaction. Even two completely isolated 
individuals, who play with each other in absolute silence and without even knowing each other’s  identity, must tacitly 
reach some meeting of minds.” (Schelling, 1960, 1980 , sid 163). 

I fysisk planering och byggande uppträder troligen ganska sällan denna form av beslutsfattande mellan helt isolerade 
aktörer. Dock bär kommunal planering och kommunalpolitik drag av ”beslutsfattande under konflikt kombinerat med ett 
visst gemensamt intresse”. En socialdemokratisk kommunstyrelse har i sitt handlande intresse av att både framhålla 
det egna partiets företräde framför oppositionen – och av att till exempel bostadsförsörjningen fungerar bra. Den 
politiska oppositionen däremot, kan inte i alla situationer gå emot eller sabotera förslag av kommunstyrelsen som 
gynnar kommunen – enbart för att få till stånd ett maktskifte. Partierna har dels ett gemensamt intresse av att 
kommunen fungerar bra, samtidigt som de har ett egenintresse av att motståndarna tar beslut som är klandervärda. 
Kombinationen av konflikt och gemensamma intressen skapar utrymme för beslut som inte upphäver den 
grundläggande konflikten – men som däremot erbjuder alternativ till det ”totala kriget”. Med utgångspunkt från den 
inledande diskussionen om kopplingen mellan begrepp och maktutövning, kan sägas att begreppens utformning och 
användning utgör en viktig aspekt av beslutsfattandet. Oavsett de bakomliggande intressena hos aktörerna kan 
utgången av en konflikt vara direkt kopplad till valet av begrepp. 

Begreppet ”samlad förhandlingstext” som konsensusbyggande instrument 
Ett slående exempel på en konflikt där lanseringen av gradvist framvuxna och gemensamt accepterade begrepp bidrog 
till lösningen, beskrivs av Ra iffa (Raiffa, 1982). I Camp David-förhandlingarna mellan Egypten och Israel efter 
sexdagarskriget 1967 framstod länge de två staternas anspråk som oförenliga. Förhandlingarna kom igång efter 
Egyptens presidents Anwar as-Sadats resa till Jerusalem och möte med Israels premiärminister Menachem Begin i 
slutet av 1977 (Raiffa, 1982). Sadat utlovade fred och normala förbindelser mellan Israel och arabstaterna om Israel 
återlämnade samtliga ockuperade territorier (Sinai-halvön, Jordaniens västbank och Syriens Golanhöjder). Sadat hade 
dock svårt att få med sig övriga arabstater på förslaget, samtidigt som Begin såg fördelar med en separat fred med 
Egypten. Ett återlämnande av Sinaihalvön skulle inte innebära samma militära risker som återlämnande av övriga 
ockuperade områden (Raiffa, 1982). 

President Carters förhandlingsteam kände redan väl till de två staternas oförenliga kravlistor för att gå med på en 
fredsuppgörelse. De amerikanska medlarna ville inte ge parterna ett förslag till slutbud som reglerade alla frågor som 
stod på spel. Inte heller hade det visat sig framkomligt att förhandla delfråga för delfråga – avståndet mellan parterna 
var alltför stort. Man valde i stället att introducera en så kallad ”single-negotiated -text” (samlad förhandlingstext) (Raiffa, 
1982). Denna utgjordes av ett paket i vilket alla delfrågor togs upp och möjliga lösningar skisserades. Man gjorde dock 
klart att detta inte var ett ”bud” utan snarare en text som skulle kritiseras av bägge parter. Med ledning av parternas 
invändningar och förslag gjorde man sedan överarbetningar som ånyo fick kritiseras av parterna osv, tills man kom en 
punkt där parterna ömsesidigt förklarade sig villiga att acceptera texten som en överenskommelse (Raiffa, 1982) 

När väl bollen på detta sätt så att säga ”satts i rullning” blev det alltså möjligt för de två fienderna att efter många 
förhandlingsrundor komma fram till en lösning (Raiffa, 1982). Eftersom förslaget lades fram av en tredje part, USA, blev 
det möjligt för både Egyptens och Israels förhandlare att diskutera och kritisera samma förslag – i stället för att som 
tidigare kritisera motståndarsidans förslag. Exemplet visar tre saker. 
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1) Introduktion av nya begrepp kan ha en avgörande betydelse för att lösa konflikter mellan motstridiga viljor. 

2) Formerna för en förhandling, den dagordning som sätts, kan ha en avgörande betydelse för en konflikts 
lösning. 

3) Även fiender kan ha vissa gemensamma intressen. 

Denna diskussion är grundläggande för Agenda EKN – sedd som en av begrepp uppbyggd modell för åstadkommande 
av konsensusbyggande processer i fysisk planering och byggande. Ett exempel: 

Om aktörer i planering och byggande uppfattar ekologisk hållbarhet respektive ekonomisk tillväxt som motsatta och 
antagonistiska kriterier – om de uppfattar ekologi respektive ekonomi som ett konfliktfält av nollsumme-karaktär – då 
riskerar planeringen att fastna i icke kreativa diskussioner av ”avvägningskaraktär”. I stället för att söka sig fram till 
lösningar som kan tillgodose såväl ekologiska som ekonomiska intressen kommer aktörerna utifrån detta 
endimensionella synsätt att försöka vinna så mycket som möjligt på motståndarens bekostnad. En diskussion som tar 
för givet att ekologiska mål bör ”avvägas” eller ”balanseras ” emot ekonomiska mål riskerar att redan från början anta 
formerna av ett icke kreativt givande och tagande, kompromisser eller noll-summe-spel. Själva orden ”kompromiss” och 
”avvägning” bygger, betraktat ur denna diskussions, på föreställningen om ett endimensionellt förhandlingsrum: 

 

Fig. 2.3. Illustration av ett endimensionellt beslutsrum.  Resultat av en beslutsprocess kan enligt detta 
synsätt endast hamna längs en axel som går mellan de motsatta polerna ”Ekologisk hållbarhet” 
respektive ”Ekonomisk tillväxt”. Figuren illustrerar även ett tänkande inriktat på positioner – där varje 
beslut ger en tydlig förlorare och vinnare. 

Jag menar att aktörer i planering och byggande kan komma längre – även sett utifrån sina egna snäva partsintressen – 
genom att dra lärdom av till exempel förhandlingen mellan Israel och Egypten i exemplet ovan. Ett ekologiskt eller 
ekonomiskt formulerat mål kan omformuleras så att aktörernas bakomliggande intressen tas upp till diskussion. 
Begreppet ”intresse” menar jag är ett bra exempel på punkten 1) i det tidigare exemplet – hur nya begrepp kan bidra 
till att lösa konflikter mellan motstridiga viljor. 

I detta sammanhang hävdar jag att ett ekologiskt eller ekonomiskt motiverat intresse kan tillgodoses på fler än ett sätt – 
och den eventuella motsättningen mellan de två polerna hanteras på ett kreativt sätt och öppna för fler olika typer av 
lösningar om beslutsrummet ses i två eller flera dimensioner. (Ett konkret exempel ges i nästa avsnitt). En enkel 
illustration a v ett tvådimensionellt förhandlingsrum kan se ut som följer (nästa sida): 

Ekologisk 
hållbarhet 

Ekonomisk 
tillväxt 
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Fig. 2.4. Illustration av ett tvådimensionellt beslutsrum. Resultat av en beslutsprocess kan enligt detta 
synsätt hamna på ett stort antal lägen, där graden av ekologisk balans inte omedelbart eller 
automatiskt definierar graden av ekonomisk tillväxt. Figuren illustrerar även ett tänkande inriktat på 
intressen – där det finns utrymme för samtidiga förbättring ur båda perspektivens synsätt. 

I Kapitel 7 diskuteras dessa frågor mer ingående. Där redovisas ett tredimensionellt beslutsrum, utifrån de tre EKN-
perspektiven. Slutsatsen där är i korthet att olika perspektiv på resurser och möjligheter (ekonomi, kultur, natur) kan 
betraktas som varandra kompletterande och förstärkande. I en beslutssituation där verkligheten betraktas ur tre 
perspektiv, till exempel genom att målsättningar formuleras med hjälp av tre parametrar, uppstår en än mer komplex 
diskussions- och beslutssituation än den tvådimensionella i figuren ovan. Med en begreppsapparat som utgår från tre 
dimensioner eller parametrar kan beslut eller förhandlingsresultat kan beskrivas med en tredimensionell grafisk figur, till 
exempel en kub. Se vidare illustration i kapitel 7. 
 

EKN-modellens tre samverkande perspektiv grundar sig på insikten om att det bara är i sällsynta undantagsfall som 
konflikter är av typen ”totalt krig”. Enklare uttryckt: Så som man frågar får man ofta svar. Den som påbörjar en 
undersökning med att leta efter motsättningar bäddar vi o fta för konflikter . Den som däremot börjar med att leta efter 
gemensamma intressen hittar (åtminstone ibland) utgångspunkter för lösningar av problem som kan tillfredsställa flera 
aktörer och intressen. Det är till exempel möjligt att finna lösningar som kombinerar ekonomisk tillvä xt och ekologisk 
hållbarhet. För att uppnå sådana resultat krävs dock ofta en vilja till detta samt insikter i förhandlingsteori och 
förhandlingskonst. 

2.4 Beslutsfattande och förhandlingar 

Fysisk planering och byggande är goda exempel på verksam heter som uppfyller den grundläggande definitionen av en 
förhandlingssituation. En kortfattad karakteristik av vad som utmärker en förhandling görs av Lax och Sebenius. 
Författarna skriver: ” If one characterizes negotiation as an interactive process by which two or more people seek jointly 
or co-operatively to do better than they could otherwise, then the ”otherwise” becomes crucial. The parties´ best 
alternatives without agreement imply the limits to any agreement. For each side, the basic test of any proposed joint 
agreement is whether it offers higher subjective worth than that side’s best course of action absent agreement. Thus, 
moves ”away from the table” to shape the parties´ alternatives to agreement may be as or more important than tactics 
employed  ”at the table”. Actions of the first type delimit the range of possible agreements; those of the second type 
influence which point in the range may be chosen.” (Lax/Sebenius, 1991, sid 97). 
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Här finns en tydlig koppling till så kallade ”suboptimeringar” i fysisk planering och byggande. Planeringsbegrepp och 
skilda professionellt grundade uppfattningar om vilka de ”viktiga frågorna” är, kan samverka med de mer 
aktörs/intressegrundade orsakerna till suboptimeringar. Begrepp och planeringsrutiner, formella dagordningar och 
förteckningar över vilka frågor som skall diskuteras kan i hög grad påverka på vilket sätt olika aktörer agerar för att nå 
olika mål – och därmed påverka beslutens innehåll. Lax/Sebenius ger följande exempel. Kraftbolagets önskan att 
bygga en damm kolliderar med böndernas behov av vatten och miljövännernas farhågor för miljöstörningar. Parternas 
intressen är ekonomisk vinst respektive tillgång till vatten och bevarande av existerande växter och djur. Problemet i 
denna typ av situationer är enligt Lax och Sebenius att förhandlingarna mellan parterna ofta förs utifrån intagna 
positioner i form av ”ja” eller ”nej”. Positioner som  hämmar möjligheter att utveckla kreativa lösningar som alla berörda 
parter kan acceptera (Lax/Sebenius, 1991). 

Lösningen på denna konflikt låg i viss mån i valet av vad som skulle diskuteras. Den förenklade frågan om att bygga en 
damm (som underförstått skulle förstöra livsvillkoren för fåglar) ledde ingen vart. När andra frågor diskuterades var det 
möjligt att nå en överenskommelse som förbättrade resultatet för samtliga parter. Skillnaden mellan positioner och 
intressen i det refererade fallet kan enkelt illustreras i en tabell: 

Aktör Position Intresse Förhandlingslösning 
Kraftbolaget Bygg en 

kraftverksdamm! 
Elproduktion 

Jordbrukarna Låt vattnet rinna fritt! Vattenförsörjning 

Miljövännerna Stoppa dammen! Skydda fåglarna 

Dammens storlek 
 
Garantier för vattenförsörjning nedströms 
 
Inrättande av en förvaltningsfond för skydd av 
fåglarnas häckningsplats  

Fig. 2.5. Från positionsbaserad konflikt till intressebaserad förhandlingslösning. Fritt efter Lax/Sebenius  (1991). 

Exemplet är en enkel illustration till betydelsen av en ”agenda”, det vill säga dagordningen för en diskussion: 

1) Den positions -baserade agendan genererade i princip bara motsättningar och totalt krig. 

2) Den intresse-baserade agendan genererade inte alls någon form av banal ömsesidig samverkan  
och snällhet – men däremot lösningar som tillfredsställde parternas intressen. 

I avsnitt 2.9 om beslut och process diskuteras agendans betydelse för beslutsprocessen mer ingående. Resonemanget 
ovan illustrerar förhandlingarnas  centrala roll som beslutsform i pluralistiska och öppna samhällen. Det är möjligt att 
förhandlingslösningar i större grad kan komma att ersätta eller komplettera centraliserade beslut inom området fysisk 
planering och byggande. 

Förhandlingsplanering – beslutsfattande baserat på ett ”gemensamt öde”  
Redan i inledningen till detta kapitel diskuterades svårigheter att i dagens samhälle fatta och genomföra långsiktigt 
verkande beslut. Samhällsutvecklingen karaktäriseras a v högre hastighet och flyktighet vad gäller investeringsbeslut, 
politiska trender, media och information - samtidigt som ett växande antal aktörer och maktcentra påverkar 
beslutsfattandets former och innehåll. Ofta är också den allmänna acceptansen att följa centrala regelsystem lägre än 
under tidigare perioder. Begreppet förhandlingsplanering speglar både fördelar och risker med en närmare informell 
samverkan mellan politiska/planerande och privata/projekterande aktörer. 

Cars har s tuderat förhandlingar mellan privata exploatörer och offentliga företrädare, ofta kommunala plan - och 
stadsbyggnadskontor. I flera av de studerade fallen står den privata aktören för det "kreativa" eller "förändringsinriktade" 
perspektivet, medan offentliga företrädare försöker förhala eller bromsa processerna. I vissa fall har konflikten varit 
"interkommunal", det vill säga att skilda kommunala förvaltningar och politiska nämnder har intagit rollen av 
"initiativtagare" respektive "regelansvariga". Oförmågan att etablera effektiva former för förhandlingar kan innebära att 
projekt med positiv potential inte har vidareutvecklats - eller avbrutits i ett sent skede. Avsaknaden av effektiva former 
för att hantera motsättningar mellan olika intressen har vållat irritation. De av kommunen valda procedurerna kan 
ifrågasättas ur ett effektivitetsperspektiv. Handläggningen har varit långsam och inte sällan har projekt stoppats i sena 
skeden på grund av motsättningar mellan olika intressen. Cars tycker också att det är värt att notera att den opposition 
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som stoppat projekten inte gjort det med utgångspunkt i de verksamheter som föreslagits. Snarare är förhållandet det 
att projekten stoppats trots att behovet av de verksamheter som redovisas i dessa vitsordas som angelägna (Cars, 
1992). 

För att minska risken för onödiga låsningar och prestigekamp förordar Cars ett programarbete där alternativ och 
underlag tas fram i ett tidigt skede av en förhandling - och att detta arbete g enomförs gemensamt av "initiativtagare" och 
"regelansvariga". Cars menar också att förhandlingsplaneringens kreativa inslag ligger i genereringen av alternativ. 
Denna analys är i flera stycken tillämpbar i de fallstudier som refereras i kapitel 5 (planeringen i N acka och Norrtälje 
kommuner). Detta resonemang underbygger behovet av planeringsinstrument och metoder som kan skapa en känsla 
av ett "gemensamt öde" mellan offentliga planerare och privata projektörer. Cars anför att den kommunala hanteringen i 
flera av de fallstudier som gjorts visar på de kommunala aktörernas oförmåga att tänka strategiskt i sin planering. En 
låsning av projektets innehåll i mycket tidiga skeden har inneburit kritik och motstånd som omöjliggjort eller starkt 
försenat ett genomförande av den önskade förändringen (Cars, 1992).  

Avsaknad av förståelse för övriga aktörers ideal, världsbild, intressen och framförallt förslag till en gemensam lösning 
kan således försätta en aktör i en situation där resultatet av förhandlingen blir mycket lågt. Skillnaden mellan de 
kommunala respektive de privata aktörerna i Cars´ studie kan dock i mångt och mycket bero på att de privata aktörerna 
har en tydligare koppling mellan ett projekt och egen vinning – de offentliga regelansvariga aktörerna har inte alltid 
samma starka (ekonomiska) incitament till att få till stånd ett specifikt projekt som de privata ”initiativtagarna” har. 
Slutsatsen för detta arbete blir dock att öppna och kreativa processer – liksom framtagande av alternativa lösningar – 
ställer krav på såväl processens organisation som planeringens begrepp. Till skillnad mot Cars försöker jag dock inte att 
lägga fram förslag till hur sådana processer kan organiseras. Perspektivet är avgränsat till planeringens begrepp  (även 
om det finns en viss relation mellan process och begrepp). Frågan blir då: med hjälp av vilka begrepp kan 
förhandlingsprocesser stöttas och gynnas  där alternativa lösningar tas fram? 

En utgångspunkt är begreppet BATNA (Best Al ternative To a Negotiated Agreement), det vill säga det Bästa 
Alternativet till en Förhandlingslösning. Begreppet har formulerats av Fischer och Ury enligt vilka en 
förhandlingssituation uppkommer så snart parterna i en konflikt kan tänka sig att ingå en överenskommelse med 
motparten (eller motparterna) - där utfallet för båda parter framstår som bättre än ingen överenskommelse alls. 
Parterna jämför då det bästa resultat de kan tänkas uppnå utan en förhandling med förhandlingslösningen. Fisher/Ury 
beskriver två icke kreativa synsätt på hur en förhandlare bör agera. I den svenska uppdaterade versionen med tillägg 
av Bruce Patton beskrivs detta på följande sätt. ”Den som vill förhandla mjukt söker undvika personliga konflikter och 
gör därför gärna eftergifter för a tt komma fram till en överenskommelse. Han vill nå en lösning i godo, men ofta slutar 
det med att han blir utnyttjad och känner sig bitter. Den som är beredd att gå hårt fram i en förhandling betraktar varje 
situation som en viljornas kamp där den som inta r den hårdaste attityden och är mest uthållig når de bästa resultaten. 
Han vill vinna, men ofta slutar det med att han framkallar lika hårda reaktioner som gör honom utmattad, uttömmer 
hans resurser och skadar hans förhållande till motparten.” (Fisher/Ury/Patton, 1991, sid 6). 

Som ett alternativ till mjuk respektive hård förhandingsstil förespråkar Fisher/Ury/Patton en metod för gemensamt 
beslutsfattande som bygger på principer och erkännande av motpartens intressen. En sådan strategi kan skapa större 
värden för samtliga deltagare än överdrivet vänliga eller aggressiva strategier. Det alternativ som författarna lanserar 
sammanfattas i fyra punkter. (Fisher/Ury/Patton, 1991)  

1) Om åtskillnad mellan människor och problem: 

För att aktörer ska kunna vara effektiva problemlösare bör de försöka sätta sig in i motpartens förhandlingssituation, 
överväganden och problem. Motpartens sätt att tänka ”är problemet”. För att återvända till begreppen hård 
respektive mjuk kan man här säga att en framgångsrik förhandlare är mjuk mot människan och hård mot problemet.  

2) Om åtskillnad mellan intressen och ståndpunkter: 

En mer djupgående undersökning av motiven för en ståndpunkt kan öppna för kreativa lösningar. En enkel metod 
kan vara att helt enkelt ställa sig frågan ”varför?”  motparten agerar som den gör. Bakom en position ( till exempel 
”jag vill öppna fönstret”) ligger en mängd tänkbara intressen (till exempel ”jag vill släppa in katten”, ”Jag tycker det 
är för varmt inomhus” , ”jag vill vädra ut dålig lukt”.) Beroende på vilket det bakomliggande intresset är, kan olika 
lösningar formuleras (”jag hämtar katten”, ”Jag sätter ner termostaten”, ”jag bär ut de illaluktande soporna”).  
3) Om att skapa olika handlingsmöjligheter och alternativ: 
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Författarna varnar för ett sökande efter ”den enda rätta lösningen”. En metod som rekommenderas är att skilja den 
kreativa akten från den värderande. Aktörerna kan till exempel komma överens om att under en sammankomst 
stiga ur sina roller/kostymer och under någon form av brainstorming gemensamt generera en uppsjö av alternativ – 
utan att på något sätt ta ansvar för dessa förslag eller binda sig vid någon ”vild idé”. Därefter kan den mer normala 
förhandlingen återupptas. 4) Om att kräva objektiva normer: 

Författarna menar att deltagarna i en förhandling kan utforma gemensamma kriterier, referenser eller modeller för 
beslutsfattande som är acceptabla för samtliga deltagare – som en bas för utformning av olika tänkbara alternativ. 
Ett enkelt exempel är att parterna i en skilsmässoförhandling först enas om hur umgängesrätten till barnen ska 
utformas. Först därefter inleds förhandlingen om vilken av föräldrarna som skall ges vårdnaden. I detta fall får båda 
föräldrarna starka incitament att enas om regler som de var för sig anser vara rättvisa. 

 Fritt efter Fisher/Ury/Patton (1991) 

Agenda EKN är i detta perspektiv en begreppsmässig modell för fysisk planering och byggande. Det vill säga: en 
modell för beslutsfattande kan både bestå av en lista över i vilken ordning saker ska ske och av en uppsättning begrepp 
som kan användas för att göra olika saker. 

Från position till intresse- tillämpat på fysisk planering och byggande 

Fisher/Ury/Pattons fyra punkter kan med fördel tillämpas i fysisk planering och byggande. 

 “Vägen Till Ja”   
Fisher/Ury/ Patton: 

Tillämpat på 
planeringsprocessen: 

1 

Aktörer 

Gör åtskillnad mellan människor och 
problem 

Skilj mellan aktörernas egenintressen och 
yrkesroller och de problem som ska lösas. 
Att fokusera på aktörernas professionella roller, 
kulturer och förväntade intressen leder ofta in i 
återvändsgränder. Fokusera i stället på de frågor 
som ska lösas. 

2 

Intressen 

Gör åtskillnad mellan intressen och 
ståndpunkter 

Fokusera på ”helhetslösningar”, inte 
yrkesspecifika delaspekter, enstaka krav eller 
särintressen. 
Acceptera inte kategoriskt formulerade 
ståndpunkter som att ”vi måste få in 100 
lägenheter på den här tomten” alternativt ”ingenting 
får förändras över huvud taget”. 

3 

Alternativ 

Generera flera alternativ före värdering, 
beslut och förhandling 

Utforma innovativa och involverande 
processer som genererar många alternativ. 
Acceptera inte ett enda förslag till lösning, i 
synnerhet inte ett förslag som har tagits fram av ett 
specifikt intresse eller utifrån ett begränsat synsätt 
eller perspektiv. Sök lösningar som tillgodoser 
parternas mest angelägna behov och intressen. 

4 
Kriterier 

Utforma objektiva kriterier och normer för 
beslutsfattandet. 

Använd begrepp och utforma processer som 
är acceptabla och användbara för alla aktörer. 
Sök gemensamma kriterier för processer, 
dagordningar eller modeller för diskussioner som 
kan fungera som gemensamma utgångspunkter 
för problemlösning, även om aktörerna har skilda 
intressen och önskningar. 

Fig. 2.6. Tillämpning av Vägen Till Ja i planeringsprocessen. Fritt efter Fisher/Ury/Patton (1991). 

Punkterna har relevans till detta arbete, enligt följande: 
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Punkt 1: Att göra åtskillnad mellan människor och problem, i synnerhet att urskilja på vilket sätt olika aktörers 
professionellt betingade perspektiv på frågeställningar är centralt för Agenda EKN.  

Punkt 2: Att göra åtskillnad mellan intressen och ståndpunkter, i synnerhet olika aktörers tendens att ensidigt fokusera 
på delaspekter och begränsade delintressen är centralt för Agenda EKN. 

Punkt 3: Att skilja den kreativa akten från den värderande och till exempel ”brainstorma” om vilka möjligheter som finns 
på en plats eller i ett sammanhang innefattas i EKN-modellens andra Aspekt (EKN 2 – Resurser. Det innebär att i 
utgångsläget utforska möjligheter i stället för att utg å från olika begränsningar, hinder och konflikter). 

Punkt 4: Att utforma gemensamma kriterier och normer för planeringsdiskussionen är själva kärnan i Agenda EKN. 
EKN-modellen är ett försök att presentera en för de flesta aktörer, intressen och professioner acceptabel dagordning för 
en inklusiv och konsensusbyggande planeringsprocess. Ett viktigt inslag i denna modell är att de begrepp som 
modellen byggs upp av kan uppfattas som acceptabla för olika intressen och yrkesprofessioner. 

Eftersom detta arbete i huvudsak är inriktat på begrepp och tänkandets organisation – och i lägre utsträckning på 
processers och handlandets organisation – finns det anledning att fördjupa diskussionen om förhandlingar och 
begreppens roll. Kopplingen mellan begrepp och förhandlingar kan konkretiseras genom att dra lärdom av pågående 
förhandlingsprocesser.  

Förhandlingslösningar – ”minsta gemensamma nämnare” eller ”till intet 
förpliktigande”? 
Beslut som tas under konsensusskapande former riskerar ibland att bli av typen ”minsta gemensamma nämnare”, 
alternativt ”till intet förpliktigande”. Denna fråga diskuteras av Anshelm och Hedrén. De frågar sig hur vi egentligen ska 
förstå Brundtlandsrapporten och Riodokumenten om hållbar utveckling. Är de uttryck för global konsensus? Författarna 
svarar att en sådan slutsats är förhastad. De ser istället dokumenten som förhandlingslösningar, genomkorsade av en 
mängd olika maktrelationer och som uttryck för vid den tiden rådande maktförhållanden. (Anshelm/Hedrén, 1998) 

Framförhandlade beslut kan således skilja sig åt både vad gäller innehåll och konkretiseringsgrad och dess grad av 
handlingspåverkande effekter – i jämförelse med beslut som fattats av en stark och mäktig instans, eller beslut som är 
resultat av en stark och dominerande tankeinriktning. Förhandlingsbeslut kan i detta perspektiv uppfattas som både 
mer ”demokratiska” vad gäller förankring och mer ”luddiga” vad gäller innehåll. Faure och Rubin drar följande slutsatser 
utifrån förhandlingarna om biologisk mångfald: ” … the measures that are continually being invented to resolve the 
growing number of environmental problems that plague our planet are solutions that are fraught with scientific and 
technical uncertainty. We are not sure about the reasons underlying the thinning of the global ozone layer, let alone the 
wisest solution to the problem. Indeed, some scientists even argue that there really is no problem with the ozone layer 
at all. The implication of such uncertainty is that one side’s  suggested solutions may often be deemed just as feasible 
(or otherwise) as suggestions advanced by the other. And this situation becomes even more complex when the parties 
cannot even agree as to whether a problem exists  in the first place. Judgments about an environmental problem’s  
existence are often subjective and notoriously unreliable (Faure/Rubin, 1993). 

Beslutsfattande genom förhandling kan innebära att definitioner av problemställningar, positioner och intressen fyller en 
viktig roll. Detta kan sägas gälla särskilt i inledningen av en förhandling, där det kan vara fruktbart att göra mer allmänna 
definitioner av problemställningar – just för att se till att många aktörer med olika intressen kan inlemmas i processen. 
Fallstudien av planeringsprocessen för Björnö i Norrtälje (kapitel 5) illustrerar en situation där två motsatta definitioner 
av själva frågeställningen – vilken fråga har planeringen att besvara – gjorde att ett gemensamt samtal kom att bli svårt 
att föra. Kopplingen mellan förhandling och begrepp gör det naturligt att gå vidare in på frågan om begreppens roll i 
beslutsfattandet. 

2.5 Beslutsfattande och begrepp 

I det föregående har visats att förhandlande parter använder sig av begrepp för att stärka sina egna intressen – som ett 
led i att nå fram till gemensamt formulerade och accepterade lösningar. Ett exempel på definitionernas, parametrarnas 
och de vetenskapliga beslutsunderlagens avgörande betydelse i internationella förhandlingar ger Elliot: ” An 
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outstanding characteristic of modern environmental negotiations is the critical role played by the scientific community. 
To ensure the success of the negotiation, it is essential to build an international scientific consensus that can agree on 
basic parameters and narrow the ranges of uncertainty. (…) in effect, there now exists a community of scientists from 
many nations, committed to scientifi c objectivity and welcoming cooperative research, transcending the narrow political 
and commercial interests of sovereign states. This development profoundly affected the ozone negotiations, operating 
to counterbalance the industrial lobby” (Elliot, 1993). 

Själva formulerandet av det numera välkända begreppet “växthuseffekt” och de vetenskapliga analyser som ligger 
bakom begreppet kan sägas indirekt men samtidigt påtagligt ha påverkat maktförhållandena i världen. Denna påverkan 
har åstadkommits av en aktörsgrupp som enbart arbetar med tankebaserad makt (vetenskapsmän). Ett liknande 
resonemang kan föras kring begreppet hållbar utveckling, vilket med viss trolighet kan sägas utöva inflytande över den 
fysiska planeringens processer och i viss mån därmed även över dess resultat. Beslutsfattande och förhandlingar är 
således intimt förknippade med tänkandets och begreppsvärldens verklighet.  

Kampen om ordet 

Maktutövning är i hög grad avhängig maktens arbetsredskap – inbegripet både de starka och de svaga aktörernas  
begreppsapparat. Ett liknande perspektiv på relationen makt – begrepp ges  av Clarke. Den – vid sidan av religionen – 
kanske starkaste formen av ”maktutövning via begrepp” kan beskrivas med hjälp av ordet paradigm. Med paradigm 
menar författaren ett synsätt, ett överordnat perspektiv, ett sätt att sortera och ordna den verkliga världens komplexitet. 
Författaren menar att paradigm är djupt förankrade i sina anhängares och utövares socialisation, de beskriver vad som 
är viktigt, legitimt och rimligt (Clarke 1999). Begreppet växthuseffekt som diskuterades ovan kan ses som ett aktuellt 
exempel på det författaren beskriver som ett överordnat perspektiv på världen. Clarke menar att när ett paradigm väl är 
etablerat kan det motverka andra konkurrerande idéer (paradigm) och likaså kväva kreativiteten (Clarke, 1999). 

Clarke menar också att ett paradigm kan bestämma valet av forskningsmetoder. Detta resonemang kan tillämpas 
också på fysisk planering. Ett forskningsförankrat paradigm kan mycket väl transformeras till planeringsmodeller och 
därigenom påverka den praktiska planeringen. Att etablerade tankesystem kan vara svåra att rubba innebär i sig att 
kampen om makten ibland tar sig uttryck i en kamp om ordens betydelse. Även om det inte finns någon ”automatisk 
länk” mellan forskning och praktik, menar jag att praktiken i viss mån påverkas av och därmed indirekt kan styras av 
forskningsresultat - förutsatt att dessa kommuniceras från forskningsvärlden till den praktiska planeringsvärlden. 

Kontentan av detta resonemang blir att även om paradigmskiften och nya sätt a tt betrakta världen på kanske först 
etableras  inom forskning och vetenskap, det vill säga bland icke direkt maktutövande aktörer, kan detta i senare led 
påverka även de direkt maktutövande aktörerna  – det vill säga innehavare av exekutiv makt. Clarkes resonemang kan 
ge visst stöd för tanken att EKN-modellen, även om den fullständigt saknar aktörsbaserad makt (den består i princip 
bara av formuleringar och texter) skulle kunna få ett visst inflytande på verkliga planeringsprocesser. För att förtydliga 
diskussionen om begrepp och beslutsfattande följer här några resonemang från andra politikområden än fysisk 
planering. 

Språket som politiskt maktmedel  

Boréus redovisar hur den nyliberala ideologin under 1970- och 1980-talet utmanade och delvis överflyglade 
arbetarrörelsens och vänsterns språkbruk och problemformuleringsprivilegium. Boréus´ utgångspunkt är att språket 
självt kan ses som ett slagfält för olika intressen. Den nyliberala omsvängningen i svensk politisk debatt under 1970- 
och främst 1980 -talet var, menar Boréus, delvis ett resultat av en medveten opinionsbildande verksamhet från det 
privata näringslivets organisationer. Med både grundläggande forskning och aktiva kampanjer övertog nyliberala 
aktörer i många fall problemformuleringsinitiativet. Begrepp som rättvisa, demokrati och frihet omtolkades i flera fall för 
att gynna en mer individualistiskt inriktad politik - med mindre av politisk och mer av marknadsstyrning i samhället. Ett 
exempel på ett ord som har genomgått en ”betydelseglidning” under senare tid är ordet ”samhälle” som både kan 
betyda politisk/offentlig sektor respektive summan av individer/alla medborgare. Boréus menar att språkets 
konstituerande funktion gör det till ett slagfält för dem som eftersträvar makt över tanken. Det handlar här om att 
kontrollera språkbruket så att det styr våra tankar i rätt riktning (Boréus, 1994). 

Boréus menar att vissa ideologier kan vara ”hegemoniska”. En hegemonisk ideologi ifrågasätts enligt Boréus definition 
inte av motformuleringar som hotar dess världsbild. En sådan ideologi ifrågasätts inte heller indirekt, genom ett 
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språkbruk som är inkonsistent med ideologin själv. Detta innebär att den hegemoniska ideologins språk även håller 
ihop internt. Boréus ger ett exempel på inkonsistens. ”Nyliberalismen som idésystem skulle bli inkonsistent med ett 
rättvisebegrepp som innebar att ”rättvisa” användes i sammanhang när man också skulle kunna tala om en ”jämlik 
fördelning”. Detta beror på att begreppet rättvisa har en djupt rotad specifik performativ funktion i språket, nämligen att 
den som uttalar att en situation är rättvis inte bara beskriver situationen, utan också berömmer eller godkänner den. 
Detta gör att ordet med nuvarande språkbruk inte kan användas i en annorlunda performativ funktion i något idésystem, 
samtidigt som en politik för att förverkliga jämlika fördelningar är oacceptabel enligt nyliberala idéer.” (Boréus, 1994, sid 
31).  

En analys av språkbruk i planeringssammanhang visar på en överlagring av begrepp och ideologier från skilda 
tidsepoker. Man kan säga att den nyliberala ”attacken” mot välfärdssamhällets och arbetarrörelsens världsbild i 
planeringssammanhang motsvaras av en ”attack” från miljörörelsen. Båda dessa världsbilder kan sägas ifrågasätta en 
etablerad och välorganiserad begreppsvärld: 

Nyliberalismen sätter effektivitet, individualism och konkurrens mot den etablerade begreppsvärlden av jämlikhet, 
rättvisa och gemenskap. 

Miljörörelsen sätter känsla, ansvar och försiktighet mot den tidigare dominerande planeringsprocessens effektivitet, 
tillväxt och rationalism. 

Avsikten är inte att här närmare analysera hur dessa parallella attacker mot etablerade världsuppfattningar har 
utvecklats. Det gröna perspektivets genomslag i planeringssammanhang har dock möjligen vissa gemensamma 
strukturella drag med 1930-talets begreppsrevolution i planeringen. Båda rörelserna – funktionalister och miljöaktivister 
– motiverar sina positioner och perspektiv med hjälp av (åtminstone föregivet) vetenskapliga sanningar och strävan till 
objektivitet. På ett liknande sätt har nyliberalismen byggts upp stegvis, på en bas av forskning och kreativ 
begreppskonstruktion – ett av flera exempel är public choice-skolans analys av det politiska systemet 
(Buchanan/Tullock, 1962). 

Begreppens spridningspotential 

Den ekonomisk-tekniska utvecklingen innebär också att de begrepp som används av centralt placerade eller på annat 
sätt inflytelserika beslutspåverkare, får en allt snabbare spridningseffekt. Den gamla devisen om att ”kunskap är makt” 
kan korskopplas till Bibelns ord om att ”I begynnelsen var ordet”. Begreppens spridningspotential – och därmed 
förmåga att styra samhällsförändringar – gör att den nya tidens devis kan bli: ”I ordet är makten”. En tydlig trend är den 
tilltagande medialiseringen av beslutsfattandet – inom såväl näringsliv som politik. Dagens villkor för beslutsfattande 
framträder dessutom tydligt i form av den allt starkare medialiseringen av själva beslutsprocessen. Begreppsmakten 
kan sägas stärka sitt grepp över handlingsförloppen, i takt med globalisering och framväxande internationella 
informationssystem – liksom dessa mediers allt snabbare produktionscykler. Manuel Castells, författare till 
trebandsverket Informationsåldern, menar bland annat att den ökade rörigheten förändrar både beslutsfattandets 
former, förutsättningar och innehåll (Castells, 1999, 2000, 2000). I en intervju menar Castells att politiken i hög grad förs 
i och genom medierna. ”Mediepolitik är politik. Detta gör att personligheterna nu spelar en avgörande roll. Ledarnas 
trovärdighet blir det väsentliga budskapet. Då blir det politiska vapnet undergrävandet av trovärdighet, att förstöra bilden 
av personen. Så har mediepolitik lett till skandalpolitik, vilket har blivit den huvudsakliga formen av politisk konflikt; inte 
för att medierna använder den, utan för att politiker, intressegrupper och politiska kommentatorer gör det , genom 
medierna .” (Fossen/Fredriksson, 1999). 

Själva kommunikationen och fö rmedlingen av olika budskap, strategier och lösningar via media blir en avgörande faktor 
i maktutövandet. Fossen ger exempel på detta när han påpekar att den amerikanska tidskriften Vanity Fairs översikt 
över mäktiga industriledare för några år sedan dominerades av företrädare för de klassiska tunga industrierna; bilar, olja 
etc. Idag är det istället ledare för multimediaföretag och kommunikationsföretag som toppar listan (Fossen, 1999). 
Fossen konstaterar att industrisamhällets hegemoniska position som leverantör av vår samhällsförståelse fått en 
nådastöt: ”När femtio av USA:s mäktigaste ledare talar samma språk, kan man vara säker på att hela världen snart gör 
samma sak.” (Fossen, 1999). Detta konkluderar han kommer att innebära att nya begrepp kommer att leda till en 
förändrad förståelse av världen omkring oss (Fossen, 1999).  
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Här finns en tydlig koppling mellan den inledande diskussionen om samhällsförändringar och beslutsfattandets villkor. 
De nya makthavare som Fossen hänvisar till styr med hjälp av beg repp – som i sin tur förs vidare i såväl media som 
organisationer. Inom området fysisk planering och byggande finns på samma sätt en uppsättning begrepp eller 
världsbilder som påverkar byggandets verklighet. 

Kopplingen mellan samhällsförändringar och tankemodeller 

Begrepp som ”trafikplanering” , ”hållbarhet” , ”förbifart” eller ”sunda hus” har en förmåga att styra beslutsfattandet i olika 
riktningar. När samhället förändras uppstår från tid till annan ett ”glapp” mellan centrala begrepp och verklighet, som 
öppnar fältet för nya begrepp att etablera sig – i vissa fall för nya paradigm. Den svenska maktutredningen från 1990 
har beskrivit dessa förhållanden utifrån perspektivet tankemodell kontra samhällsformation. Petersson menar i sin 
sammanfattning av maktutredningen att samhället förändras snabbare än vår bild av samhället. ”Samhällsplanering och 
organisationsutformning har varit dominerade av ett synsätt som betonar centrala planer, "vetenskapliga" principer och 
detaljstyrning. Planeringsoptimismen föru tsatte att företag, myndigheter, organisationer och hela samhället kunde 
kontrolleras med exakta styrinstrument som från en kommandocentral. Det finns nu en rik erfarenhet som visar varför 
denna tankemodell lett till så många misslyckanden. Den vilar på antaganden som i allt mindre utsträckning är för 
handen.” (Petersson, 1991). 

Petersson menar också att politik allt mindre handlar om att regera, allt mer om att reagera. Regeringen reagerar enligt 
denna analys på krav, snarare än att försöka styra andra organisationers verksamhet. Maktutredningen ställer det 
tidigare vertikala samhället mot ett framvä xande horisontellt samhälle. Petersson menar att det vertikala 
industrisamhället byggde på en föreställning att aktörer på olika nivåer delade en rad grundläggande värderingar. Det 
framväxande horisontella samhället förutsätter samförstånd, öppen diskussion och erkännande av konflikter och 
motsättningar. ”I det horisontella samhället utövas makten genom autonomi, gemensamma regler för konfliktlösning 
och ömsesidiga kontrakt.” (Petersson, 1991). 

Peterssons beskrivning av politikers oförmåga att "ta befälet" i samhällsutvecklingen kan ställas mot den informella 
makt som utövas av definitionsmakten. Den makt som utövas "över tanken" är mer subtil och samtidigt svårare att 
genomskåda än den rena exekutiva maktutö vningen. Om begrepp förändras kan samma personer och organisationer 
komma att ta helt andra beslut än tidigare. Det finns därför fog för att vid studier om fysisk planering och byggande rikta 
sökarljuset mot planeringsbegrepp och planeringsmodeller. I diskussionen om idévärldens egen inneboende makt har 
flera forskare framfört tanken att samhällets "aktörer" inte agerar enbart utifrån från början "givna" och självklara 
intressen eller "preferenser. Olika aktörer agerar i hög grad även utifrån de idésystem som är rådande i en viss 
situation. Jacobsson drar slutsatsen att idésystem finns utanför de enskilda aktörerna. Dessa idésystem ger upphov till 
såväl aktiviteter som identiteter i organisationer. Jacobsson tar sjukvården som exempel. Begreppet ”resultatenhet” har 
myntats, och han menar att den som uppfattar sig som en resultatenhet förväntas agera annorlunda än den som inte 
uppfattar sig som en sådan (Jacobsson, 1993). 

Jacobsson menar att tidigare rationalistiska synsätt på beslutsprocesser bygger på antagandet att det finns ”aktörer 
som vet vad de själva vill”. Han menar att detta antagande är starkt förenklat. I stället beskriver Jacobsson en situation 
där beslutsfattandets aktörer inte bara är fångade i särskilda ”fysiska” organisatoriska strukturer, utan i än högre grad i 
vissa tankestrukturer. I beslutsprocessen är då varken resurser eller preferenser givna – snarare styrs processerna av 
vissa mäktiga idéer som har kommit att ses som självklara – Jacobsson talar om att idéerna har blivit 
”institutionaliserade”. 

Av detta följer att det politiska systemet liksom näringslivets beslutsfattare i viss utsträc kning fattar beslut med hjälp av 
begrepp och metoder som har utarbetas av vetenskapsmän, professionella påtryckningsgrupper, tankesmedjor och 
olika typer av experter. Dessa ”formulerare” av ”formuleringar” är självfallet inte alltid neutrala i förhållande till sitt ämne. 
De har ofta ett intresse eller en vilja att påverka samhällsutvecklingen i en viss riktning. I vissa fall kan de begrepp och 
metoder som dessa utarbetar etablera sig starkt i samhället och få en inneboende förmåga att förändra utvecklingen. 
Ideologiska begrepp som efterhand övergår i till synes överordnade sanningar eller paradigm kan kallas för en 
”formaliserad ideologi”. Dessa ideologier kan under vissa förutsättningar organiseras så att de bildar en bas för en 
yrkesprofession. Om detta handlar följande avsnitt. 
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2.6 Beslutsfattande och profession 

I inledningen till denna avhandling skilde jag mellan två konfliktfält i planeringssammanhang: 

1) Konflikter mellan reella intressen. 

2) Konflikter mellan personer som är bärare av skilda begreppsapparater. 

Den hittillsvarande diskussionen visar att det kan vara svårt att i praktiken skilja mellan ett artikulerat e genintresse och 
ett på begrepp och föreställningar artikulerat intresse. Formuleringen av det ”egna” intresset är åtminstone delvis 
beroende av den begreppsapparat som används. Jag menar att en särskilt stark form av begreppens makt över 
handlandet utgörs av professioner – i detta fall definierat som mer eller mindre formaliserade sammanslutningar av 
personer som använder en gemensam begreppsapparat och ett gemensamt aktörsperspektiv. Olika yrkesgrupper 
definierar sig själva genom inte bara arbetsuppgifter och färdigheter, utan lika mycket genom gemensamma 
världsbilder och av gemensamma systematiska begreppsapparater.  

Skilda yrken – skilda världsbilder 

Beslutsfattandet påverkas därför i vissa fall genom de ingående aktörernas professionstillhörighet – vilken så att säga 
går ”utanpå” eller ”ovanför” aktörernas eventuella egenintresse. Professionens makt över beslutsprocessen kan ses 
som en extrem – dvs mycket stark – form av begreppens makt över tanken. Inom en profession ingår så att säga 
begreppsapparat och individuell identitet en symbios. Litteraturen om dessa förhållanden är omfattande. Se till exempel 
Söderbergh (1999), Rothstein (1994), Johansson (2000) och Bjur/Göransson/Werne (1985). 

Sahlin-Andersson menar att en organisation egentligen endast är en tankekonstruktion som skapats för att minska 
komplexiteten i världen, samt att varje organisation strävar efter stabilitet. Simon å sin sida menar att det är 
arbetsorganisationen som påverkar en yrkesverksam persons uppfattningar - snarare än tvärtom. Följden blir att de 
personer som ingår i en organisation binder organisationens resurser till dessa uppfattningar, varpå uppfattningarna 
ytterligare förstärks. Professionen kan med andra ord ses som ett system för stärkande av begreppsbaserad makt – 
både internt (bland bärarna av dessa begrepp) och externt (gentemot den omvärld som inte omfattar professionens 
begreppsvärld). I det följande diskuteras relationen mellan beslutsfattande och professioner.  

Frågan om "professionernas kamp" har studerats av Asplund/Dovlén/Håkansson/Orrskog. De diskuterar bland annat 
svårigheten att få till stånd ett fungerande samarbete mellan miljövård och fysisk planering. De konstaterar att 
beslutsunderlag och utredningar som tas fram i de studerade kommunerna som studerats härrör från fyra skilda 
yrkesprofessioner, med varsin speciell kompetens, yrkesroll och organisationskultur. De fyra professionerna kan grovt 
sorteras in under fyra olika vetenskapsområden med olika inriktningar och begreppsapparater. Inom parentes anges 
några centrala begrepp som karaktäriserar de olika professionerna):  

Miljövårdarna - Naturvetenskap (förnuft, förklaring, empiri, generella lagar). 

Teknikerna - Teknikvetenskap (industrialism, tillämpning, resultat). 

Planerarna - Samhällsvetenskap (ideologi, demokrati, organisation). 

Agenda 21-samordnarna - Humanvetenskap (människa, livsstil, tolkning). 

Författarnas slutsats är att vart och ett av dessa perspektiv kan ses som hedervärt och logiskt - om perspektivet i fråga 
ses isolerat och inte kopplat till de övriga yrkesgruppernas perspektiv. Problemet i planeringen i de studerade 
kommunerna handlar delvis om att kunna enas om gemensamma utgångspunkter, arbetssätt och förslag. Varje grupp 
uppfattar samtidigt det egna perspektivet som det "naturliga" och ser på övriga perspektiv genom den egna begrepps- 
och värderingsmallen (Asplund/Dovlén/Håkansson/Orrskog, 1997). 

I verkliga situationer tillkommer också olika offentliga beslutsfattare - med olika politiska uppfattningar - samt företag, 
organisationer och enskilda med sina mer eller mindre givna perspektiv. Att presentera förslag som kan ge en bred 
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uppslutning blir därför svårt. En politiskt tillsatt beslutsfattare kan lätt hamna i en besvärlig beslutssituation, där det ena 
isolerade perspektivet ställs emot det andra. Med flera parallella beslutsunderlag i form av rapporter, analyser, förslag 
till beslut och så vidare, är det möjligt att beslutsfattaren snarare slår ifrån sig än tar till sig och bearbetar dessa olika 
perspektiv till en syntes. Att sammansmälta fyra professioners perspektiv till en samlad bild kräver ett stort mått av 
professionalism, kunskap, tålamod och framför allt tid. Detta kan lätt skapa en situation där olika aktörer driver sina 
särskilda intressen med hjälp av enbart ett av dessa fyra professioners synsätt. Planeringsprocessen riskerar att 
utvecklas till ett ”ställningskrig” mellan oförenliga synsätt och viljor. Det innebär i praktiken att samtliga inblandade 
professioner har misslyckats med sin uppgift – att förstå och därefter föreslå förändringar i den naturgivna och 
människoskapade verkligheten. 

Planeringsprofessionens misslyckande 

Ett liknande perspektiv anläggs av Bjur/Göransson/Werne De har studerat samhällsplaneringens praktik i några mindre 
kustsamhällen i Bohuslän. De menar att planeringen lider av en oförmåga att registrera och stödja samhälleliga initiativ 
och samhällelig kreativitet och att planeringen snarare motverkar eller missförstår samhälleliga händelser. Utifrån 
fallstudierna menar de att de offentliga planerarna genom sin utbildning och professionella självbild har en oförmåga att 
förstå och stödja det liv som pågår i de små lokalsamhällena. Planeringsbegrepp och planeringsperspektiv 
karaktäriseras av ett slentrianmässigt tänkande och oförmåga att ta in den verklighet som befolkningen dagligen lever i. 
En hypotes som förs fram är att planeraren i sitt ämbetsutförande faller tillbaka på ett antal historiskt utvecklade 
tankefigurer som utgör grunderna för hela planeringstänkandet och att dessa också är väsentliga delar av 
verklighe tsbilderna (Bjur/Göransson/Werne, 1985). 

Författarna gör i sin analys en koppling mellan språk, verklighetsbilder och modeller för förståelse av omgivningen.  De 
menar att maktutövningen alltid har använt sig av särskilda språk och modeller, men att specialiserade 
verklighetsbeskrivningar och ”tankevanor” har fått större betydelse i samband med den offentliga planeringens ökade 
inflytande under det svenska 1900 -talet. Planerarprofessionens misslyckande i att förstå och därefter att stödja 
kustsamhällenas utveckling beror enligt författarna delvis på professionellt förankrade föreställningar om ”ordning” – en 
ordning som planerarna försöker att tillföra samhällena ovanifrån, utan vilja eller förmåga att betrakta den verklighet och 
den ordning som redan finns på plats. De menar att planerarna rör sig med schablonartade ”oerhört förenklade” 
verkighetsbilder. (Bjur/Göransson/Werne, 1985)  

Författarnas diskussion om ”planerarsamhället” ligger nära det jag här menar med en på och av begrepp definierad 
yrkesprofession. De två skrifterna ovan har varit en viktig impuls till studiens problemformulering. Om den kommunala 
eller centrala planeringen karaktäriseras av ett ”professionellt ställningskrig” mellan olika yrkeskompetenser – och 
dessutom (!) mellan professionella planerare och befolkning - underlättar detta knappast beslutsfattandet. Eftersom 
även statliga och privata aktörer ofta ingår i professionella nätverk och yrkesprofessioner kompliceras bilden ytterligare. 
Ett institutionaliserat begreppsmässigt ställnings krig kan svårligen leda till kreativa och värdeskapande 
planeringsprocesser. Ett sätt att i någon mån motverka detta kan vara att presentera en planeringsmodell – uppbyggd 
på begrepp – som kan uppfattas som neutral och acceptabel av olika yrkesprofessioner – liksom av aktörer som står 
utanför dessa ”mentala kotterier”. EKN-modellen arbetar därför inte med begrepp som kan uppfattas som ”direkt 
hämtade” från någon av de professionella lägrens verktygslåda. Den använder således inte redan ”inmutade” begrepp 
som trafikplanering, bebyggelseplanering eller miljöanpassning.  

De två undersökningarna ovan bygger på intervjuer, fallstudier och teoribildning om bland annat beslutsfattande och 
professioner. Dessa studier är i hög grad kvalitativa till sin karaktär. Samma frågeställning kan dock studeras ur ett mer 
kvantitativt perspektiv. Nedan följer en redogörelse av en statistisk undersökning som kompletterar resonemanget 
ovan. Att exemplet är kopplat till förhandlingar visar att överlappningar mellan detta kapitels a vsnitt i praktiken är 
oundvikliga – och samtidigt naturliga. 

Professioners och kulturers roll i beslutsfattandet 

Salacuse har studerat hur olika professionella och nationella kulturer påverkar av en förhandlingssituation. Författaren 
har genomfört en undersökning av 310 personers förhandlingsstil med hänsyn till tio faktorer som påverkar 
förhandlingarna. Genom att jämföra svar från respondenter, klassificerade efter härkomst (tolv länder), kön samt 
profession (åtta yrkesgrupper) drar författaren slutsatsen att förhandlingsstilen varierar mellan kulturer (Salacuse, 1998). 
Författaren definierar här “kultur” som socialt överförda beteendemönster, normer, övertygelser och värden, präglade 
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av den omgivande miljön. ”Kulturen” kan därför ses som ett tyst språk vilket aktörerna använder parallellt med det 
talade språket (Salacuse, 1998). 

Salacuses definition ligger nära – och har inspirerat till - den jag har använt i EKN -uppställningen. Formuleringen 
”Kulturellt perspektiv på resurser och möjligheter” är mera innehållsrik och djup än formuleringen ”Socialt perspektiv på 
resurser och möjligheter”. Salacuse redovisar i ett antal diagram olika professioners och nationalitetstillhörigheters 
inställning till ställda frågor. De valda yrkesrollerna är juridik, militär, ingenjör, diplomat/offentlig sektor, studerande, 
bokföring/finans, lärare och ledning/marknadsföring. De valda nationaliteterna är Spanien, Frankrike, Brasilien, Japan, 
USA, Tyskland, England, Nigeria, Argentina, Kina, Mexico, Indien. Frågor har ställts utifrån följande uppställning där de 
svarande har markerat sina val (mellan till exempel förhandlingsmålet att uppnå ett kontrakt respektive 
förhandlingsmålet att uppnå en relation) på en femgradig skala: 

Kulturers inverkan på förhandlingar 

Förhandlings-
faktorer 

Spännvidd av                             
kulturellt betingad respons 

Mål Kontrakt  Relationer 

Attityd Vinna/förlora  Vinna-vinna 

Personlig stil Informell  Formell 

Kommunikation Direkt  Indirekt 

Tidskänslighet Hög  Låg 

Känslobetoning Hög  Låg 

Form för 
överenskommelse 

Specifik  Generell 

Uppbyggnad av 
överenskommelse 

Underifrån och 
upp 

 Uppifrån och ned 

Gruppens 
organisation 

En ledare  Konsensus 

Risktagande Hög  Låg 

Fig. 2.7. Kulturella faktorers inverkan på förhandlingar. Sammanställning och bearbetning av (Salacuse, 1998). 

Resultaten har därefter redovisats i procenttal som visar andel svarande per kategori som föredrar exempelvis en viss 
form av förhandlingsmål. Salacuse redovisar sina undersökningsresultat fråga för fråga med avseende på nationalitet 
och därefter med avseende på profession. I undersökningen gav faktorn könstillhörighet inte signifikanta resultat. 
Författaren drar slutsatsen att könsroller i förhandlingar kan vara mer bundna till kultur än kön. 

För att på ett mer översiktligt och tydligt sätt redovisa sambanden mellan profession/nationalitet och frågeställning, har 
jag sammanställt Salacuses resultat i en enda sammanhållen tabell, vilken enbart redovisar det högsta respektive det 
lägsta värdet med hänsyn till svar som gavs av kategorierna yrkesroller och nationalitet. Procenttalen redovisar hur 
många procent av respektive yrkesgrupp/nationalitet som ligger närmast svarsalternativet till vänster i tabellen nedan. 
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Förhandlings- 
fråga  Procent av svar 

Förhandlingsmål: Kontrakt eller relation? 
Spanien 74 Indien 33 % Kontrakt 
Juridik 71 Förvaltning, marknadsföring 39 

Förhandlingsattityd: vinna-vinna eller vinna-förlora? 
Japan 100 Spanien 37 % vinna-vinna 
Diplomati, offentlig sektor 
86 

Militär 40 

Personlig stil: Formell eller informell? 
Nigeria 53 USA 17 % Formell 
Student 42 Ingenjör 16 

Kommunikationsstil: Direkt eller indirekt? 
Japan 27 Nigeria 0 % Indirekt 
(övervägande offfentlig 
sektor, diplomati) 

(andra yrkesgrupper)  

Tidskänslighet: Hög eller låg? 

Indien 44 Brasilien 0 % Låg 
(80 % av respondenterna) (20 % av respondenterna) 

Känslobetoning: Hög eller låg? 

Brasilen 89 Tyskland 36 % Hög 
(65 % av respondenterna) (35 % av respondenterna) 

Form för överenskommelse: Generell eller specifik? 

% Generell Japan 46 Storbritannien 11 

% Specifik Militär 100 Förvaltning, marknadsföring 64 
Uppbyggnad av överenskommelse: 

Uppifrån och ned eller underifrån och upp? 
% Uppifrån och 
ned 

Indien 74 Mexiko 33 

% Underifrån 
och upp 

Diplomati, offentlig sektor 
71 

Bokföring, finans 38 

Gruppens organisation: En ledare eller konsensus? 
Brasilien 100 Frankrike 40 % En ledare 
Militär 100 Bokföring, finans 43 

Risktagande: Hög eller låg? 
Frankrike 90 Japan 18 % Hög 
Militär 100 Diplomati, offentlig sektor 36 

Fig. 2.8. Synsätt på förhandlingar utifrån profession och nationalitet. Redovisning av högsta 
respektive lägsta värde i procent för nationalitet respektive yrkesgrupp. Bearbetning och 
sammanställning av resultat av (Salacuse, 1998). 

En iakttagelse med relevans för fysisk planering och samhällsbyggande kan göras utifrån denna tabell. Kategorierna 
”public sector” och ”diplomacy” har höga värden i följande kategorier: Förhandlingsattityd: vinna-vinna-lösning; 
Kommunikativ modell: indirekt; Modell för att bygga överenskommelser: Underifrån och upp; Risktagande: Låg. 
Företrädare för politiskt styrda organisationer framstår i denna undersökning som relativt försiktiga och 
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konsensusinriktade. Det är tänkbart att förhandlingar mellan offentligt anställda tjänstemän på en kommunal byggnads- 
eller miljöförvaltning respektive företrädare för privata markägare eller byggföretag påverkas av i grunden skilda 
förhandlingskulturer. Misslyckanden i att nå fram till gemensamma beslut i t ex byggnadsärenden kan delvis ha sin 
grund i sådana faktorer – inte enbart att offentliga och privata aktörer har skilda intressen eller ”tidtabeller”.  

En ur denna studies perspektiv intressant frågeställning i Salacuses undersökning är synen på organisation, ledarskap 
och konsensus. I de flesta förhandlingar är det viktigt, skriver Salacuse, att veta hur den andra sidan är organiserad och 
hur den fattar beslut. Författaren menar att kulturella faktorer påverkar förhandlingsgrupper på flera sätt. Av samtliga 
respondenter föredrog 59 procent ett förhandlings team med en självskriven stark ledare, medan 41 procent föredrog en 
mer konsensusinriktad förhandlingsorganisation. Skillnader sorterade efter profession redovisas i följande tabell. 

Yrken och gruppens organisation: 
en ledare eller konsensus? 

 
Militär Ingenjör Lärare Student Förvaltning, 

marknads-
föring 

Juridik Diplomati, 
offentlig sektor 

Bokföring, 
finans  

En 
ledare 
(%) 

100 91 91 65 63 58 58 55 

Fig. 2.9. En ledare eller konsensus i teamet. Bearbetning av (Salacuse, 1998). 

Resultaten antyder att organisationstillhörighet har stor betydelse för aktörers synsätt på beslutsprocess och 
konsensusbyggande. Det kan vara svårt att göra en tydlig skiljelinje mellan tillhörighet till en profession respektive en 
organisation. De personliga egenskaperna hos individerna verkar, med hänvisning till undersökningsresultaten ovan, 
vara underordnade vilken roll och vilken organisation och kultursfär som individerna är satta att agera i respektive tillhör. 
Detta gör att indelningen i sekvensen ”begrepp – profession – organisation” i praktiken blir flytande. Det gör dock inte att 
uppdelningen därför blir meningslös ur ett analytiskt perspektiv. En tolkning av resonemanget kan vara att individer i 
viss mening ”av-individualiseras” när de ingår i en specifik organisation. Professionstillhörighet (liksom 
nationstillhörighet) definierar och föreskriver delvis individens handlingsmönster. Några slutsatser kan vara: 

Beslutsprocesser där aktörer med olika professionsbakgrund ingår bör för att vara framgångsrika arrangeras så att 
diskussioner och problemdefinitioner kan göras med hjälp av begrepp som är såväl acceptabla som begripliga för de 
olika ingående aktörerna. 

Förhandlingsprocesser kan underlättas med hjälp av en agenda (dagordning) som utgår från andra begrepp än de 
exklusivt professionstillhöriga. 

Om professionen förstärkte den begreppsbaserade maktutövningen kan organisationen på samma sätt ses som en 
förstärkning av den professionsbaserade maktutövningen. Begreppens och professionernas koppling till 
organisatoriska strukturer innebär en ytterligare förstärkning av det som tidigare har kallats ”ordets makt över tanken”. 
Detta kan här kallas ”organisationens makt över beslutsfattandet”. 

2.7 Beslutsfattande och organisation 

Yrkesprofessioner har som tidigare nämnts en tendens att forma organisationer i vilka de professionella yrkesutövarna 
ingår. Organisationerna å sin sida kan påverka och forma yrkesutövarnas medvetande och världsbilder. Om det mer 
lösligt definierade ”begreppsbaserade” handlandet på ett analytiskt plan kunde skiljas från det ”intressebaserade ” 
handlandet, framstår organisationsbaserade handlingsmönster som en mellanform. Två renodlade exempel: 

1) Organisationen kan i vissa fall agera utifrån sitt på egenintresse eller på materiellt/ekonomiskt intresse 
baserade perspektiv. Byggföretaget Skanska som organisation kan till exempel verka för en höjning av 
byggrätten på sin egen mark invid en fågelsjö. Detta även om Skanska som organisation inte har någon som 
helst av begrepp eller filosofi kodifierad ideologi eller principiell uppfattning om att bygga nära vatten.  
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2) Organisationen kan i andra fall agera utifrån sitt på begrepp eller ideologi definierade perspektiv. 
Naturskyddsföreningen som organisation kan till exempel motsätta sig bebyggelse som stör fågellivet vid 
samma sjö. Naturskyddsföreningens medlemmar har inte något som helst ekonomiskt eller personligt 
motiverat egenintresse av att inte bygga nära vatten. 

Men det finns även mindre renodlade exempel på organisationsbaserade handlingsmönster. I exempelvis kommunal 
planering kan den organisatoriska ramen i sig definiera den mentala spelplanen och därmed mer eller mindre direkt 
föreskriva olika personers och gruppers handlingsmönster. ”Organisationens makt över beslutsfattandet” kan i detta fall 
yttra sig i en intern konkurrens mellan den kommunala organisationens olika facknämnder och förvaltningar. Det är 
vanligt att svenska kommuner delar upp frågor som rör fysisk planering på olika nämnder och tillhörande förvaltningar, 
exempelvis så har plan- och byggförvaltningen m ed ansvar för arkitektur, byggande, rivning och nyexploatering. 
Gatuförvaltningen och/eller den tekniska förvaltningen har ansvar för system och infrastruktur för transporter av 
människor, varor, avfall, vatten, elektricitet, etc. Miljö- och hälsovårdsförvaltningen har ansvar för naturvård, hälsofrågor, 
luftkvalitet, buller. 

Målkonflikter – av mänskliga organisationer skapade motsättningar 

En sektorsvis uppdelning av intressesfärer kan förtydliga så kallade ”målkonflikter” i planeringen. Detta förtydligande 
kan i viss mån uppfattas som positivt och önskvärt. Tolkningen kan vara: ”Det existerar de facto målkonflikter inom 
planering och byggande. Därför är det bra att företrädare för olika mål och därmed förbundna intressen i kommunerna 
har sina företrädare i form av olika förvaltningar och olika yrkesgrupper.” 

Utifrån detta kapitels inledande diskussion om begreppens roll i sortering och tolkning av information kan tolkningen lika 
gärna vara: ”Det existerar inga målkonflikter förrän människor med hjälp av begr epp och kategorier definierat mål. 
Målkonflikter existerar inte utanför tänkandets sfär. Tankeverksamhet i form av begrepp konkretiseras ibland i form av 
organisationer. En annan organisation inom till exempel en kommun skulle därför definiera helt andra m ålkonflikter.” 

Resonemanget kan förtydligas med ett exempel. Om vi föreställer oss att kommunens förvaltningar organiserades 
enligt helt andra kriterier än de gängse som bygger på sektorsansvar, skulle andra typer av målkonflikter uppstå: 

Kommunal 
organisation 

Av organisationen skapade 
målkonflikter: 

Avdelningen för 
Plan och bygg 

Bebyggelsens attraktivitet mot trafiksäkerhet 

Avdelningen för 
Gatu- och fastighet 

Trafikens framkomlighet mot god miljö 

Normal 
sektors-
organisation 

Avdelningen för  
Miljö och hälsa 

Normalt 
formulerade 
målkonflikter 

Hälsosam miljö mot spännande stadsliv 

Avdelningen för 
Intäkt och avgifter 

Lokala miljöförbättringar mot expansion och 
byggande 

Avdelningen för 
Drift och underhåll 

Låg skattesats mot investeringar 

Hypotetisk 
ekonomisk 
organisation 

Avdelningen för 
Investering och byggande 

Hypotetiskt 
formulerade 
målkonflikter 
 

Inflyttande befolkning mot redan boende 

Fig. 2.10. Hypotetiskt exempel på hur ”målkonflikter” delvis skapas och definieras av en organisations uppbyggnad. 

En organisation är således inte en passiv eller ens en ”naturlig avspegling” av en verksamhet eller en företeelse. Jag 
menar att organisationen i många fall definierar och förstärker professioner och av människor skapade yrkeskategorier. 
Organisationen kan därigenom också generera motsättningar som försvårar sektorsövergripande processer eller 
förhindrar önskvärda resultat. En organisationsform som följer professionsgränser och yrkeskategorier fusionerar i viss 
mån begreppsrelaterade och intresserelaterade handlingsmönster:  
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1) Det är till exempel naturligt att en kommunbiolog motarbetar intrång i grönstrukturen eller byggande vid 
känsliga platser – vilket gör att nya bostäder och arbetsplatser hänvisas till avlägsna eller ekologiskt mindre 
känsliga platser. Ur ett strikt biologiskt perspektiv är det logiskt att motarbeta exploatering av vackra och 
attraktiva platser vid vattendrag och stränder. 

2) På samma sätt är det naturligt att en trafikplanerare lägger vikt vid att öka trafikens framkomlighet och försöker 
minimera antalet konfliktpunkter mellan bebyggelse och trafikleder. Ur transportperspektiv är det logiskt att 
separera trafiksystemet från bebyggelsen. Det kan resultera i att bostäder, skolor, affärer och bostäder byggs 
var för sig, med långa inbördes avs tånd. En ur transportperspektiv väl fungerande trafiklösning kan ur andra 
perspektiv – exempelvis sociala, miljömässiga, estetiska – uppfattas som en dåligt fungerande miljö. 

Diskussionen om mål och målkonflikter behandlas vidare i Kapitel 7. Här räcker det att konstatera att det finns en direkt 
koppling mellan en organisations begreppsmässiga uppbyggnad och de beslut och mål som organisationen arbetar för 
och definierar. 

De professionella kollektivens makt 

Den organisationsbaserade maktutövningens svagaste länk – i betydelsen risk för sammanbrott och minskat inflytande 
– kan ha att göra med de begrepp som definierar yrkesprofessionerna själva. Kopplingen mellan profession och 
organisation diskuteras av Stein. Utgångspunkten för resonemanget är att arbetsdelningen och specialiseringen av 
kunskap i samhället leder till att ett slags ”professionella kollektiv” kan växa fram i till exempel  företag. Dessa bär på 
gemensamma föreställningar som håller ihop gruppen, vilket kan leda till en ökad distansering till andra grupper inom 
och utom företaget. 

De professionella kollektiven organiseras  kring specifika kompetenser och kan utgöra en formell eller informell 
organisation inom den större organisationen. I intervjuer som företagits med försäkringsbolagens chefer framkommer 
bland annat att många anställda är mer emotionellt bundna till sina professioner än till det specifika företaget. En effekt 
av den långt gångna professionaliseringen är att organisationen kan få svårt att förändra sig och ta till sig nya 
kunskaper och insikter och anpassa verksamheten till förändringar i omvärlden. Stein illustrerar den ”mentala 
organisationens styrka” med hjälp av en studie som gjorts bland chefer i försäkringsbolag. Cheferna anser sig beroende 
av personalens föreställningar och sätt att tänka. Att ändra dessa beteenden är svårt. Snarare måste hänsyn tas till 
personalens föreställningar när en förändring ska genomföras. Vad som kan ha tagit en vecka att tänka ut kan ta två år 
att få genomfört (Stein, 1999). Stein diskuterar olika vägar för att möta denna form av ”organisation i form av 
professioner”. Cheferna måste dels vara specialister – för att erhålla tillräcklig legitimitet hos verksamhetens 
professioner. De måste samtidigt vara generalister - för att kunna se verksamheten i stort, genomföra förändringar och 
motverka tendensen till att olika subkulturer motarbetar eller blockerar varandra (Stein, 1999). 

En slutsats kan vara att försök att förändra en organisationsbaserad maktutövning genom att förändra organisationen 
själv inte har stora utsikter att lyckas. Medan däremot ett yttre tryck – i form av ”omvärldsförändringar" – kombinerat 
med lansering av konkurrerande världsbilder och begrepp kan påverka den organisationsbaserade maktutövningen. 
Nedan diskuteras detta utifrån begreppet ”suboptimering”. 

Sektoriserad organisation och suboptimerade resultat 

Ibland används begreppet "suboptimering" om en verksamhet som ensidigt försöker maximera ett visst perspektiv på 
bekostnad av andra perspektiv. Det går att, åtminstone på ett analytiskt plan, skilja mellan två former av orsaker till 
suboptimeringar: 

1) Suboptimeringar kan ha intressebaserade orsaker. En ekonomisk aktör maximerar användningen 
av ett stycke mark för sina egna finansiella syften. Resultatet kan vara mycket positivt för den 
enskilde aktören (hög avkastning, höga hyresintäkter) men negativt för helheten eller allmänintresset 
(rivning av värdefull kulturmiljö, kraftig ökning av biltrafik invid bostäder eller natu rmark). 

2) Suboptimeringar kan även ha begreppsdefinierade orsaker. Planeringshistorien erbjuder flera 
exempel på planering där en enskild aspekt har upphöjts till "norm" eller huvudsak. Det kan gälla 
aspekter som trafiksäkerhet, solinfall, hänsyn till vegetation, bullerkrav, strandskydd eller 
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zoneringsbestämmelser som föreskriver vilka funktioner som ska inrymmas inom ett område (enbart 
handel, enbart bostäder, enbart arbetsplatser). 

En suboptimering som har vad som kan kallas organisationsrelaterade orsaker kombinerar de två orsakerna ovan. 
Organisationen framstår då som en bärare av både begrepp och intresse. En organisation som hålls samman av 
någon form av gemensam begreppsapparat och världsbild framstår i detta perspektiv som en effektiv modell för både 
analys, beslutsfattande och handling. Effektiviteten handlar här om att de i organisationen ingående personerna i sitt 
handlande drivs av både ett gemensamt tänkande och intresse. Denna effektivitet kan dock, som visats av bland andra 
Bjur/Göransson/Werne (1985) resultera i mindre bra resultat för aktörer som inte omfattar den effektiva organisationens 
värderingar eller har andra intressen – eller som helt enkelt påverkas av organisationens beslut. 

En liknande diskussion om förhållandet mellan organisation och suboptimering förs av Healey. Ämnet är den 
europeiska stadsförvaltningens organisation under främst efterkrigstiden. Trots lokala olikheter menar Healey att det 
finns många strukturella likheter i välfärdsstatens organisatoriska uppbyggnad på lokal nivå under efterkrigstiden. 
Förvaltningarnas själva kultur präglades av den tidens ”Fordist planning” - det storskaliga och industriellt organiserade 
samarbetet mellan ett fåtal starka aktörer, till exempel stat/kommun respektive stora industriföretag. Healey menar 
vidare att den offentliga förvaltningen tenderade att förstärka sektoriell uppdelning, en tydlig gräns mellan privat och 
offentligt och en hierarkisk ”top-down”-organisation (Healey 1998). Denna hierarkiska och sektoriella uppdelning mellan 
olika sektorer, det ”starka samhällets” planeringsmodell, kan sägas ha varit effektiv och väl fungerande – men, som 
Healey påpekar, kanske främst ur produktionssynpunkt. Det svenska miljonprogrammet är ett exempel på samhälleligt 
initierad planering och projektledning där målen för verksamheten uppnåddes och där planer förverkligades i stort sett 
enligt uppgjorda planer. 

En analys av sektorsindelningens bakgrund på svensk botten görs av Khakee som är kritisk till den rationella 
planeringstraditionen och förespråkar en planering som i större utsträckning bygger på dialog – snarare ä n ”effektiva” 
och rationella planeringsmodeller. I studien av den kommunala planeringens förändring menar han att denna 
kommunala planering aldrig har varit rationell i betydelsen av att innefatta alla tillgängliga alternativ, identifiering och 
utvärdering av alla konsekvenser av varje planeringsalternativ och val av det bästa möjliga alternativet i termer av 
utvalda mål. Planeringen blev snarare rationell i betydelsen att politiska mål spelade stor roll för utformning av planer 
och att större vikt lades vid att dra rätta slutsatser från insamlad information. Khakee beskriver den organisatoriska 
förändringen under perioden från 1947 års plan - och bygglag till slutet av 1960-talet. Han beskriver hur 
planeringsansvaret spreds över ett stort antal förvaltningar och hur dessa blev inriktade på att erhålla och behålla 
resurser för sina respektive områden. Enligt Khakee blev följden en besvärlig anpassningsprocess i långt framskridna 
skeden av planeringen (Khakee, 1989). 

Här kan skönjas ett samband mellan sektorsindelning av kommunal organisation och ett sektoriserat 
produktionsresultat. Ett samhällsbyggande som karaktäriseras av separation av olika funktioner behöver inte enbart 
vara ett resultat av en funktionalistisk planeringsideologi, se Söderlind (1998). Den funktionella specialiseringen i 
separata arbets-, bostads-, centrum-, utbildnings - och rekreations-områden kan även ses som ett delresultat av en 
sektoriserad organisationsstruktur i kommun och statsförvaltning.  

Relationen organisation - produktion 

Tydliga exempel på denna sektoriserade organisationsstruktur är framväxten av separata universitetsområden med en 
separat universitetsförvaltning, och separata handelsområden med en egen förvaltning/ägare. Dessa aktörer har en 
tendens att förstärka den funktionella specialiseringen och renodlingen. Om till exempel ett stadsbyggnadskontor 
önskar åstadkomma en mer blandad stadsstruktur är det naturligt att en förvaltning som ansvarar för ett ”eget” område 
motsätter sig en utveckling mot blandning av exempelvis bostäder-arbetsplatser, affärer-universitetsverksamhet eller 
service-sjukhusverksamhet . En funktionellt mer ”blandad” struktur kan ur den sektorsbevakande organisationens 
perspektiv ses som en icke önskvärd ”inblandning”! Med utgångspunkt från planeringen av Umeå universitets - och 
sjukhusområde skriver jag i Stadens renässans: ”Umeås växtkraft och framtid ligger till stor del i universitetets och 
regionsjukhusets utveckling. Det som saknas för att kunna kalla detta universitetsområde för en genuin stad är 
funktionerna boende och handel. Planeringsmässigt kan idag två förvaltningar utöva ett informellt ”veto” mot en 
förändring av detta område till ett andra stadscentrum: Universitetsförvaltningen kan i kraft av sitt markinnehav och en 
legitim önskan om att reservera mark för framtida expansion hålla universitetsområdet fritt från all annan verksamhet än 
universitetsfunktioner. Sjukhusets förvaltning kan på samma sätt säga nej till allting som ”stör” en rationell drift av 
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sjukhuset. (...) Begreppen ”universitetsområde” och ”sjukhusområde” utdefinierar allt annat än de funktioner som 
definitionsmässigt ”skall” äga rum inom dessa två områden. Detta är ett tydligt ett exempel på ”ordets makt över 
tanken”. (...) Om bostäder skall byggas intill universitetet är det naturligt från universitetets sida att kräva att dessa 
utformas som ”studentbostäder” eller ”speciallägenheter för gästforskare.” (Söderlind, 1998, sid 270 -271). 

Liknande effekter kan uppstå även inom den kommunala organisationen, där skolförvaltning, idrottsfö rvaltning, 
näringslivssekreterare, museiförvaltning och kommunala bostadsbolag av den sektoriserade organisationens inre 
dynamik agerar för att skapa arenor eller områden där den egna förvaltningens intressen kan hävdas utan konkurrens 
med eller i kontrollerad samverkan med andra förvaltningar. Healey menar att stadsförvaltningen under senare tid har 
utvecklats i riktning från ”kommando och kontroll” till mer av samverkan mellan olika ”sociala partners”. Samtidigt finns 
fortfarande, menar hon, starka kva rdröjande drag av auktoritära strukturer i den offentliga organisationen och 
stadsförvaltningen (Healey, 1998). Privata företag och lokala organisationer eller myndigheter uppfattar sig ibland som 
indragna i centralt planerade projekt, enbart för att få ta del av de pengar som ingår i denna typ av samarbete. Initiativet 
ligger fortfarande i händerna på de centrala myndigheter som initierar och definierar dessa ofta tidsbegränsade projekt. 
En central fråga blir utifrån detta resonemang att ifrågasätta och diskutera den ”kultur” som bygger upp och (internt och 
externt) motiverar de planerande och reglerande myndigheternas existens och maktutövning. Healey efterlyser andra 
sätt att tänka på planering, snarare än nya färdigstöpta organisationsmodeller (Healey, 1998). Healey använder här 
ordet ”kultur” som närmast synonymt med en organisations självdefinierade uppsättning av begrepp och världsbilder: 
”Even in the hierarchical, bureaucratic structures associated with European welfare states, it was understood that the 
”culture” of a public organization made a difference to how it operated. Weber’s ideal-type of the rational bureaucratic 
organization imagined an honorable, rule -following culture of public service. ”Culture” is here taken to mean the ways of 
thinking and ways of a cting which were considered ”normal” and ”routine” by an organization” (Healey, 1998, sid 1535). 

Den professionella kulturen och en verksamhets organisation är således intimt förknippade med varandra. Beroende på 
perspektiv kan sägas att en yrkesprofession på sikt formar en organisation, eller att en organisation gynnar framväxten 
av specifika yrkesprofessioner med tillhörande världsbilder och gemensamma referensramar. Här finns inte någon 
enkel kausal förklaringsmodell. 

Agenda 21 – från formaliserad ideologi till organisation? 

Ett aktuellt exempel på en ”formaliserad ideologi” inom fysisk planering och byggande är 1990-talets stärkta intresse för 
ekologi och resurshushållning. De perspektiv som tidigare framfördes av främst miljöorganisationer och gräsrotsrörelser 
har fått luft under vingarna genom ett politiskt beslut på högsta nivå – antagandet av Agenda 21 vid FN:s möte i Rio 
1992. En formaliserad ideologi tenderar om den är framgångsrik också att skapa sig egna beslutsstrukturer och 
organisatoriska arrangemang. De kommunala Agenda 21-samordnarna är ett exempel på hur ett perspektiv på 
samhället skapar en organis ation med särskilda tjänstemän eller professioner. Många kommuner genomför pilotprojekt 
och prövar nya planeringsmetoder för att förverkliga intentionerna i Agenda 21. 

Agenda 21-arbetet kan sägas vara något av en ”joker i leken” i den normala planeringsprocessen. Å ena sidan menar 
jag att den kreativa potentialen kan vara större än etablerade verktyg, eftersom detta arbete inte är lika formaliserat eller 
lagstyrt som annan planeringsverksamhet. Det gör att Agenda 21-tjänstemän möjligen kan ”ta ut svängarna” i högre 
grad än motsvarande tjänstemän inom plan- och miljöområdet. Det ligger i Agenda-arbetets natur att se på omvärlden 
med nya ögon. Samtidigt finns också en risk i denna fristående roll. I ett tänkbart scenario kan Agenda 21 -arbete 
reduceras till kreativt informationsarbete utan formellt inflytande. I ett annat scenario kan Agenda 21-pespektivet 
”invadera” och genomsyra allt större del av reguljär planering. Det som möjligen kan tala för det senare alternativet är 
den genomgående starka betoningen inom Agenda 21-arbete på just kommunikation, dialog, kontakter med allmänhet, 
konkreta förslag och begripliga förslag till handling. Det återstår att se om Agenda 21-arbetet kommer att resultera i mer 
permanenta makt- och organisationsstrukturer, med resursstarka avdelningar inom t ex kommuner och med en tydlig 
professionell bas. Ett alternativ till en sådan utveckling kan vara att Agenda 21-arbetet på sikt influerar och integrerar sitt 
perspektiv i den gängse kommunala organisationen. Vilken väg som kan vara mest lämplig och effektiv – ur 
miljöperspektiv liksom ur andra perspektiv – diskuteras inte explicit i detta sammanhang. Sett ur de teoretiska 
perspektiv som skisserats ovan framstår det som angeläget att miljöarbetet, för att vara framgångsrikt, drivs på ett sätt 
som gör det troligt att ekologisk hållbarhet och naturhänsyn även innebär förbättringar ur socialt och ekonomiskt 
perspektiv. En alltför snäv definition av t ex ”ekologisk hållbarhet” kan medföra att miljöfrågan av olika aktörer och 
intressen framstår som en begränsning och ett hinder. 
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Organisationens relation till sin omgivning 

I detta avsnitt förs ett mer principiellt resonemang om kopplingen mellan en organisation och dess omgivning. En 
förändrad omvärld kan självklart tvinga fram organisatoriska förändringar – men även tänkandets och idéernas 
förändringar utgör i verkligheten en del av organisationens omvärld. van der Heijden diskuterar hur  den strategiska 
styrningsgruppen inom ett företag kan kombinera påhittighet med logik. Han menar att företagets ledning har att 
hantera två farliga ytterligheter – dels grupptänkande (alla tänker likadant), dels fragmentation (alla tänker olika). van 
der Heijden menar att vinstjakten i ekonomin inte bara handlar om att öka aktieägarnas avkastning, utan om en 
grundläggande karaktäristik som gäller för alla levande system, nämligen önskan om att växa och överleva. Det gäller 
att förstå den omgivning som ett företag eller en organisation befinner sig i och vilka delar av omgivningen som den kan 
påverka med sina handlingar. Författaren beskriver två omgivningskategorier. Dels handlar det om en kontextuell 
omgivning som har stor betydelse för företaget men där möjligheterna at påverka är begränsade. Uppgiften är här att 
anpassa företaget till dessa givna spelregler. Dels handlar det om den transaktionsmiljö i vilken företaget är en viktig 
aktör, och där man kan påverka utvecklingen. Detta refererar var der Heijden till som ”spelplanen” för vilken företaget 
formulerar sin strategi för att nå framgång (van der Heijden, 1996). 

Organisationen är alltså beroende av dels omvärldsförändringar – vilka knappast går att påverka – dels de arenor inom 
och på vilka organisationen möter och samspelar med andra aktörer (inklusive andra organisationer och professioner). 
Den inledande diskussionen i detta kapitel pekar på att omvärldsförändringar av relativt radikal art ställer den fysiska 
planeringen och byggandet inför nya uppgifter och frågeställningar. De planeringsbegrepp och modeller som hittills har 
använts riskerar att kollapsa eller ifrågasättas. van der Heijden hävdar att många framgångsrika organisationer förfaller 
eller kollapsar därför att de utvecklat ett allt för snävt fokus, riktat mot sina starkaste sidor, medan andra faktorer 
negligeras. Organisationen blir alltmer en ”effektiv maskin” som gör färre och färre saker allt bättre. Denna strategi är 
vanligen framgångsrik i initiala skeden. Problem uppkommer när samhällsförändringar innebär att intresset för det som 
organisationen fokuserat på minskar (van der Heijden, 1996). 

Mer generellt – och tillämpat på området fysisk planering och byggande – kan professionernas tendens att skapa 
organisationer (formella eller informella) göra det svårt att förändra planeringens och byggandets resultat genom att 
genomföra organisatoriska förändringar. Det kan vara mer framgångsrikt att via medvetandemässiga förändringar på 
sikt åstadkomma organisatoriska förändringar – än motsatsen. Med stöd i vad som redovisats i detta kapitel kan 
hävdas att det kan vara mer framgångsrikt att föreslå nya arbetsuppgifter än nya organisationsmodeller i en 
organisation. Om till exempel en kommun vill åstadkomma en bättre samordning av bebyggelse och trafiksystem kan 
det vara svårt att - som första åtgärd - genomföra en organisationsförändring där trafik- och bebyggelseplanerare 
placeras inom samma organisatoriska ram. Även om detta kan underlätta själva arbete t genom att skilda professioner 
ges närhet och bättre förutsättningar att samarbeta. Det kan vara mer framgångsrikt att genomföra ett konkret projekt 
där utgångspunkten är att samordna trafik och bebyggelse, för att därmed få de olika yrkesprofessionerna att 
gemensamt ta sig an ett nytt problem. Nya planeringsmodeller och begrepp kan vara väl så effektiva som drastiska 
organisatoriska förändringar. Med detta menas att tänkande kan föregå och bädda för organisatoriska förändringar – för 
att dessa ska slå väl ut. Om väl personer inom en orga nisation är medvetna om de nya problem och uppgifter som 
organisationen ställs för – då kan en ny organisation vara ett kraftfullt medel för att genomföra de nya tankarna. Den 
nya organisationen kan bekräfta – och förstärka – de nya tankarna. Slutsatsen här blir: Nytt tänkande → Ny 
organisation. 

Sammantaget utgör kedjan begrepp-profession-organisation en viktig aspekt av det som kan kallas ett samhälles 
institutionella infrastruktur. Det är självklart svårt att i praktiken särskilja personlig makt från tillhörigheten till en 
organisation eller en profession. Men på ett analytiskt plan är detta möjligt, på samma sätt som begreppen ”marknad” 
respektive ”regelverk” visserligen är ömsesidigt beroende men ändå klart urskiljbara. Ekbäck skriver att offentliga 
institutioner och marknadsmekanismer inte kan separeras. De är ömsesidigt beroende av varandra. De är inte heller 
varandras motsatser (Ekbäck, 2000). På ett liknande sätt går det att hävda att sambanden mellan begrepp-profession-
organisation är både sammanvävda och urskiljbara. I detta arbete diskuteras  den tankemässiga ramen för 
genererandet av problemställningar och aspekter i en planeringsprocess, utan att denna ram behöver föreskriva ett 
visst resultat. En förändring av etablerade organisatoriska lösningar, inom till exempel fysisk planering och byggande, är 
knappast trolig om denna inte föregås av förändrade perspektiv och idéer. För att uppnå bättre resultat i planering och 
byggverksamhet, är det om denna hypotes stämmer, viktigare att diskutera synsätt oc h begrepp än förändrade rutiner 
och organisatoriska lösningar. Om ett lands Plan- och bygglagstiftning förändras, kan denna förändring ses som en 
konfirmation av att nya idéer och begrepp har börjat nå vidare acceptans inom professionella eller politiska församlingar 
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– snarare än att nya lagar plötsligt etablerar nya tänkesätt. Praxis föregår i denna mening lagstiftning, formella regelverk 
och organisation. 

Detta avsnitts diskussion pekar på några preliminära slutsatser: 

1) Det är svårt att dra en strikt gräns  mellan professionsbaserad respektive organisationsbaserad maktutövning. 

2) Professioner och yrkeskårer formerar sig i olika typer av organisationer – från rena intresseorganisationer till 
formella avdelningar inom offentlig och privat sektor. 

3) De beslutsmodeller som används avspeglar ofta den formella organisationen – eller professionen, som ofta 
utgör basen och förutsättningen för skapandet av en organisation. 

4) Organisatoriska och procedurmässiga förändringar föregås ofta av förändrade synsätt och perspektiv.  

2.8 Summering – från aktörsbaserad till begreppsbaserad makt. 

Diskussionen i detta kapitel går att sammanställa i ett enkelt schema, där maktutövning ses som en glidande skala 
mellan yttre - mer eller mindre tvingande - omständigheter ned till individens e gen fria vilja. Jag gör här en grov 
indelning mellan tankebaserad respektive positionsbaserad makt. En enkel figur med exempel på tankesystem och 
aktörer beskriver i vilken grad aktörerna styrs av dominerande tankesystem eller tankemodeller. Den förenklade  bilden 
visar i vilken grad aktörerna är ”utifrån- eller inifrån-styrda”. 

 

BEGREPP som styr och definierar utbytbara aktörers agerande och handlingsutrymme  
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Fig. 2.11. Relationen mellan Tankebaserad och Positionsbaserad maktutövning (Begreppsbaserad respektive 
Aktörsbaserad makt). 
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Bredden på pilarna i mitten av tabellen markerar på ett ungefär graden av styrning (begrepp som påverkar aktörer, 
respektive aktörer som formulerar begrepp). Figuren är starkt förenklad, eftersom pendlingen mellan begrepp och aktör 
i regel går i båda riktningarna, liksom kategorierna aktör och begrepp är ömsesidigt beroende faktorer. Diagrammet 
illustrerar en glidande skala, från de underförstådda kulturella mönster som styr människors handlanden till den aktivt 
maktutövande personen. Med en någon svepande jämförelse kan vi säga att vä rldsbilder och begrepp som lanseras 
efter hand bygger upp eller genererar organisationer, personliga maktbaser eller institutioner. 

1800-talets bonde var exempelvis i hög grad styrd av den etablerade byggnadskulturen. Att bygga en blå lada med platt 
tak och triangulära fönster var i praktiken omöjligt, på grund av den omgivande världsbilden/byggnadskulturen. 1960-
talets arkitekt kan sägas ha varit relativt hårt styrd av rådande planeringsbegrepp. Den nuvarande kommunala Agenda 
21-samordnaren kan sägas har en något större frihet. 

Aktörerna i de tre kolumnerna till höger kan sägas ha en större möjlighet att själva formulera sina agendor. Vägverkets 
och Bostadsdepartementets ledande personer förfogar över både pengar och utformning av regelverk. I fallet längst till 
höger, där Hjalmar Mehr definieras som citysaneringen i Stockholms främste aktör, kan detta sägas både stämma och 
inte stämma. Mehr kan ses som en bärare och aktiv utformare av ett visst synsätt och vissa handlingar. Han kan dock 
även betraktas som e n produkt eller ett ”offer” för synsätt på stadsplanering som andra aktörer formulerat (arkitekter 
och planerare). Exemplet illustrerar ett närmast ”cykliskt” förhållande mellan makt baserad på tanke respektive position. 

Jag menar att begrepp och tankesystem – ofta men inte alltid - har en tendens att föregå organisation och position. I 
fysisk planering kan vi se hur begrepp som Agenda 21 och Hållbar utveckling efter hand slagit igenom i form av 
särskilda tjänster eller organisationer för hållbar utveckling, Agenda 21-samordnare etc. De begrepp för 
samhällsplanering som lanserades under 1940-talet (grannskapsenhet, trafikseparering etc) föregick den formella 
organisationen på till exempel stadsbyggnadskontor. Först kom idéerna om att behandla trafik i planering som en 
separat verksamhet – därefter uppstod yrkesgruppen trafikplanerare och sedermera dess organisationer och 
utbildningslinjer. 

Denna maktens avpersonifiering beror självklart på vilket samhälle vi talar om. Generellt kan sägas att begrepps- och 
därmed även organisations-makten är stark i väl organiserade samhällen, med stabila institutioner (från rättsväsende 
och polis till kyrkor och partiväsende). Begreppsmakten kan sägas avta eller avklinga om de styrande institutionerna 
består av en mycket begränsad grupp människor eller om de högsta styrande instanserna isolerar sig från eller enbart 
behandlar de lägre instanserna som passiva ”utförare” av den högsta ledningens vilja. I sådana fall kan begreppen mer 
få funktionen av legitimerande verktyg eller m etoder för att få order utförda. Självklart innebär uppdelningen mellan 
aktörsbaserad respektive begreppsbaserad makt en förenkling av verkliga förhållanden. Den aktör som i kraft av sin 
position kan utöva makt står inte heller fri från begreppens inflytande. Även den exekutiva maktens företrädare fattar 
beslut med hjälp av begrepp, synsätt, världsbilder och förutfattade meningar. Det finns inte någon enkel och direkt 
koppling mellan ”makthavarens intresse” och ”makthavarens beslut”. Detta påstående kan konkretiseras i fem punkter: 

1) Makthavaren analyserar sin omgivning och formulerar sitt eget intresse med hjälp av begrepp. 

2) Makthavaren analyserar och bedömer andra aktörers intresse och maktposition (inklusive resurser) 
och tänkbara framtida handlingar med hjälp av olika begrepp. 

3) Makthavaren analyserar och beslutar sig för att agera på ett visst sätt med hjälp av olika begrepp. 

4) Makthavaren drar vidare slutsatser av sitt eget – och andra aktörers – handlande med hjälp av olika 
begrepp. 

5) Makthavaren värderar slutligen beslutsprocessens resultat med hjälp av olika begrepp. 

Uppställningen visar på begreppens avgörande  roll i beslutsprocesser – från initiering till avslut. I de återstående 
avsnitten i detta kapitel diskuterar jag dagordningens betydelse för beslutsprocessen, frågan om konsensus i 
beslutsfattande samt kopplingen mellan process och legitimitet. 
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2.9 Beslut och process – om agendans betydelse för beslutsprocessen 

Detta avsnitt diskuterar dagordningens – agendans – roll i beslutsprocessen. Utgångspunkten för resonemanget är att 
den dagordning som fastsälls för en process har ett starkt styrande inflytande på denna. En dagordning kan 1) fastslå 
och definiera vilka frågor som ska behandlas och 2) ordna behandlingen av frågor i tidsföljd. En dagordning är således 
något mer än en neutral organisatör av diskussioner, möten och förhandlingar. Begreppet Agenda är besläktat med 
ordet dagordning. Word-Finders svenska synonymlexikon (WordFinder Software AB, lexicon för pc, version 5.0) ger 
följande definitioner: 

Dagordning Arbetsordning, sammanträdesordning, föredragningslista, agenda, schema, PM, 
minneslista  

Agenda Minneslista, dagordning, PM, kalender, gudstjänstordning 

Jag gör här tolkningen att ordet Agenda har en något större tonvikt på innehållet, jämfört med det mer neutrala 
”dagordning” – till exempel i sammanställningen ”Agenda 21”. En agenda kan både fastställa dagordningens formalia 
som ordningsföljd etc, samt föreskriva en viss grad av innehåll. Begreppet agenda kan sägas vara en 
”handlingsinriktad” eller ”implementerings -fokuserad” dagordning. Nedan följer några resonemang samt ett längre 
exempel som illustrerar agendas avgörande betydelse för beslutens innehåll. Dessa resonemang är i hög grad 
applicerbara i fysisk planering och byggande. Resultatet av en planeringsprocess beror på vilken eller vilka 
frågeställningar som initierar en planprocess. Resultatet blir mycket olika om den första frågan är ”hur får vi in 500 
lägenheter på industritomten” respektive ”hur kan de gamla industribyggnaderna användas?” Resultatet blir också 
mycket olika om de första aspekter som börjar undersökas är ”vilka begränsningar med hänsyn till kulturmiljö, naturmiljö 
och störande verksamheter finns i området?” eller ”vilka möjligheter finns det att koppla samman den gamla 
herrgårdsmiljön med bostadsområdet intill?”. Agendans betydelse för utgången av en process eller en kraftmätning 
behandlas av Schelling. Författaren diskuterar dagordningens betydelse för utgången av en process och konstaterar att 
när två frågor ska förhandlas, är beslutet huruvida de ska förhandlas tillsammans eller separat av stor betydelse för 
utfallet (Schelling, 1960, 1980). 

Schelling använder inte här begreppet Agenda med avseende på begrepp utan snarare på i vilken ordning och med 
vilka kopplingar till andra frågor, som frågor diskuteras. En agenda kan således både bestå av processuella och 
begreppsmässiga arrangemang. Agenda EKN har inslag av båda dessa aspekter – de två första punkterna i EKN-
uppställningen handlar om resurser och möjligheter (till skillnad från till exempel positioner och restriktioner). Även 
begreppsmässigt är EKN-uppställningen gjord på ett sätt som avser att ”arrangera” och ”sortera” insamling av intryck 
och fakta (jämför Makridakis resonemang i början av detta kapitel), liksom tolkningar av dessa på ett sätt som kan 
underlätta konsensusbyggande processer. Nedan följer exempel på hur agendan påverkar utgången av en 
beslutsprocess. 

Exempel 1:Handikappanpassade trottoarer – särintresset formulerar agendan 

Om utgångspunkten för en undersökning är att ”tillse god framkomlighet för handikappade på stadens gator” kan 
resultatet bli som framgår av följande exempel. I maj 2001 beslutade gatu - och fastighetsnämnden i Stockholms Stad 
om nya regler för uteserveringar. Syftet var att ge klara spelregler för tillståndssökare och handläggare, att åstadkomma 
en bättre framkomlighet för alla, att åstadkomma en bättre tillgänglighet och framkomlighet för handikappade samt 
ordning och reda. Reglerna innebär att det ska vara minst två m eter friyta kvar av trottoaren för passage, och på en 
starkt frekventerad gångbana krävs upp till fyra meter. (DN/Gyllenberg, 2001) Enligt reportaget i Dagens Nyheter hade 
en stickprovskontroll visat att 84 av 144 uteserveringar bröt mot minst något av de nya kraven. Krögaren Rune Bohlin, 
ägare till krogarna Akkurat och Oliver Twist säger till tidningen att det känns som en ovilja från stadens sida mot 
uteserveringar och undrar hur ofta man ser två rullstolar (DN/Gyllenberg, 2001). 

Resultatet av dessa nya regler är att ett visst intresse tillgodoses – hög framkomlighet för synskadade och 
rullstolsburna (där den senare gruppen definitionsmässigt dock bör ha ett lägre behov av stolar på gatuserveringar 
eftersom de transporterar sig själva, sittandes i rörliga stolar). Andra intressen, som att få sitta på en uteservering, 
krogägarnas intresse av kunder eller det mer allmänna och svårfångade intresset av en levande stadsmiljö, har inte 
ingått i utredningens problemformulering. Initiativet till översynen av regelverket har tagits av företrädare för ett 
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preciserat intresse som påverkat perspektivet och därmed även resultatet. Företrädare för stadens förvaltning har i 
relativt hög grad accepterat handikapporganisationernas problemformulering, i detta fall konflikten mellan framkomlighet 
längs trottoarer och uteserveringar på trottoarer. Andra problemformuleringar hade också varit möjliga, som exempelvis 
att tillskapa goda förutsättningar och klara regler för uteserveringar. En sådan dagordning hade möjligen lett till andra 
lösningar, där frågan om framkomlighet för handikappade funnits med som en av flera aspekter. Exemplet visar i 
miniatyrformat att den som har möjlighet att formulera en dagordning för en process har mycket att vinna ur det egna 
intressets perspektiv.  Det illustrerar också den offentliga planeringens utmaning – att organisera processer, formulera 
problem och medverka till förslag till lösningar där olika intressen kan fås att samverka för att nå fram till hållbara och 
legitima resultat. 

Exempel 2:Valproceduren som styr valresultatet 

Ett annat exempel på hur formella beslutsregler direkt p åverkar beslutens innehåll ges av Andersson och Sylwan. De 
diskuterar olika metoder för röstningsförfaranden och exemplifierar med J C de Bordas alternativa metod för 
omröstningar. I exemplet ställer fem presidentkandidater med olika program upp till val. Varje väljare ger med Bordas 
metod fem poäng till den kandidat de anser bäst, fyra poäng till näst bästa kandidat ned till en poäng för den kandidat 
som väljaren tycker sämst om. I tabellen nedan har tre olika folkgrupper röstat på följande sätt. 

 Presidentkandidat: (Parti) 
Röstande från 
Folkgrupp: K V S L H 

Folkgruppens 
väljarandel i 
procent: 

I 5 4 3 2 1 40 
II 1 3 5 4 2 20 
III 1 2 3 4 5 40 
Andel Borda-
poäng i procent 

17,3 20,0  22,7  21,3  18,7 100 

Fig. 2.12. Röstresultat enligt Borda -metoden, se (Andersson/Sylwan, 1997). 

I exemplet föredrar folkgrupp I kandidat ”K” , vilken ges 5 poäng. Kandidat ”K” är samtidigt folkgrupperna II och III:s 
sämsta tänkbara val. Folkgrupp II föredrar kandidat ”S”. Folkgrupp III sätter kandidat ”H” som det bästa alternativet. 
Samtidigt är ”H” folkgrupp I:s sämsta tänkbara alternativ. Valmanskåren är i detta exempel rejält splittrad i valet mellan 
”K” och ”H”. I exemplet avgår den kompromissbetonade kandidaten S med segern, eftersom denne är ett starkt 
alternativ för alla folkgrupperna. Författarna konstaterar att principen om en röst per röstande och två valomgångar 
(som i Ryssland eller Frankrike) skulle innebära att någon av extermkandidaterna K eller H skulle vinna. 
(Andersson/Sylwan, 1997) Exemplet visar att den medborgerliga maktutövning som sker i form av allmänna val kan 
leda till helt olika utfall beroende på hur ”agendan”, i detta fall omröstningsproceduren, organiseras. Resonemanget kan 
även tillämpas i fysisk planering och byggande. 

Att föra fram färdiga förslag till bebyggelse till offentligt samråd – utan att öppna fältet för en allsidig diskussion om hur, 
om och var bebyggelse kan vara lämplig – framstår som en begränsad form av demokrati och kommunikation. Om fem 
skilda förslag ställs emot varandra ökar självklart möjligheten att diskutera en plans innehåll. Men även i en sådan 
diskussion kan samma effekt som i exemplet ovan uppkomma. Det ”resonabla” förslaget faller bort medan något av de 
mer ”extrema” förverkligas om omröstningen sker enligt majoritets- eller utslagsprincipen (dvs genom flera på varandra 
följande röstningsomgångar). Men till skillnad mot val mellan olika partiers program finns inom fysisk planering och 
byggande stora möjligheter att stegvis resonera sig fram till olika lösningar. De förslag som ställs i till exempel en 
arkitekttävling behöver inte på samma sätt som ett partiprogram förkastas eller antagas i sin helhet. Ett 
bebyggelseförslag kan i betydligt högre utsträckning än i val till politiska församlingar vidareutvecklas, förändras och 
förbättras under processens gång. Det gör att frågan om processen och dess organisering i högre grad än inom 
partipolitiken kan handla om att försöka skapa någon form av konsensus kring beslutens innehåll. 

Exempel 3:”Order in the court” – Agendans betydelse i rättsskipning 

Som avslutning på resonemanget om agendans betydelse i beslutsprocesser följer här ett exempel från 
rättsskipningens område. Dixit och Nalebuff redovisar på vilket sätt en agenda för en juridisk process påverkar 
processens utgång (Dixit/Nalebuff, 1991). Här redovisas tre olika formalia för domstolsförhandlingar: 
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Amerikansk rättsordning. Först fastställs om en person är skyldig eller inte, därefter utdöms eventuellt straff. 

Romersk rättsordning. Efter att ha hört bevisföringen arbetar sig domarna ned längs strafflistan – ska dödsstraff 
utdömas, ska livstids fängelse utdömas, ned till frigivande. 

Obligatorisk påföljd. Först fastställs lämplig straffsats för br ottet, därefter fastställs om den anklagade är skyldig. 

Författarna menar att det har stor betydelse för utgången i vilken ordning man bestämmer frågan om skuld respektive 
frågan om straff. I exemplet figurerar tre domare med olika inställning till den åta lade. Författarna sammanfattar 
domarnas preferenser i följande figur: 

 Domare A 
preferens: 

Domare B 
preferens: 

Domare C 
preferens: 

Bäst Dödsstraff Livstids 
fängelse 

Frikännande 

Mellan Livstids 
fängelse 

Frikännande Dödsstraff 

Sämst Frikännande Dödsstraff Livstids 
fängelse 

Fig. 2.13. Domares preferenser vad gäller utmätande av straff. Bearbetning av (Dixit/Nalebuff, 1991). 

Under system 1 där skuld avgörs först, inser domarna att om den åtalade anses skyldig, kommer omröstning om 
straffsats att ge 2 röster för dödsstraff. (Frikännande är i detta fall ett uteslutet röstningsalternativ). Domare C röstar i så 
fall på sitt andra alternativ. Denna vetskap gör att domare B föredrar att rösta för sitt andrahandsalternativ frikännande  
för att undvika dödsstraffet (hennes sämsta tänkbara utfall). Domarna röstar så här: A – Dödsstraff, B – Frikännande, C 
Frikännande. Resultat: Den åtalade frikänns. 

Under system 2, där lämpliga straffsatser diskuteras, från dödsstraff till frikännande (enligt romansk rätt), diskuterar 
domarna först om den anklagade ska ges ett dödsstraff. Domarna inser att om dödsstraffet avvisas , står valet mellan 
frikännande och livstids fängelse. Denna vetskap gör att domare C väljer att rösta på sitt andrahandsalternativ, 
dödsstraff (för att undvika sitt sämsta alternativ, det vill säga livstidsstraff). Domarna röstar så här: A – Dödsstraff, B – 
Livstids fängelse, C – Dödsstraff. Resultat: Den åtalade döms till döden. 

System 3 leder på samma sätt till ett beteende där agendan, dagordningen, påverkar domslutet. Domarna diskuterar 
här först lämplig straffsats, därefter frågan om den anklagade är skyldig till brottet. Om straffet i den första 
röstningsomgången fastställs till livstids fängelse, kommer domare A och B  i den andra röstningsomgången att rösta 
för att den anklagade är skyldig. Om straffet i den första röstningsomgången däremot fastställs till dödsstraff kommer 
den anklagade i den andra röstningsomgången att frikännas, eftersom domare B och C är ovilliga att döma ut ett 
dödsstraff. Denna vetskap gör att domare A i den första röstningsomgången (om lämplig straffsats) väljer att rösta för 
sitt andrahands alternativ livstids fängelse, för att undvika sitt sämsta alternativ, frikännande. Domarna röstar i den 
första omgången så här: A – Livstids fängelse, B – Livstids fängelse, C – Dödsstraff. I den andra omgången röstar 
domarna med två mot ett för att den anklagade är skyldig, vilket fastställer straffet på livstids fängelse. Domarna röstar 
således på olika sätt beroende på vilken rättsordning som följs. 

Ovanstående resonemang och synsätt på beslutsfattande kan med fördel överföras till området fysisk planering och 
byggande. Det går att göra en enkel parallell till Dixit/Nalebuff:s exempel, där en planeringsprocess kan inledas med tre 
olika s tällda frågor – dvs att tre alternativa grundläggande perspektiv läggs på olika planförslag. Den fråga som ska 
avgöras är hur ett centralt beläget markområde ska användas i framtiden. 

Tre alternativa dagordningar motsvarar Dixit/Nalebuff:s tre rättssystem: 

Agenda 1: Utgångspunkten för planeringsdiskussionen är att uppnå lönsamhet – ekonomisk hållbarhet. 

Agenda 2: Utgångspunkten för planeringsdiskussionen är att skapa en god bebyggd miljö – kulturell hållbarhet. 

Agenda 3: Utgångspunkten för planeringsdiskussionen är att säkra biologisk mångfald – ekologisk  hållbarhet. 
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Tre aktörsgrupper motsvarar Dixit/Nalebuff:s tre domare.  

Aktör 1: Privat markägare i samarbete med ett privat byggbolag. 

Aktör 2: Kommunala tjänstemän och politiker. 

Aktör 3: Lokal miljögrupp i  samarbete med grannar och närboende. 

Tre tänkbara resultat av planeringsprocessen motsvarar Dixit/Nalebuff:s tre tänkbara domslut. 

Alternativ 1: ”Kontor” Hög exploatering. 80 000 kvm kontor och 20 000 kvm bostäder (100 000 kvm ). 
  (Alternativet ”Kontor” ger bäst ekonomiskt utfall – ”Blandat” ger sämst utfall.) 

Alternativ 2: ”Blandat” Blandad exploatering. 25 000 kvm kontor och 25 000 kvm bostäder (50 000 kvm). 
  (Alternativet ”Blandat” ger bäst kulturellt utfall – ”Inget” ger sämst utfall.) 

Alternativ 3: ”Inget” Låg exploatering. Viss komplettering av befintliga bostäder (5 000 kvm).
  (Alternativet ”Inget” ger bäst miljömässigt utfall – ”Kontor” ger sämst utfall.) 

I detta starkt förenklade exempel antas att de tre aktörsgrupperna är ungefär lika starka, att de har lika stor 
påverkansmöjlighet: 

Markägare/byggbolag kan förhindra att något byggs på den egna marken om den ekonomiska kalkylen ser alltför 
riskabel ut. Deras första val är alternativet ”Kontor”. Deras sämsta val är alternativet ”Blandat” eftersom det innebär en 
stor ekonomisk satsning, som de tvivlar på går att göra lönsam. De föredrar därför alternativet ”Inget” framför 
alternativet ”Blandat”. 

Kommunala tjänstemän och politiker kan i kraft av det kommunala planmonopolet underkänna förslag som inte 
motsvarar kommunens policy om en god bebyggd miljö – i översiktsplanen definierad som ”En god blandning av 
arbetsplatser och bostäder”. Deras första val är alternativet ”Blandat”. Deras sämsta val är alternativet ”Inget”, eftersom 
alternativet ”Kontor” trots allt ger ett visst tillskott med bostäder och det råder bostadsbrist i kommunen. De föredrar 
därför alternativet ”Kontor” framför alternativet ”Inget”. 

Miljögrupp och boende  kan genom protester i media, påtryckningar mot lokala politiker och överklaganden förhindra 
projekt som inte tar hänsyn till naturmiljön. Deras första val är alternativet ”Inget” som innebär att de boende i området 
på eget initiativ kan komplettera sina äldre villor och ett fåtal äldre hyreslängor. Deras sämsta val är alternativet ”Kontor” 
som innebär att all gammal bebyggelse rivs och att naturmiljön hårdexploateras. De föredrar därför alternativet 
”Blandat” framför alternativet ”Kontor”. 

Aktörernas preferenser ser ut som följer: 

 Aktör 1 
byggare 

Aktör 2 
kommun 

Aktör 3 
miljögrupp 

Bäst Kontor 
 

Blandat Inget 
 

Mellan Inget 
 

Kontor Blandat 

Sämst Blandat Inget Kontor 
 

Fig. 2.14. Tänkta preferenser hos tre aktörsgrupper. 

Av tabellen ovan framgår att var och en av de tre aktörerna, genom att bilda en koalition med en annan aktör och välja 
sitt andrahandsval, kan förhindra att deras sämsta val förverkligas. Den avgörande frågan är i denna spelsituation är 
vilka aktörer som väljer att gå samman mot en tredje. Resultatet av planeringsprocessen kan, i likhet med 
Dixit/Nalebuffs exempel, avgöras beroende på vilken dagordning – agenda – som planeringsprocessen följer. Den 
första och avgörande fråga som utreds påverkar resultatet i hög grad. I detta förenklade exempel utreds först en fråga – 
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utifrån en tänkt agenda. Därefter har aktörerna att ta ställning till de alternativ som finns kvar efter den första 
utredningen. 

Resultat under Agenda 1 (EKONOMI): 
Under Agenda 1 utreds först vilka alternativ som bär sina egna kostnader, därefter om det ska förverkligas. Alternativet 
”Blandat” bär inte sina egna kostnader utan förutsätter kraftiga subventioner och utgår därför. Alternativen ”Kontor” och 
”Inget” bär sina egna kostnader och kvarstår som realistiska. I en omröstning väljer Aktör 2 (kommun) att rösta för sitt 
andrahands -val (”Kontor”). 

Resultat: Alternativ ”Kontor” förverkligas.  

Resultat under Agenda 2 (KULTUR): 
Under Agenda 2 utreds först vilka alternativ som skapar en kulturellt rik och levande stadsmiljö, därefter om det ska 
förverkligas. Alternativet ”Inget” resulterar inte i någon stadsmiljö alls och utgår därför. Alternativen ”Kontor” och 
”Blandat” kvarstår. I en omröstning väljer Aktör 3 (miljögrupp) att rösta för sitt andrahands-val (”Blandat”). 

Resultat: Alternativ ”Blandat” förverkligas. 

Resultat under Agenda 3 (NATUR): 
Under Agenda 3 u treds först vilka alternativ som värnar om den ekologiska mångfalden och naturmiljön, därefter om 
det ska förverkligas. Alternativet ”Kontor” innebär en skövling av alla naturvärden och utgår därför. Alternativen 
”Blandat” och ”Inget” kvarstår. I en omröstning väljer Aktör 1 (byggare) att rösta för sitt andrahands-val (”Inget”). 

Resultat: Alternativ ”Inget” förverkligas. 

Sammanfattning: Aktörerna väljer att, i förekommande fall, verka för det andrahandsval som motsvarar det perspektiv 
på planeringsuppgiften som fastläggs av respektive Agenda. De fall där aktörerna röstat för sitt näst bästa alternativ är 
markerat med ”(2:a val)” och grå ruta: 

 Aktör 1 
Byggare 

Aktör 2 
Kommun 

Aktör 3 
miljögrupp 

Samlat 
resultat 

Agenda 1 
Ekonomi 

Kontor Kontor        
(2:a val) 

Inget Kontor 

Agenda 2 
Kultur 

Kontor Blandat Blandat        
(2:a val) 

Blandat 

Agenda 3 
Natur 

Inget         
(2:a val) 

Blandat Inget Inget 

Fig. 2.15. Aktörernas röstning. 

I exemplet ovan fungerar de tre olika dagordningarna som en ”överordnad aktör” vilken i praktiken reducerar de tre 
aktörernas valmöjligheter från tre till två alternativ – och därmed avgör vilket alternativ som kommer att väljas. De tre 
”Agendor” som använts är förenklade och förstärker egentligen bara vardera aktörs perspektiv. Ingen av de tre 
agendorna kan sägas vara neutral eller allsidig eller ens kreativ – de befäster bara respektive aktörs intresse. För att 
kunna föra en mer allsidig diskussion eller förhandling menar jag att det vore lämpligt att introducera andra aspekter på 
de tre alternativen, som står ”utanför eller vid sidan av” aktörernas rena särintressen. Se vidare Kapitel 7 där jag 
diskuterar jag EKN-uppställningen utifrån begreppet Agenda och dagordningens betydelse för utgången av en 
beslutsprocess. 

2.10 Beslut och process – om förutsättningar för konsensusbyggande 

Efter denna diskussion om besluts fattande och agenda är det nu möjligt att mer konkret diskutera förutsättningar för 
beslutsfattande i fysisk planering och byggande. Redan tidigare har frågan om konsensus och konsensusbyggande 
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processer diskuterats. Cars (1992) diskuterar utmaningar för väl fungerande planeringsprocesser. Han framhåller att 
det både ur demokrati- och effektivitetsperspektiv anledning att ge alla berörda möjlighet att delta i utformningen av 
agendan och därmed reell möjlighet att artikulera intressen och framlägga förslag. Om aktörer exkluderas från denna 
möjlighet kan de på olika sätt komma att försöka obstruera ett genomförande. ”Det faktum att berörda aktörer 
inkluderas i förhandlingen kan innebära att nya perspektiv anläggs genom att de berörda tillför, ofta lokalt knuten, 
kunskap som underlag för beslutsfattandet.” (Cars, 1992, sid 189). 

Cars diskuterar här hur olika aktörer ska kunna inkluderas i förhandlingar – ur procedurperspektiv. Jag menar att det är 
lika viktigt och intressant att diskutera beslutsfattandet ur begreppsperspektiv. En inklusiv beslutsprocess kan 
åstadkommas både genom inklusiva procedurer och genom användning av inklusiva begrepp. I viss mån överlappar 
process och begrepp varandra – det är svårt att tänka sig en inklusiv och öppen beslutsprocedur som baserar sig på 
mycket låsta definitioner och rigida problemformuleringar. Till exempel: ”Alla som vill vara med och diskutera hur den 
nya 117 våningar höga bostadsrättsskyskrapan med blästrad metallfasad mitt på Stortorget ska byggas - är välkomna 
med synpunkter....”. 

Man kan möjligen säga att en inklusiv begreppsapparat kan stödja en inklusiv process. I detta arbete har jag valt att 
koncentrera mig på begrepp som kan stödja en konsensusbyggande process. Genom att diskutera hur inklusiva 
processer kan åstadkommas, kan dock konturerna till en inklusivitets-stödjande begreppsapparat skisseras. Frågan om 
konsensusbyggande processer berörs utförligt av Susskind och Cruikshank. De menar att en stor utmaning för olika 
former av gemensamt beslutsfattande är dagens tendens att olika grupper och intressen blockerar varandra utifrån 
begränsade lokala perspektiv. Även om de flesta på ett allmänt plan önskar nya vägar eller kollektivtrafiksatsningar, 
mentalsjukhus eller bostäder för hemlösa, tenderar många konkreta förslag till nya transportleder eller ny bebyggelse 
att stoppas av lokala opinionsgrupper, enfrågerörelser, grannar och politiska oppositionspartier/organisationer. Det vi 
efterfrågar som kollektiv, på ett allmänt plan, blir enligt Susskind och Cruikshank svårt att genomföra i den praktiska och 
lokala verkligheten. För att bryta denna tendens till låsningar och ställningskrig, föreslår författarna en form av 
framförhandlade överenskommelser. Ett gott beslutsfattande karaktäriseras enligt författarna av en process som 
(Susskind/Cruikshank, 1987): 

1) Är öppen för allmän diskussion, involverar och inte utestänger olika aktörer från deltagande och 
kritik, lägger relevanta fakta ”på bordet” och som också rent formellt uppfattas som legitim och 
rättvis. 

2) Är effektiv i så motto att olika aktörer lämnar den konfrontationsinriktade synen på ett problem och i 
stället försöker att förstå andra aktörers önskningar och behov – och även är i nriktade på att försöka 
lösa problemet så fort som möjligt. 

3) Är baserad på kunskap eller ”klokhet”, det vill säga att problemet beskrivs och kartläggs utifrån en 
känsla av ett gemensamt sökande efter kunskap – inte så att samtliga aktörer fokuserar på att ta 
fram argument/fakta som talar emot motståndarens intressen. 

4) Är stabil i så motto att aktörerna eftersträvar förslag som är möjliga att genomföra, det vill säga som 
kan uppfattas som legitima och realistiska när beslutet skall omsättas i praktiken. Stabila beslut kan 
till exempel innehålla klausuler om uppföljning och möjligheter att komplettera beslutet utifrån nya 
händelser och frågeställningar som kan uppkomma efter det att beslutet är taget. 

Författarna betonar att framförhandlade lösningar inte innebär att olika aktörer av välvilja frångår sina verkliga intressen. 
Däremot innebär förhandlingslösningen att de lämnar det synsätt på problemlösande som karaktäriserar 
domstolsväsendets praktik där den enes förlust är den andres vinst (winner takes all, nollsummespel). Framförhandlade 
lösningar innebär definitionsmässigt att samtliga deltagare föredrar en sådan lösning, jämfört med alternativa utfall av 
exempelvis en domstolsfö rhandling (Susskind/Cruikshank, 1987). Här finns en direkt koppling till den tidigare 
diskussionen om klyftan mellan professionella planerares världsbild och de som berörs av planeringen. En lösning som 
växer fram genom att olika aktörer – ovan kallade ”stakeholders” – samfällt definierar  problemställningarna, kommer 
med automatik att skilja sig från en lösning som utgår från en enda professionell planerares problemformulering. 
Definitioner och begrepp är således nära kopplade till beslutsprocessers utformning. 

Konsensusbyggande processer – och begrepp 
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En konsensusbyggande process kan innebära att de begrepp och verklighetsbeskrivningar som används skiljer sig 
radikalt från de professionella beslutsfattarnas (traditionella, professionsbaserade) begreppsapparat. 
Bjur/Göransson/Werne (1985) föreslår ett lokalt planeringsarbete där planeraren inte tar på sig att komma med 
lösningar utan snarare fungerar som katalysator. En sådan planeringsroll innebär att såväl procedurer som begrepp 
förändras. Bjur et al skriver att en inventering av de lokala förhållandena är ”planeringens A och O”. Skälen är flera, 
bland annat anförs att planerarnas referensramar skiljer sig väsentligt från befolkningens. Dessa skillnader omfattar 
också ”orden” som inte längre har samma betydelser (Bjur/Göransson/Werne, 1985). Kopplingen mellan process och 
begrepp är här tydligt illustrerad. En slutsats blir att en konsensus-stödjande eller konsensusbyggande 
begreppsapparat kan komma att skilja sig radikalt från professionellt definierade begreppsapparater. En person som 
inte har någon utbildning i planering har självklart svårt att se det meningsfulla i skillnaden mellan till exempel 
”trafikplanering” och ”bebyggelseplanering”. Detta innebär dock inte att en konsensusstödjande begreppsapparat 
anpassar sig till en vardaglig, banal eller icke problematiserande begreppsapparat. Det innebär inte heller att de 
offentliga planerarna avskaffar sig själva och överlåter hela beslutsprocessen till aktörerna enligt devisen ”sköt det 
själva”.  

Susskind och Cruikshank påpekar att det är fel att tro att konsensusbyggande processer innebär att den offentliga 
planeringen blir maktlös. Dels måste informella (konsensus-) överenskommelser bekräftas av politiskt legitimerande 
beslut. Dels innebär konsensuslösningen samförstånd mellan viktiga aktörer – bland dessa aktörer intar kommunen en 
central roll (Susskind/Cruikshank, 1985). Det som de offentliga planerarna däremot kan tvingas att ge upp i en 
konsensusbyggande process är de egna professionellt grundade världsbilderna. För att återknyta till 
Asplund/Dovlén/Håkansson/Orrskogs diskussion tidigare i detta kapitel: Antag att de fyra professionerna som 
studerades tvingades att, enligt Bjur/Göransson/Wernes förslag, ge sig ut i ”verkligheten”. Det är då möjligt att de skulle 
riskera att få sina begreppsapparater rubbade och utmanade. De fyra konkurrerade professionerna (miljövårdarna, 
teknikerna, planerarna, Agenda 21 -samordnarna) skulle tvingas att besvara helt andra frågor än de själva anser vara 
de viktiga – och möjligen också på sikt tvingas bearbeta sina egna professionellt grundade förutfattade meningar, 
liksom sina (kanske bara synbart rationella) världsbilder. Återsamlade igen på det tänkta ”planeringskontoret” skulle de 
fyra professionerna därefter kanske försöka att finna former och begrepp för en mer dialoginriktad planering. 

En sådan typ av planering och planeringsroll ligger i linje med detta arbete, även om jag inte föreslår några nya 
yrkesroller eller former för samverkan. Däremot kan diskussionen om konsensusskapande processer och begrepp dra 
nytta av den diskussion som länge har förts om ”kommunikativ planering”. Sager diskuterar relationen mellan makt och 
planering – och de professionella planerarnas roll i beslutsprocessen. Han menar att ”ifrågasättande” kan vara ett viktigt 
inslag i en ny planerarroll. Planerarnas uppgift kan vara – inte som tidigare att fastslå färdiga lösningar – utan att få till 
stånd en balanserad diskussion i vilken olika synsätt ges en rättvis chans att presentera sig. Planerare som inriktar sig 
på det Sager kallar critical pragmatism eller dialogical incrementalism kan fokusera på frågeställningar som behöver 
uppmärksammas och organisera planeringsprocesser så att många röster får komma till tals och att olika fakta får 
läggs fram. Planerarens roll blir enligt detta synsätt att organisera dagordningen för den offentliga och politiska 
debatten. Planeraren blir något av en ”diskussionsförare” eller presentatör av ett problemområde. Sager menar att 
uppgiften är att omformulera frågan”... how to implement what was once figured out” till frågan ”... how to figure out what 
is now implementable” (Sager, 1994, sid 255). Sagers diskussion är relevant för detta arbete. Diskussionen om 
planeringens process berör direkt frågan om planeringens begrepp. En dagordning kan – som diskuterats i föregående 
avsnitt – styra beslutsprocessen i två avseenden:  

1) Dagordningen organiserar beslutsfattandets process (när, var, hur, vilka, etc, ska inbjudas till diskussion). 

2) Dagordningen kan även organiseras med avseende på begrepp (vilka frågeställningar, vilken 
begreppsapparat, vilka perspektiv, vilka värden, vilka resurser, vilken typ av svar, etc).  

Sagers diskussion ansluter till ett fält av planeringsforskare som tillhör den kommunikativa planeringsskolan. Denna 
utgår ofta från den tyske filosofen Jürgen Habermas som förespråkar öppen argumentation och fri kunskapsprocess. 
Habermas går dock inte så långt som att förespråka en ideal och öppen kommunikationsform som beslutsprocess. Han 
skriver att argumentationen inte är en beslutsprocedur som leder till beslutsfattande. Snarare ser han argumentationen 
som en procedur för att lösa problem och generera övertygelse (Habermas, 1993). Enligt detta synsätt skapas kunskap 
i samtal mellan människor, snarare än genom att autonoma personer reflekterar och tänker över problem. I sin mest 
ideala form tas beslut här genom en öppen, konsensusbyggande och inklusiv argumentation, där argumentens styrka 
avgör beslutens innehåll. Ett sådant idealtillstånd, där ett helt fritt tankeutbyte förs - utan såväl disciplinära, ideologiska, 
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makt- eller ekonomiskt relaterade gränser eller styrkepositioner - är dock knappast möjligt att uppnå i verkligheten. 
Arguments styrka avgörs i realiteten i hög grad av vem som yttrar dom (en markägares eller ordförande i 
kommunstyrelsens ord har självklart större tyngd än en pensionerad städerska som råkar bo i närheten av en plats där 
ett större byggprojekt planeras). Argument som formuleras i enlighet med den vid tillfället rådande ideologin eller 
accepterade begreppsapparaten, det rådande accepterade paradigmet, har självfallet också större tyngd än argument 
som ”aller ur den begreppsmässiga ramen. 

Sagers synsätt, att ”sann kunskap” handlar om det som det är möjligt att nå konsensus om genom samtal där alla 
argument är tillåtna och oberoende av aktörernas position i samhället, gör att denna ”kommunikativa planering” riskerar 
att mer uppfattas som ett redskap för analys och reflexion, mindre som en form för verklighetsinriktad aktion. Jag menar 
att det går att gå längre vad gäller frågan om praktisk relevans och användbarhet än Sager gör. Han menar att det finns 
två svar på den återkommande frågan inom samhällsvetenskapen, ”So what? What difference does this make to the 
real world?” (Sager, 1994, sid 255-256). För det första finns en direkt tillämpning genom direkt koppling till empiri. För 
det andra finns en möjlighet att teoretisera om teorier för hur vi beskriver verkligheten (Sager 1994). 

Jag menar att båda arbetssätten är försvarbara. Att teoretisera om teorier kan vara ett första steg, som är nödvändigt 
för att därefter göra arbetet direkt användbart. Avgörande är om de två arbetssätten går att koppla samman, förenas. I 
avsaknad av en “ideal kommunikationssituation” återstår att diskutera i vilken grad det är möjligt att åstadkomma ett 
något sånär fritt tankeutbyte i den verkliga världen. Eftersom detta arbete inte har valt att behandla institutionella 
förändringar av planeringen återstår att diskutera hur ett underlag för tankeutbyte, till exempel i form av en dagordning, 
som i någon mån kan närma verkl ighetens diskussioner till Habermas idealtillstånd kan se ut. Jag menar att Sagers 
retoriska fråga – ”So what” – bör föras vidare. Den omfattande och ordrika pläderingen för ”kommunikation”, ”flexibilitet”, 
”undersökning”, ””anpassning”, ”förändring”, ”ifr ågasättande”, ”dialog”, ”lyssnande”, ”demokrati”, ”uppmärksamhet”, 
”legitimitet” och ”deltagande” kan med fördel användas som avstamp för en diskussion om hur en konkret modell för 
beslutsfattande kan ordnas – i form av olika konkreta förslag. Sagers diskussion rör sig på ett abstrakt plan – 
åtminstone i förhållande till den verkliga planering och de verkliga beslut som tas. Jag instämmer därför i Sagers 
reflexion att paneringsteorin skulle bidra bättre till planeringspraktiken om den var bättre sammanvävd med centrala 
begrepp inom samhällsvetenskapen (Sager, 1994). 

Tilläggas kan att planeringsteorin även skulle kunna knytas närmare till planeringens praktik . Jag menar att den 
forskning och diskussion som inriktas på att diskutera kriterier för och förutsättningar för inklusiva beslutsprocesser kan 
ligga till grund för mer praktikinriktade diskussioner och förslag. Författare som Sager rör sig ibland i den värld av 
experter vars språkbruk och professionella tillhörighet kan försvåra kommunikationen med andra än de närmaste 
själsfränderna – väl beskrivet av Bjur/Göransson/Werne (1985). En slutsats kan bli att konsensusbyggande processer 
knappast kan åstadkommas med hjälp av ett exklusivt – och därigenom exkluderande - språkbruk. Forskning om 
konsensusbyggande processer måste därför våga ta steget ut ur den egna begreppsapparatens invanda domäner. 

Denna diskussion – om forskningens roll och värde – hänger i hög utsträckning samman med följande avsnitt om 
legitimitet. Såväl forskningens legitimitet som planeringsbegreppens och planeringsprocessernas legitimitet är i hög 
grad beroende av omvärldens reaktioner, värderingar och acceptans. Omvärlden kan i detta sammanhang definieras 
som aktörer som befinner sig utanför – men som samtidigt i någon mån är berörd av – forskningens respektive 
planeringens verksamhet och resultat. Frågor om legitimitet hänger intimt samman med frågor om beslutsprocesser. 
Men, frågor om legitimitet kan i vissa fall sägas handla om större sammanhang och längre tidsrymder än själva 
beslutsprocessernas tid och rum. 

2.11 Beslut och process – om förutsättningar för legitimitet 

Den exekutiva maktens företrädare tar självklart inte beslut enbart på lösa grunder eller utifrån känslomässiga nycker. 
Ju större sammanhang och ju längre tidsaspekter som berörs, desto större vikt läggs ofta vid prognoser och formella 
beslutsunderlag. En viktig fråga att diskutera är förhållandet mellan dessa beslutsunderlag och beslutsfattarnas 
önskningar – eller förhoppningar - om framtida fö rhållanden. Beslut som kan motiveras med hjälp av (åtminstone 
synbarligen) sakligt formulerade faktasammanställningar, omvärldsanalyser eller trovärdiga prognoser kan vara lättare 
att genomföra än omotiverade och av beslutsfattaren icke kommenterade beslut. Beslut som underbyggs av trovärdiga 
beslutsunderlag kan framstå som legitima och kan därmed bli lättare att genomföra. Frågan om legitimitet belyses här 
med några exempel. Diskussionen rör beslutsfattande i de sammanhang och utifrån de perspektiv där besluten möter 
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verkligheten och går över till förverkligande. Här behandlas först frågan om prognosers roll i beslutsprocesser. Frågan 
som ställs är om prognosers viktigaste uppgift är att skapa legitimitet för kommande beslut, inte för att förutsäga 
framtida situationer. 

Prognosens uppgift – att legitimera redan fattade beslut? 

Wallander kritiserar föreställningen att det med hjälp av prognoser går att förutse framtiden. Wallanders resonemang 
diskuteras i Söderlind (1998) men har också en direkt relevans för detta arbete. Wallander förklarar att vi inte kan 
förutse brotten i utvecklingen  och att prognoser därför är farliga eftersom de invaggar oss i en falsk trygghet. Wallander 
anför: ”De sofistikerade matematiska prognosmodellerna ger ungefär samma utfall som a ntagandet att "det blir samma 
väder i morgon som idag". Vad vi glömmer bort är att de grundantaganden vi lägger in i modellerna inte bygger på 
säker information. Oförmågan eller oviljan att "se skriften på väggen" är väl utvecklad hos människan - och än mer hos 
stora organisationer. Ingen förutspådde varvs-, stål-, teko-, olje- eller finanskriserna. Trots att siffrorna lästa i efterhand 
visar precis vart utvecklingen var på väg. Mitt förslag är: Gör dig själv och din organisation förändringsbenägen. Fatta 
beslut så sent som möjligt, för så korta perioder som möjligt, lägg in punkter där det går att ompröva. Och skrota en del 
av de där fina datorprogrammen som visar hur allting kommer att vara om 5 eller 10 år. Siffrorna ser så exakta ut - men 
de är något av djävulens redskap. Det som kallas vanligt är inte alls så vanligt, det vill säga vanligt förnuft.” (Söderlind, 
1998, sid 128). 

Vidare har Bunn ifrågasatt om de som betalar för prognosverksamheten egentligen är intresserade av kunskap om 
framtiden. Bunn refererar en undersökning där företagsledare i USA fått frågan om vad de krävde av en god 
prognosmetod. Företagsledarna svarade att prognoser skulle ” 1) stämma med den egna intuitionen, 2) presentera 
data som stödjer prognosen , 3) fungera att arbeta med, 4) kunna förankras inom företaget, 5) kunna förutse 
strukturella förändringar, 6) vara konsistent, sammanhållen, 7) ha en hög grad av känslighet.” (Söderlind, 1998, sid 
129). Det intressanta i denna kriterielista är att enbart en punkt handlar om att prognosen ska stämma (punkt 5, 
kursiverad), dvs att den uppfyller det den lovar att göra. Förhållandet mellan den som beställer/använder sig av en 
prognos respektive den som utarbetar prognosen har vissa strukturella likheter mellan byggföretag/markägare 
respektive den som tar fram en miljökonsekvensutredning för ett projekt som planeras . Jag menar att b eslutsfattande i 
praktiken troligen i högre utsträckning än vad som erkänns bygger på önskningar, känslomässiga bindningar och 
förhoppningar – än på rationella kalkyler och säkerställda fakta. Det som kan framstå som ett formellt allsidigt och 
kunskapsbaserat beslutsunderlag – det vill säga  av en utomstående kan uppfattas som någonting som avser att hjälpa 
en aktör att ta ett riktigt beslut – kan i realiteten vara utarbetat för att motivera ett redan fattat beslut. 

Det är viktigt att skilja mellan dokument av karaktärerna 1)Beslutsunderlag respektive 2) Beslutsmotivering 

Frågan om legitimitet och beslutsunderlag hänger därmed samman. Ju fler som berörs av ett beslut, desto viktigare kan 
det vara – ur beslutsfattarens perspektiv - att underbygga beslutet med stödjande dokument. Prognoser kan ha just 
denna funktion. N är en aktör presenterar en prognos som stödjer ett visst förslag till byggande (till exempel i fråga om 
bostadsproduktion, vägbyggande, spårsystem) menar jag att de enkla motfrågorna kan vara: 

Vilka antaganden bygger prognosen bygger på? 

Hur stor är träffsäkerheten om samtliga antagandens osäkerheter multipliceras med varandra? 

Vilken utveckling anser prognosmakaren vara önskvärd eller lämplig? 

Vilken utveckling anser beställaren av prognosen vara önskvärd eller lämplig? 

Hur ser förhållandet mellan prognosmakaren och beställaren av prognosen ut? 

Ovanstående resonemang ställer frågan om olika planeringsmodellers förhållande till beslutsfattarnas allmänna 
världsbild och drivkrafter. Valet av beslutsmodell - liksom valet av vilka faktorer som bör ingå i ett beslutsunderlag - kan 
vara viktigare än de enskilda fakta som tas fram med modellen som stöd. Vädret i morgon brukar i regel bli som idag. 
Denna typ av frågor kan i fysisk planering och byggandet med fördel ställas av en oberoende aktör med full insyn i 
projekt och planer. EKN-uppställningens tionde aspekt, Djävulsadvokat, diskuterar dessa frågor närmare. Frågan om 
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beslutsmodellernas betydelse för beslutens innehåll har berörts i detta kapitels avsnitt om betydelsen av en Agenda. 
Nedan följer en summerande diskussion legitimitet i beslutsprocesser. 

Legitimitet – en förutsättning för genomförande av beslut 

Healey diskuterar beslutsprocess och genomförandefrågor. Utgångspunkten för resonemanget är att platsens, 
stadsmiljöns och regionens kvalitet blir allt viktigare i framtiden, när konkurrensen om företag och hushåll ökar. Detta är 
enligt Healey delvis ett resultat av att produktion och boende blir allt mindre bundet till platsen, jämfört med de tidigare 
jordbruks - och industrisamhällena. Olika aktörer söker sig enligt detta resonemang inte enbart till platser som har goda 
förutsättningar för ekonomisk utveckling och ekologiskt hållbar och hälsosam miljö. Företag, institutioner och hushåll 
väljer också platser som har en ”institutionell förmåga” att lösa konflikter, och minska motsättningar – det vill säga 
platser där det politiska systemet i vid bemärkelse har en god förmåga att presentera och genomdriva strategier och 
beslut som är viktiga för samhället i stort. Ett väl fungerande planeringssystem är i sig en viktig lokaliseringsfaktor. 
Healey menar att förtroendet för det politiska systemets förmåga att ta kollektiva och strategiskt viktiga beslut har 
minskat under senare tid (Healey, 1996). 

Den kommunikationsinriktade synen på fysisk planering ses här som en utväg ur dagens dilemma – där motsatta krav, 
synsätt och världsuppfattningar tenderar att skapa handlingsförlamning och konflikt. Där den tidigare rationella och 
hierarkiska planeringstraditionen betonade framtagande av fysiska planer understödda av rationella metoder baserade 
på teknisk analys, förespråkar Healey en mer pluralistisk process där den viktiga uppgiften snarare är att skapa mentala 
förutsättningar för en mer demokratisk, öppen, interaktiv och kreativ diskussion kring frågor av allmänt intresse. Healey 
lyfter fram fem frågeställningar som viktiga och diskuterar förutsättningar för att en mer öppen och möjlighetsinriktad 
diskussion ska kunna komma till stånd (Healey, 1996). Dessa kan sammanfattas på följande sätt: 

1) Arenor för diskussioner bör vara mer öppna än dagens formella politiska och administrativa system, 
vilka tenderar att utesluta många aktörer och grupper. Flera aktörer kan erkännas som rättmätiga 
sakägare, intressenter eller berörda (stakeholders) och andra platser/fora kan väljas för diskussioner 
(både skolor och kommunalhus). 

2) Karaktären för diskussioner kan vidgas från smala begränsade agendor och språkbruk till öppna 
sökande diskussioner där vetenskapliga definitioner etc om nödvändigt översätts till begriplighet för 
en större grupp. 

3) Kartläggning av argument och analys av problem är enligt Healey inte en abstrakt teknisk process 
utan snarare en aktiv handling där fakta och värderingar kartläggs och undersöks gemensamt. Ett 
inklusivt inriktat arbete kan involvera oberoende aktörer eller experter som kartlägger olika aktörers 
bakomliggande preferenser och önskningar – för att därefter kunna nå fram till gemensamma 
uppfattningar om vari de olika uppfattningarna mellan olika aktörer består i. 

4) För att kunna nå fram till en ny diskurs eller ett annat synsätt på en fråga krävs både ett inklusivt 
och demokratiskt förhållningssätt bland de personer som deltar i planeringen. Healey poängterar här 
att begrepp eller diskurser har en tendens att vara både långlivade och mycket inflytelserika, när de 
väl har introducerats, som exempelvis idén om ”gröna bälten” (Storbritannien) eller idén om lokala 
grannskapscentra (Australien). Innan en ny diskurs etableras, till exempel i ett konkret 
planeringsärende, krävs därför en experimentell attityd och uta rbetande av alternativa lösningar utan 
omedelbara krav på utvärdering. 

5) En inriktning på överenskommelser och öppenhet för kritik . Rätten att öppet framföra kritik och 
ifrågasätta etablerade förslag och idéer bör hållas levande genom hela planeringsprocessen – som 
ett sätt att skapa ett diskussionsklimat där människors värderingar och prioriteringar faktiskt kan 
påverkas och förändras. Konsensus kan enligt detta synsätt inte uppnås genom att en del aktörer 
undviker att ifrågasätta den ”etablerade sanningen”. Däremot bör det vara möjligt att utveckla 
principer för beslutsfattande som är allmänt accepterade och att genomföra planeringsprocesser 
inriktade på problemlösning snarare än ”felfinnande”. 
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Healey har utvidgat sin diskussion om konsensus och legitimitet. Hon förespråkar här en form för interaktion som inte 
utgår från en struktur definierad av klassintressen eller individuella (slumpmässiga) preferenser. Hon menar att våra 
intressen formas i social interaktion, genom kulturellt betingade system för skapande av mening. Healey skriver att 
problemet är att vissa diskurser har kommit att dominera de offentliga arenorna. Detta leder till kulturell dominans, 
snarare än interkulturellt utbyte. Genom att välja en inklusiv dialog kan dominanta diskurser ifrågasättas  på grundval av 
kunskap, argument och meningsutbyte. Genom en sådan dialog kan byggas relevant och stabil konsensus. Slutsatsen 
är att vi måste lära oss bygga konsensus som respekterar skillnad och olikhet (Healey, 1997). Frågan om hur en 
inklusiv dialog kan föras har  en direkt koppling till en diskussion om hur en konsensusbyggande planeringsmodell kan 
se ut. I kapitel 6 förs diskussionen om en sådan planeringsmodell vidare, med utgångspunkt från de följande kapitlens 
diskussion om planeringsverktyg och modeller samt två fallstudier. 

2.12 Maktutövning från begrepp till process – summering 

Detta kapitel om beslutsfattande och makt i planeringen kan nu sammanfattas: 

Det finns ett visst glapp mellan lagar, regler, förordningar, formella regelverk och formella beslutsordningar och 
beslutsfattandets  praktik. Tillämpat på området fysisk planering och byggande: Mellan ”lagens anda och bokstav” och 
”lagens tillämpning och praktik” finns en spelplan öppen för tolkning och ej förutsägbara handlingar. Detta 
konstaterande kan ge ett visst fog för den avgränsning som görs i detta arbete – att inte diskutera eller föreslå 
förändringar i formella regelverk, snarare att diskutera en praktiskt användbar modell för att åstadkomma mer kreativa 
och allsidiga beslutsprocesser. I kapitel 6 diskuterar jag tre krav på en konsensusbyggande planeringsmodell. I ordet 
konsensusbyggande ligger betoningen just på processen – inte hur ett visst mått av konsensus kan se ut utan just hur 
byggandet av konsensus kan organiseras. Nedan sammanfattas kapitlets viktigare övergripande slutsatser. Dessa 
ligger till grund för EKN-uppställningen. 

Slutsats 1: Förutsättningar för konsensus i planering och byggande 
Inom stadsbyggande och fysisk planering ger en oförmåga att komma överens om olika förändringar i särskilt hög grad 
negativa resultat. Den enkla orsaken är stadens, landsbygdens och naturens karaktär av platsbunden resurs. I andra 
typer av konflikter har aktörer en större frihet att avsäga sig möjligheten att ta gemensamma beslut. Det är möjligt att 
avsluta en relation, byta arbetsplats, avstå från ett bilköp eller lämna ett politiskt parti om samsyn inte föreligger. Den 
geografiska och fysiska verkligheten utgör dock en gemensam spelplan som är svårare att lämna eller undvika. Beslut 
om fysisk planering och byggande har kraftiga externa effekter både i tid och rum. Effekter av såväl beslut som 
avsaknad av beslut drabbar eller påverkar samtliga aktiva aktörer och intressen – liksom aktörer och intressen som inte 
på något sätt är inblandade i beslutsprocesserna. Incitamenten för att gå från konfliktinriktad till fö rhandlingsinriktad 
problemlösning torde därför vara relativt starka i just stadsbyggnadsfrågor - jämfört med andra samhällsområden. 

När beslut ska tas huruvida det ska byggas några nya bostäder på en viss plats är i regel bara på platsen redan 
etablerade aktörer aktiva – markägare, närboende, kommunen. De ”frånvarande aktörerna” är de personer som söker 
en bostad, i eller utanför kommunen. Se vidare Kapitel 5, fallstudien om Björnö i Norrtälje kommun. Oavsett hur 
globaliserad världsekonomin än är – och blir – kommer verksamheter och människor ändå alltid att vara stationerade 
på olika platser. Den globala ekonomin ”äger rum” i ett geografiskt perspektiv. Huvudkontor liksom produktionsenheter, 
bostäder liksom konsumtionsplatser, blir visserligen mer lätta att ”flytta” om andelen råvarubaserad produktion minskar. 
Men detta skärper snarare konkurrensen i ett geografiskt/stadsmiljöperspektiv. Olika platser kan konkurrera med 
varandra om att erbjuda de bästa lägena för olika verksamheter. Det gäller inte bara stadsbyggnad, arkitektur, trafik och 
ekologi – utan även det ekonomiska klimatet, regelverken, skatter, frågor om säkerhet, hälsa och trivsel. 

Slutsats 2: Suboptimeringar och förhandlingar 

Begreppsrelaterade  orsaker till suboptimeringar och konflikter i samhällsplanering ses här som ”onödiga” eller 
”överkomliga” - eftersom de kan påverkas genom att begrepp och föreställningar som leder till suboptimeringar kan 
ersättas med andra och mer effektiva begrepp. Allsidiga planeringsmodeller, som till exempel Agenda EKN, skulle 
möjligen kunna minska graden av suboptimeringar i planering och byggande. I klartext innebär detta att 
planeringsmisstag som genereras och underbyggs av användningen av vissa planeringsbegrepp och därmed 
sammanlänkade professioner/organisationer, kan undvikas genom att andra planeringsbegrepp och modeller börjar 
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användas. Den nya modellen ersätter då den modell som skapat eller upprätthållit det av begrepp definierade 
problemet. Begreppsrelaterade konflikter betraktar jag som lösningsbara. 

Intresserelaterade  orsaker till suboptimeringar och konflikter i samhällsplanering betraktas här som ”verkliga” och 
betydligt svårare att komma till rätta med genom användning av nya formella planeringsmodeller - eftersom intresset 
oftast är intimt förknippat med en viss aktör. En markägare blir inte mindre intresserad av att få ut högsta möjliga 
avkastning för sin mark enbart genom att en viss planeringsmodell används. Politiska partiers intressen av att göra 
fysisk planering till viktiga valfrågor påverkas inte på något sätt av planeringsmodeller. En villaägares intresse av att 
förhindra dragning av en ny väg eller ny bebyggelse som skymmer utsikten, undanröjs inte av aldrig så väl uttänkta 
planeringsmodeller. Planeringsredskap i sig kan inte förändra de olika aktörernas intressen och önskningar. 
Intresserelaterade konflikter betraktar jag som inte alltid lösningsbara. Frågan om konsensus kan ses i detta perspektiv. 
Konsensus kan inte ha ett värde i sig – åtminstone inte om frågan ”konsensus om vad?” inte ställs. Konsensus, 
definierat som en relativt bred enighet om att genomföra ett projekt, underlättar enbart genomförandet av projektet. Om 
projektet som sådant har stort allmänt värde, är som påpekats tidigare en fråga som kan vara väl skild från frågan om 
uppslutningen kring projektet. Konsensus har med andra ord enbart ett absolut egenvärde utifrån ett processtekniskt 
perspektiv, det vill säga om värdet bedöms utifrån hur lätt projektet har gått att genomföra. 

Samtidigt finns en koppling mellan suboptimeringar och konflikter av typerna ”begrepps-relaterad” respektive 
”intresserelaterad”. Aktörer använder sig av olika begrepp, värdesystem och argument för att genomdriva sina intressen 
och med hjälp av begrepp definierade målsättningar. I den omfattande forskning och debatt som förs kring 
konflikthantering, förhandlingar och gemensamt beslutsfattande, poängteras ofta att aktörer i regel blir mer effektiva om 
de fokuserar på intressen, snarare än positioner. Enkelt uttryckt: byggbolaget kan inrikta sig på att få till stånd ett 
byggprojekt, snarare än att genomdriva just det förslag till byggprojekt som dess konsulter har tagit fram. 
Naturvårdsintresset kan inrikta sina aktioner på att skapa goda livsmöjligheter för djurlivet i allmänhet, snarare än att 
satsa all kraft på att förhindra ett visst byggprojekt på en viss plats. Om trafiksäkerhetsintresset helt och hållet inriktas på 
att minska hastigheten på en väg, kanske andra metoder för att skapa en trafiksäker miljö inte ens kommer upp till 
diskussion. 

Om de begrepp och definitioner som aktörer använder sig av är mycket strikta och låsta är det knappast troligt att de 
kan gå in i en kreativ diskussion som ökar det samlade värdet av diskussionen – ur flera aktörers/intressens perspektiv. 
Ofta är naturligtvis många planeringsfrågor mer komplexa än detta enkla exempel. Men som fallstudien av 
Björnöprojektet i Norrtälje kommun visar kan ibland en komplex planeringssituation förenklas så långt att det till slut 
enbart enda fråga återstår att diskutera: Absolut JA eller absolut NEJ till att bygga vid vattnet. I detta planeringsfall hade 
troligen en annorlunda organiserad process och mer allsidig diskussion om ny bebyggelse i Norrtälje kunnat göra flera 
parter till vinnare – i stället för så som nu skedde där flera parter kan betecknas som förlorare – förutom de som var 
absolut emot all form av nybyggande i kommunen (se vidare Kapitel 5). 

Slutsats 3: Konsensus är både möjlig och önskvärd 

En allsidig och kreativ planeringsmodell handlar i grund och botten om att skapa förutsättningar för utformning och 
beslut om planer och projekt så att dessa har möjlighet att bli väl förankrade och samtidigt kan tillfredsställa ett stort 
antal målsättningar/önskningar. En planeringsmodell som är acceptabel att använda för de flesta aktörer kan lotsa fram 
projekt och beslut som är möjliga att genomföra. Konsensus är i detta perspektiv inte ett självändamål. Sökandet efter 
konsensuslösningar bör snarare ses som en metod för att skapa bättre slutresultat i förhandlingar och i 
planeringssituationer där mer än ett intresse eller mer än en aktör är involverad. Ur den starkaste parterns perspektiv 
(den part som har de största maktresurserna till sitt förfogande) kan en strävan till konsensuslösningar handla om att 
snabbare få igenom ett projekt, att undvika att bli ”uthängd i pressen” eller att förhindra protester från – formellt relativt 
maktlösa – grupper som kan störa en process. Detta var till exempel fallet vid planeringen av Saltsjö-Järla i Nacka, där 
markägaren lät utarbeta ett nytt planförslag, delvis för att snabbare få spaden i jorden. 

Frågan om konsensus är möjlig och önskvärd, bör enligt detta resonemang kunna besvaras jakande i många men inte i 
alla planeringssituationer. Givet att de inblandade överlag anser att anläggningen som sådan är nyttig någonstans, 
utesluter inte en konsensusbyggande process på något sätt konflikt, strid och diametralt motsatta uppfattningar. 
Konsensus behöver inte tolkas som harmoni, kompromisslösningar eller sökande efter en ”minsta gemensamma 
nämnare”. Konsensus behöver inte heller tolkas som att ”alla” aktörer i slutet av en process är helt nöjda med resultatet. 
Om konsensus uppnås avgörs i slutändan av om det är möjligt att skapa lösningar som tillfredsställer en större mängd 
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aktörer och intressen i en sådan utsträckning att ett avtal, en överenskommelse eller ett planförslag blir möjligt att 
upprätta och genomföra. I detta avseende är den ärliga viljan hos aktörerna om att försöka skapa konsensuslösningar 
viktigare än det faktiska utfallet. Denna ärliga vilja bör dock inte förväxlas med svaghet eller beredskap att frångå de 
egna intressena. 

Slutsats 4: Det behövs en konkret modell för konsensusbyggande 
planeringsprocesser 
Agenda EKN är ett försök att skissera en begreppsmässig dagordning för planeringsprocesser med betoning på ett 
gemensamt sökande efter lösningar som kan tillfredsställa flera aktörers och intressens krav och önskningar. Några 
aspekter i EKN-uppställningen kan ses som försök till anpassning till en mer heterogen och icke-centralistisk 
samhällsutveckling. Det gäller kanske främst aspekterna Mångfald och Subsidiaritet. I Aspekten Mångfald menar jag 
ligger en acceptans av olikheter och respekt för andra tolkningar av det önskvärda än mina egna. Aspekten 
Subsidiaritet kan sägas fortsätta den diskussion som här har förts om legitimitet. Avgörande för om ett beslut uppfattas 
som legitimt av de berörda, är menar jag, om beslutet har tagits på en nivå och av en instans som är lämplig – i 
förhållande till beslutets karaktär. Jag menar att planeringsbeslut med stora effekter i tid och rum i regel bör tas av en 
överordnad och politiskt ansvarig instans medan beslut med låga externa effekter i tid och rum med fördel kan 
delegeras ned till lägre nivåer. 

Frågan om förhållandet mellan konsensus och legitimitet diskuteras även vidare i Kapitel 8.3 EKN 3 Hållbarhet. En 
långsiktigt hållbar samhällsutveckling handlar inte enbart och kanske inte ens främst om att anpassa arten människans 
aktiviteter till de – av människor definierade - ramar som de ekologiska systemen kan sägas ställa. De ekologiska 
systemen i sig ställer självfallet inga ramar, eftersom det enbart är människor som aktivt kan definiera vad de 
ekologiska systemen kan antas klara av. En hållbar samhällsutveckling handlar även om att metodiskt och med respekt 
för avvikande åsikter och intressen, bygga upp någon form av konsensus i avgörande frågor – med koppling till såväl 
ekologi som ekonomi och sociala aspekter. Aspekten Hållbarhet ges därmed en rent politisk dimension, i betydelsen 
hållbara politiska beslut och överenskommelser. Konsensus kan bara börja byggas – mellan till exempel två stridande 
parter – om de begrepp som används i  till exempel en förhandling är tillräckligt vaga - i betydelsen acceptabla  eller 
utvecklingsbara för de ingående parterna/aktörerna. 

Med dessa resonemang menar jag att kapitlets inledande hypotes, att begreppen har stor inverkan över 
beslutsfattandets resultat, kan anses om inte bevisad så åtminstone diskuterad, illustrerad och argumenterad för. 

Beslutsfattandets problematik kan sammanfattas i några punkter: 

• Beslutsfattande är i hög grad en subjektiv verksamhet, baserad på begränsad rationalitet och begränsade urval av 
underlag och fakta. 

• Beslutsfattande är i hög grad beroende på de mentala redskap (begrepp, kategorier, tankemodeller, verktyg, 
definitioner) som används. 

• Beslutsfattandets resultat kan påverkas genom introduktion av nya modeller för beslutsfattande – både vad gäller 
process och begrepp. 

• Förändringar i samhället gör att samhällsbyggandets förutsättningar och uppgifter  också förändras. 

• Inom området fysisk planering och byggande finns ett behov av nya planeringsbegrepp och planeringsmodeller. 

• Dessa kan inriktas på att bidra till byggandet av en inklusiv form av konsensus . 
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Kapitel 3 

Planeringsverktyg i teori och praktik 
(...) traditionell problemlösning innebär att man löser problem med etablerade metoder och beprövade verktyg 
medan kreativitet innebär att man löser problem (eller ofta en grupp av problem) genom att hitta ny a metoder 
och oprövade verktyg. 

Sahlin, 2001, sid 66 

Detta kapitel diskuterar olika planeringsverktyg som används i fysisk planering 
och byggande. Syftet är inte att jämföra olika verktyg eller att ge någon sorts 
representativ överblick. Ambitionen har snarare varit at inspireras och dra 
slutsatser av olika sorters verktyg – för formulerandet av EKN-modellen. 
Genomgången visar att ett brett spektrum av verktyg kan användas utan att vara 
inordnade i gällande lag- eller regelsystem. Den bildar bakgrund till kapitel 6 där 
tre krav på en konsensusbyggande planeringsmodell formuleras. 

3.1 Utvärderingsverktyg – för kontroll eller utveckling? 

I detta avsnitt diskuteras mer principiellt olika utvärderingsverktyg och syften med utvärderingar. Genomgången 
bildar bakgrund till kapitlets följande två avsnitt – där olika verktygs styrkor och svagheter diskuteras. Clarke menar 
att utvärderingar inte syftar till någon sorts allmän “sanning”. Målet för utvärdering är enligt Clarke snarare att hjälpa 
till att förbättra handlingsprogram och riktlinjer. Han skriver att trots likheterna mellan utvärdering och akademisk 
forskning så skiljer de sig på ett flertal sätt. Han skiljer här på två principiellt olika former av utvärdering – 
utvecklingsinriktad, formande, respektive sammanställande (Clarke, 1999). Clarke menar vidare att utvärdering kan 
användas antingen för instrumentella eller konceptuella syften. I det förstnämnda fallet (instrumentellt syfte) är målet 
för utvärderingen att upptäcka styrkor och svagheter i program och pr ocesser. Syftet är där att kunna göra 
rekommendationer för att ändra strukturen eller förändra implementationen (tillämpningen) av ett program. I det 
andra fallet (konceptuellt syfte) ligger tyngdpunkten på att undersöka om ett program har blivit lyckosamt genomfört. 
(Clarke, 1999) Dessa ansatser sammanställs av Clarke i en tabell. 

Utvärderingens funktion  
Förbättring Värdering  

Process Processförbättring Värdering av process Faser i 
planeringen Utfall/resultat Förbättring av utfall Värdering av resultat 

Fig. 3.1. Utvärderingstyper. Bearbetning av (Clarke, 1999). 

I fysisk planering och byggande kan båda typerna av utvärderingar tillämpas. Det är dock viktigt att klargöra 
skillnaden mellan olika typer av utvärderingar och verktyg – och vilka krav som kan ställas på dessa. Jag menar att 
verktyg för förbättring  – till skillnad mot verktyg för värdering av resultat – kan vara svårare att systematisera och 
formulera i kvantitativa termer. Ett utvärderande verktyg kan mycket väl arbeta med exakta mått och kriterier – 
eftersom i regel utvärderingar görs utifrån olika former av mallar, målsättningar, jämförelseobjekt eller andra i förväg 
fastställda kriterier. Ett verktyg för förbättring kan självklart också arbeta med kriterier eller mått – men blir av 
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nödvändighet mer process- än målinriktat. I mitt fall – där syftet är att utarbeta en modell för konsensusbyggande 
processer – menar jag att det är särskilt svårt att använda sig av kvantitativa mått eller i förväg definierade mål över 
huvud taget. 

Inom fysisk planering finns en uppsjö av planeringsverktyg för miljöinriktat beslutsfattande. Burström diskuterar olika 
verktyg för miljöanpassad utveckling och hållbar utveckling på kommunal nivå. Han redovisar en sammanställning 
av olika verktyg/tekniker/instrument som idag diskuteras och/eller används på lokal nivå. För tydlighetens skull och 
eftersom vissa beteckningar kan vara svåra att översätta till svenska utan att förlora i precision redovisas här 
Bjurströms sammanställning på originalspråket, engelska. 

(Municipal) environmental management tools/techniques 
 
Benchmarking Environmental Impact Assessment Integrated Environmental Assessment 
Bioindicators Environmental Impact Statement Life Cycle Assessment 
Cost-Benefit-Analysis Environmental Indicator Life Cycle Costing 
Eco-Balance Environmental Information System Material Flow Analysis  
Eco-Benefit Ratio Environmental Management System Municipal Environmental/Eco Audit 
Ecological Footprint Environmental Monitoring Positional Analysis 
Eco-Management and Audit Scheme Environmental Performance Indicators Rapid Environmental Assessment 
Environmental Accounting Environmental Quality Indicators  State-of-the-Environment Audits 
Environmental Action Targets Environmental Quality Targets  State-of-the-Environment Report 
Environmental Appraisal Environmental Reporting Strategic Environmental Assessment 
Environmental Atlas Environmental Risk Assessment Substance Flow Analysis  
Environmental Audits  Environmental Standards  Sustainable Development Records 
Environmental Budgeting Environmental (Utilisation) Space Sustainability Appraisal 
Environmental Cost Accounting Full Cost accounting Sustainability Indicator 
Environmental Impact Analysis Geographic Information Systems Sustainability Reporting 
Fig. 3.2. Olika typer av miljöinriktade arbetsverktyg. Ej uttryckligen miljöinriktade verktyg markerade (av JS) med 
fetstil. Bearbetning av (Bjurström, 2000, sid 88). 

Bjurströms genomgång illustrerar med vilken kraft och systematik som miljöperspektivet har vuxit i betydelse och 
uppmärksamhet i planering, företagande och politik. Sammanställningen kan också illustrera de problem som 
professionella yrkesgrupper liksom lekmän kan ställas inför – i valet av verktyg och perspektiv på exempelvis fysisk 
planering och byggande. Ur mitt avhandlingsperspektiv representerar många av dessa verktyg samtidigt en stor 
begränsning: den starka fokuseringen på just miljöfrågor. I många fall menar jag att själva ingångsdefinitionen – att 
det rör sig om miljöinriktade verktyg – utgör verktygens främsta begränsning. Jag menar att en aldrig så allsidig 
utvärdering eller strategisk plan för hur miljöfaktorer eller miljövärden kan behandlas lider av en inneboende 
begränsning. Om miljöfrågan ses eller behandlas som en aspekt som går att behandla separat och skild ifrån andra 
viktiga dimensioner och perspektiv riskerar miljöfrågan att uppfattas som – och behandlas som – ett särintresse 
som kan stå i motsättning till andra intressen och perspektiv. 

Risken med ensidiga verktyg är därför dubbelt. En är att verktyget är framgångsrikt och leder till ensidiga resultat. 
En annan är att verktygets ensidighet genererar motstånd och därför inte förmår gynna det valda perspektivet. 
Resonemanget kan ges en mer principiell formulering. Verktyg som fokuserar på ett visst perspektiv på 
verkligheten riskerar att leda till ensidiga resultat alternativt generera motstånd från företrädare för andra 
perspektiv. Bjurström går i sin avhandling vidare och diskuterar principiellt olika typer av verktyg för planering 
(Bjurström, 2000). R esonemanget är tydligt besläktat med Clarkes diskussion tidigare i detta kapitel. Bjurström 
studerar två huvudgrupper av verktyg, planeringsverktyg respektive värderings/bedömningsverktyg. En stor del av 
de miljöinriktade verktygen i Burströms tabell ovan kan hänföras till avdelningen utvärdering och bedömning av 
nuvarande eller möjliga framtida förhållanden. Ur denna studies perspektiv – och med stöd i de fallstudier jag har 
gjort - är det dock angeläget att diskutera praktiskt tillämpbara verktyg som tillhör den första kategorin, 
planeringsverktyg. Vissa av verktygen i tabellen ovan är mindre specifikt inriktade på miljöfrågor. Benchmarking, 
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Geografiska informationssystem och Positionsanalys kan ses som mer neutrala verktyg – vad gäller förhållningssätt 
till olika perspektiv på världen.  Dessa verktyg kan användas med såväl ekonomiska som sociala eller ekologiska 
förtecken. De är i princip värderingsneutrala. Med ett geografiskt informationssystem kan det dock vara lättare att 
uttrycka fysiska/rumsliga relationer och samband än sociala/kulturella relationer och samband. Varje verktyg 
premierar således i sig – genom själva sin uppbyggnad - vissa aspekter och perspektiv, på bekostnad av andra. 
Valet av verktyg styr därigenom såväl undersökning som resultat och  presentationsform. Detta gäller även mer 
konkreta verktyg – hammare, hyvel, skruvmejsel och såg representerar olika angreppssätt på snickrandets 
verklighet och ger också vitt skilda resultat. 

3.2 Verktyg för utvärdering och bedömning 

I detta avsnitt förs en diskussion om indikatorer och andra begrepp för utvärdering och bedömning. Valet är 
medvetet gjort för att spegla användningen i såväl akademiskt som praktiskt inriktade ansatser. 

Indikatorer 
Med stöd i empiriska studier i Seattle, USA, har Lawrence tagit fram en förteckning av indikatorer för hållbar 
utveckling. För att konkretisera frågan om uthållig utveckling utarbetades ett antal indikatorer som praktiskt visar i 
vilken riktning staden utvecklats. Indikatorerna redovisar t ex huruvida antalet laxar som vandrar upp i traktens 
floder har ökat eller minskat – i stället för den mer traditionella praxis som i siffror beskriver ö kning eller minskning 
av olika former av föroreningar. Antalet laxar är fattbart för gemene man och säger samtidigt något om hur 
miljöförhållanden förändras. Arbetet utmynnade i en lista med ett fyrtiotal indikatorer med mätetal som beskrev 
utvecklingen under fem huvudrubriker, 1) miljö, 2) befolkning och resurser, 3) ekonomi, 4(ungdom och utbildning, 5) 
hälsa och samhällsutveckling (Bruzelius, 1997). 

Semantisk miljöbeskrivning 
de Laval redovisar olika sätt att utvärdera bostadsområden – med utgångspunkt från de boendes egna värderingar 
och upplevelser (de Laval, 1997). Hon har som ett syfte att försöka överbrygga denna skillnad i upplevelser och att 
genom utvärderingar av befintliga miljöer – i dialog med de boende – få de professionella yrkesutövarna att bättre 
förstå vad användarna av den byggda och planerade miljön egentligen värderar och värdesätter. Den metod som 
visat sig fungera bäst för att åstadkomma en snabb och tydlig erfarenhetsåterföring – från lekmän till yrkesmän – är 
enligt de Laval ”gåtur”. Metoden är enkel och praktisk och går ut på att boende och planerare går runt i det 
bostadsområde som ska utvärderas, stannar till vid vissa platser och med hjälp av checklistor eller frågeformulär 
beskriver miljön tillsammans (de Laval, 1997, sid 77): 

Gåturen i kvarteret Smeden genomfördes med 8 boende samt arkitekten, stadsarkitekten, landskapsarkitekten, 
förvaltaren och två representanter från byggherren, totalt 14 personer.  

Gåturen genomfördes på kvällen mitt i vintern och till råga på allt var det mycket kallt ute. Detta gjorde att 
samtliga deltagare för en gångs skull var ordentligt klädda och ingen frös trots kylan. Området är ordentligt 
upplyst, så det var inga svårigheter att se trots vintermörkret. Anteckningarna som fördes under gåturen blev 
kortfattade men inte oläsliga. 

Den första fråga som diskuterades, gällde cykelstallarna. De boende var irriterade på de höga cykelskjulen 
som skymde utsikten mot havet från bottenvåningen i vissa lägenheter. Man frågade stadsarkitekten om det 
behövs bygglov för att ta bort dem eller om man bara helt resolut kunde såga av dem. 

Skulpturerna i området kommenterades. uteplatserna diskuterades och landskapsarkitekten, arkitekten och 
stadsarkitekten berättade om de ursprungliga intentioner som inte förverkligats. Den stora platsen i entrégatans 
ände skulle t. ex. varit inhägnad av en pergola och varit försedd med flera sittplatser. (...) 

de Laval redovisar också en mer systematisk beskrivning av ett område i Vaxholm i form av en så kallad 
semantisk miljöbeskrivning. Denna gick till så att samtliga deltagare fick fylla i ett formulär med motsatsord, som 
beskrev området. Därefter kommenterade deltagarna sina ställningstaganden. Tabellen ser ut på följande sätt. 
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 mycket ganska litet + / - 0 litet ganska mycket  

vanlig  2  1  1  ovanlig 
komplex   1  2 1  enkel 
ljus 3 1      mörk 
modern  3 1     traditionell 
stojig   1  1 2  lugn 

liten 1    2  1 stor 
generell    2 2   speciell 

öppen  1 1  1 1  sluten 
färdig  2  1  1  ofärdig 

rymlig   2 1  1  trång 
vänlig  2 1  1   ovänlig 

stadsmässig  2 1  1   lantlig 
offentlig  1 2  1   privat 
trygg  2 2     otrygg 

maskulin 2   2    feminin 
varierad  1 2  1   monoton 

enhetligt 2 1 1     kaotiskt 
exklusivt      4  folkligt 
Fig.3.3. Schematisk miljöbeskrivning. Tabellen visar det samlade resultatet vid studiecirkelträffen, de deltagandes 
röstning markerade med siffror. Ur (de Laval, 1997). 

Beskrivningen av bostadsområdet ges med denna mall en struktur som inte styr deltagarna alltför mycket. Frågorna 
kan fungera som inspiration till en mer fördjupad diskussion. Checklistan innebär att även perspektiv och 
frågeställningar som de boende inte självmant o ch spontant skulle ta upp till diskussion kommer fram. 
Beskrivningarna kan, om de bearbetas och ges en mer generell form, användas av arkitekter och planerare i 
utformningen av nya områden. Det kanske mest positiva inslaget i metoden är att det är användarnas värderingar 
som sätts i fokus – och att de professionella yrkesutövarnas synsätt och förutfattade meningar kan ifrågasättas och 
eventuellt också förändras. En del av de aspekter som utgör EKN-modellens vertikala del, till exempel ”mångfald” 
och ”synergi”, kan ses som en parallell till de Lavals motsatspar (en plats kan ge utrymme för både hög och låg 
mångfald respektive synergieffekter). I viss mån kan också betoningen på användarnas preferenser underbygga 
aspekten Djävulsadvokat i EKN-uppställningen. En djävulsadvokat kan ha som en av sina uppgifter att ifrågasätta 
de professionella yrkesutövarnas värderingsmodeller och därmed förbundna förutfattade meningar. 

Balansräkning 
Lichfield utarbetade och tillämpade från mitten av 1950-talet en systematisk utvärderingsmetod som kortfattat 
består i en anpassning av reguljär nyttokostnadskalkyl (mer känt under sitt engelska namn, cost-benefitanalys) till 
stadsplaneringsfrågor. Metoden kallas Planning Balance Sheet (PBS) Tanken är att på ett systematiskt sätt väga 
olika planalternativs för- och nackdelar. Systemet utgår från en målformulering och en viktning av olika uppställda 
mål uttryckta i en poängskala. I en planeringssituation kan detta verktyg användas för att rangordna olika mål 
inbördes vilket resulterar i en ”viktad rangsumma” där olika aspekters inbördes betydelse uttrycks. Resultatet kan 
därefter användas av beslutsfattare för att väga samman olika effekter av olika alternativ och för att avgöra vilka 
grupper av aktörer som bör gynnas eller tillgodoses. D enna balansräkning redovisar effekter av olika förslag och 
kan kombinera både ekonomiska effekter, monetärt mätbara, och andra effekter, vilka kan mätas i fysiska enheter 
liksom effekter som helt enkelt är omätbara. Här finns en skillnad mellan nationalekonomisk analys, eftersom vissa 
effekter inte kan anses vara kvantifierbara i ekonomiska termer (Lichfield, 1975). 
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I en genomgång av bl a Lichfields system menar Lind att Lichfields balansräkningar blir mycket omfattande och 
svåröverskådliga. Detta problem h ar Lichfield hanterat genom att göra en tabell där en sammanvägning gjorts. 
Svårigheten i detta är att bestämma vilken av många effekter som skall fästas stor vikt vid. Här finns enligt Lind ett 
avvägningsproblem mellan överskådlighet och minimering av direkta värderingar hos den som gör utvärderingen 
(Lind 1976). 

Också Khakee har diskuterat Lichfields arbete och särskilt den vidareutvecklade metoden Community Impact 
Evaluation (CIE). Här integreras både kort- och långsiktiga följder samtidigt som frågan om  ”allmänintressen” får en 
större uppmärksamhet. Metoden lägger också en större betoning på dialog med de medborgare som berörs av 
planer och projekt. Khakee skriver vidare att utvecklingsforskningen under senare tid allt mer kommit att betona 
svårigheten, eller ens möjligheten, att tala om objektiva fall (Khakee, 1996). 

Nyckeltal – mått  
Breitholtz och Lind diskuterar om det går att finna en enkel metod för att beskriva konsekvenserna för ”uthållig 
hållbarhet” av utformning av bebyggelse och trafikstruktur. Den beskrivningsmetod som är syftet med arbetet skall 
ge möjlighet att bedöma hållbarheten i ett område, vara handlingsinriktad och kunna byggas ut så att den ger 
underlag för bedömning av hållbarheten i samband med nyplanering och förnyelseplanering. (Breitholtz/Lind, 1996) 
Författarna skriver att det krav de ställt på enkelhet i metoden definieras som att antalet mått ska begränsas så att 
resultatet blir överblickbart och att erforderliga uppgifter ska vara åtkomliga med en begränsad arbetsinsats. Frågan 
om hållbarhet diskuteras genom jämförelser med uttalade mål/gränsvärden där sådana finns och med värden från 
andra orter eller stadsdelar. Detta kräver enligt författarna att det finns ett rimligt stort erfarenhetsmaterial att jämföra 
med – dvs mätningar i verkligheten – snarare än en djupare kunskap om bakomliggande faktorer som påverkar 
hållbarheten. Kravet på handlingsinriktning innebär att mått ska uttrycka vad en bristande hållbarhet beror på, så att 
orsakerna kan åtgärdas, eller att måtten innehåller ett antal standardåtgärder som kan förväntas öka hållbarheten. 
Kravet på utbyggbarhet tolkas så att verktyget ska kunna byggas ut för att ge underlag för bedömning av 
ändringsförslag. Beskrivningar ska omfatta värden på de faktorer som i olika faser av planeringen behövs för att 
bedöma och/eller beräkna effekter av olika åtgärder (Breitholtz/Lind, 1996). 

De mätbara faktorerna listas i ett antal huvudrubriker där de tre nivåerna preciseras: 1) Energiförbrukning för trafik, 
2) Markförbrukning, 3) Utsläpp från trafik, 4) Säkerhet (trafik, överfall), 5) Buller från trafik, 6) Tillgänglighet, 7) 
Naturmiljö, 8) Kulturmiljö. En enkel indikation av ett områdes hållbarhet kan enligt författarna göras med ett fåtal 
indikatorer/nyckeltal. Tillståndsnivån sammanfattas i en enkel tabell: 

Indikationer/Nyckeltal Mått 
Energiförbrukning för trafik MWh/inv. x år (personbil + kollektivt + gods) 
Markförbrukning Kvm kvartersmark/inv. 
Avgasutsläpp från trafik Se energiförbrukning 
Säkerhet (trafik, överfall) Inrapporterade personskador per inv. under 5 år 
Buller PersondBA över 55 dBA i fasad/antal inv. 
Tillgänglighet Vägt mått visande ej accepterat avstånd/inv.  
Naturmiljö Klass 1 -5, 1 bäst (ej utvecklat) 
Kulturmiljö Klass 1 -5, 1 bäst (ej utvecklat) 
Fig. 3.4. Indikation av ett områdes hållbarhet med indikatorer/nyckeltal. Bearbetning av (Breitholtz/Lind, 1996). 

Användningen av matrisen illustreras med exempel, som t ex i en jämförelse mellan att bygga glest i Bålsta eller tätt 
i Barkarby (Stockholm), jämförelse mellan olika principiella bebyggelsestrukturer (bandstad tätt/glest, koncentrerat 
tätt/glest, korsformat) jämförelse mellan två vägdragningsalternativ i Bålsta och olika transportstrategier 
(upprustning av GC -nät, bättre väg/parkeringsskyltning, subvention av kollektivtrafik respektive upprustning av 
gamla centrum). Slutsatserna av dessa senare exempel är inte helt entydiga, däremot åskådliggör matrisen olika 
vägval (Breitholtz/Lind, 1996). 
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Relevans för EKN-modellen 
Jag menar att de två metoderna som refererats ovan, av Lichfield och Breitholtz/Lind, riskerar att bli relativt 
"tungrodda" om de ska tillämpas i mindre projekt och av personer som inte sysslar med forskning eller 
professionellt utvärderingsarbete. Den arbetsinsats som krävs för faktainsamlande och värdering av olika 
alternativs kvalitéer framstår som betydande. De två utvärderingsmatriserna framstår också som relativt 
avancerade och tekniskt inriktade. De kan framstå som svåranvändbara eller obegripliga för en lekman – bl a 
genom sin tekniska konstruktion och kravet på översättning av olika kvalitéer och mål till siffror, indikatorer och 
mätbara tal. I kravet på enkelhet menar jag att det inte enbart bör ligga krav på teknisk tydlighet och överskådlighet. 
Ett planeringsverktyg bör även framstå som attraktivt och inspirerande att använda för olika kategorier och aktörer. 
En intern tydlighet (begriplighet för konstruktören) är med andra ord inte detsamma som extern tydlighet 
(begriplighet för en potentiell användare). Den främsta invändningen är kanske dock att de kreativa insatserna, i 
vilka de avgörande beslut som påverkar utvärderingen av olika förslag, ligger i följande stadier: 

1) Själva urvalsprocessen av vilka faktorer som bör ingå i olika utvärderingsmatriser 

2) Det från utvärderingsmatrisen skilda framtagandet av de förslag som ska utvärderas. 

Själva valet av faktorer och matriser är förmodligen viktigare för en utvärderings resultat än det praktiska arbetet 
med utvärderingsverktyget. Ett verktyg som kan framstå som neutralt och användbart ur alla aktörers perspektiv 
kan vara kalibrerat för att ge höga värden för en viss typ av lösningar eller förslag. Diskussionen kan jämföras med 
Andersson/Sylwans resonemang om olika valprocedurer och Dixit/Nalebuffs exempel på hur olika procedurer för 
rättsskipning påverkar resultatet i det tidigare kapitlet (Anderson/Sylwan, 1997) (Dixit/Nalebuff, 1991). 

Lichfields arbete kan sägas föregå dagens datoriserade expertsystem i vilka ett antal kriterier och värden kan 
skapas och avvägas mot varandra på ett automatiskt sätt. En svaghet av mer principiell natur i dessa verktyg 
menar jag dock ligger i betoningen på utvärdering av alternativ. Verktygen förutsätter i princip två skilda 
handlingar: 

1) Dels att en aktör utför programmering/urval vad gäller vilka aspekter, faktorer, värden och mål som är 
avgörande för ett projekts kvalitet (punkt 1 ovan). 

2) Dels att en annan (eller flera) aktörer utarbetar konkreta förslag till lösningar. Matrisen används därefter 
för att utvärdera de olika förslagen (punkt 2 ovan). 

Verktyg av denna typ kan komma att separera principiella resonemang och underliggande värderingsdiskussioner 
från det konkreta utarbetandet av förslag. Betoningen ligger så att säga inte i det kreativa eller skapande momentet 
i en förslagsskapande planeringsprocess, snarare i det momen t som kan kallas kontroll av produktionsresultatet. 
Arbetsprocessen kan enligt denna analys delas in i tre faser: 

1)  En relativt stor arbetsinsats läggs ned på att konstruera en utvärderingsmatris.  

2)  Därefter tas olika alternativa lösningar fram. Detta  arbete kan ske frikopplat ifrån eller i enlighet med den 
matris som tagits fram i fas . 

3)  Slutligen läggs ett relativt stort arbete ned på att utvärdera ett eller flera förslag. Resultatet av 
utvärderingen blir en kombination av de A) värderingar som legat till grund för utformningen av 
utvärderingsmatrisen och de B) värderingar som legat till grund för utarbetandet av förslag. 

Resonemanget kan förtydligas med en figur. 

Fas 1 Värderingar ligger till grund för utarbetandet av en... ...matris  

Fas 2 Värderingar ligger till grund för utarbetandet av ett eller flera... ...förslag 

Fas 3 Förslag värderas med en matris som ger ett... ...utvärderingsresultat 
            Fig. 3.5. Principskiss över hur utvärderingsresultat är beroende av värderingar. 
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Eftersom de t är principiellt omöjligt och möjligen inte heller önskvärt (även om det gick...) att undvika värderingar i 
såväl skapandet av verktyg som i skapandet av förslag är det viktigt att erkänna och redovisa på vilka värderingar 
och med vilka utgångspunkter ett verktyg har skapats. Detsamma gäller även mer kompletta eller mer omfattande 
modeller. I utarbetandet av EKN-modellen har jag försökt att redovisa de värderingar och bedömningar som 
modellen bygger på. Jag försöker också att sammanföra de två faserna ovan till en – det vill säga att skapa en 
matris eller struktur som kan ligga till grund för utarbetandet av förslag. EKN-modellen kan även – även om den inte 
är främst avsedd för detta – användas i en utvärderingssituation, jämförelse av förslag. På så vis kan samma 
modell användas i hela arbetskedjan – det vill säga i alla tre faserna. 

En fördel med ansatserna i både Lichfields metod och Breitholtz/Linds är dock den tydliga strukturen av 
checklistekaraktär. Uppställningarna gör att det är ganska lätt att få ö verblick över metoderna – de går också att 
utveckla och förändra, beroende på användningsområde. Detsamma gäller de värderingar som är inbyggda i 
dessa båda verktyg – de är relativt tydligt urskiljbara och därmed synliga. Faran kan dock vara att viktiga aktörer 
inte ges möjlighet att diskutera programmeringen av själva arbetsverktyget före användning. Ett automatiskt 
beslutsstöd kan riskera att ge en negativ reaktion genom att de aktörer som inte i detalj förstått eller inte själva 
deltagit i själva programmeringsfasen, på denna grund, därmed kan avfärda resultaten.  

De tre krav som ställdes av Breitholtz/Lind i framtagandet av sin modell har tydliga kopplingar till de tre krav på en 
konsensusbyggande planeringsmodell som jag ställer på EKN-modellen. Breitholtz/Lind uppställde tre krav: 
Enkelhet, Handlingsinriktning, Utbyggbarhet. De motsvaras delvis av EKN-modellens krav: Inklusiv, 
Kommunicerbar, Kreativ. Agenda EKN lägger dock, till skillnad mot de två ovan diskuterade verktygen, större 
tonvikt vid den process i vilken olika förslag till lösningar utarbetas. Med EKN -uppställningen som utgångspunkt kan 
en kreativ situation skapas, där olika aktörer gemensamt kan diskutera sig fram till vilka värden och värderingar och 
synsätt på förslag som bör tas med i ett arbete – och detta innan ett eller flera förslag utarbetas. Med EKN-modellen 
kan en omvänd situation skapas med först en diskussion om på vilka grunder förslag ska värderas och därefter ett 
konkret arbete där förslag tas fram gemensamt, med den inledande värderingsdiskussionen som grund. 
Resonemanget kan förtydligas med en figur. 

Fas 1 EKN ligger till grund för utarbetandet av en gemensam... värderingsmatris  

Fas 2 EKN ligger till grund för utarbetandet av ett eller flera... ...förslag 

Fas 3 Förslag kan eventuellt utvärderas med  EKN-modellen 

            Fig. 3.6. Principskiss över ett sätt att använda EKN-modellen. 

3.3 Några praktiskt använda verktyg 

En mängd olika verktyg för utvärdering har framtagits, såväl akademiskt grundade som praktikbaserade. I detta 
avsnitt presenteras några praktiskt använda ansatser som har relevans för den diskussion som senare förs om 
EKN-modellen. 

Svenska Naturskyddsföreningen - Tolv gröna verktyg 
Svenska Naturskyddsföreningen har presenterat en praktisk och pedagogisk checklista för att förverkliga miljömål i 
Agenda 21 på det lokala planet. Föreningen har sammanställt verktygen i en lista som kallas Tolv gröna verktyg. 
Listan är tänkt att fungera som utgångspunkt i diskussioner kring vad den egna kommunen kan göra. Verktygen är 
inte avsedda som utvärderingsunderlag utan som rekommendationer för handling. Målen är:  

1) Förnyelsebar energiförsörjning, 2) Energieffektivisering, 3) Hållbara transporter, 4) Miljöanpassad förvaltning, 5) 
Utbildning/skola, 6) Biologisk mångfald, 7) Hållbart skogsbruk, 8) Miljöanpassad upphandling, 9) Trafikplan för 
minskat transportbehov, 10) Närproducerade livsmedel, 11) Gröna räkenskaper, 12) Internationellt utbyte. 
(Lindberg, 1997) 
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Verktygen är konkreta och lätta att omsätta i handling. Här finns en tydlig koppling mellan mål och medel. Vissa av 
de tolv förslagen gör också en koppling mellan ekonomi och ekologi. Positivt är också den omedelbara 
begripligheten – som ligger på en betydligt högre nivå än till exempel Lichfield och Breitholtz/Lind. Samti digt finns 
problem. Verktygen är inte problematiserande och genom sin enkelhet inte lämpliga att använda i mer utredande 
eller komplexa situationer – som till exempel i fysisk planering och byggande. Tyngdpunkten på miljöaspekter gör 
att andra kriterier – som ekonomiska eller kulturella – är ganska svagt företrädda. Verktygen kan också uppfattas 
som lösningsförslag eller konkretiseringar av mål – som det inte nödvändigtvis råder enighet om. Verktygen är 
knappast avsedda som underlag för en process där aktörer med olika värderingar och intressen gemensamt 
arbetar sig fram till förslag till lösningar. 

Kommunförbundet: Riktningsanalys 
Svenska kommunförbundet har givit ut en skrift om villkor för en uthållig utveckling. Kommunförbundet pekar på ett 
centralt budskap i skriften som gäller att alla beslut om samhällets förändring och utveckling måste bygga på en 
medvetenhet om de gränser naturen sätter för samhällets utveckling. Skriften diskuterar fysiska mål, ekonomiska 
styrmedel, naturens och samhällets kretslopp och centrala frågor ur ett uthållighetsperspektiv. I en bilaga ställs sex 
allmängiltiga frågor som kan fungera som stöd för praktisk planering. Checklistan ställer följande frågor: 1. Minskar 
energianvändningen? Övergår vi till att använda förnyelsebara energikällor? 2. Ökas naturens resursuppbyggande 
kapacitet? Ökar naturens biologiska mångfald? 3. Skapas slutna kretslopp för materia? 4. Håller vi oss inom 
gränserna för vad naturen och människan tål? 5. Löser vi flera problem samtidigt i ett helhetsperspektiv utan att 
samtidigt skapa nya? 6. Tillämpar vi försiktighetsprincipen? Allt går inte att beräkna i förväg! (Grundelius, 1997). 

Min bedömning är att checklistans fördelar ligger främst i den enkla och lättillgängliga presentationen. Checklistan 
är – till skillnad mot Naturskyddsföreningens Tolv Verktyg - mer allmänt och principiellt uppbyggd och närmar sig i 
viss mån de matriser som tidigare diskuterats (Lichfield/Breitholtz/Lind). Strukturen där frågor ställs kan öppna för 
diskussioner. De följdfrågor som ställs i den löpande texten är pedagogiskt uppställda och innehållsrika. De två 
sista punkterna, med kritik av sektorstänkande och tillämpning av försiktighetsprincipen, menar jag är 
utvecklingsbara. Att förena miljö-, tekniska och ekonomiska mål till mer allsidiga livskvalitetsmål är en frågeställning 
som ligger till grund för Agenda EKN. Försiktighetsprincipen är också en av Agenda EKN:s tio aspekter. Själva den 
grundläggande ansatsen, att göra en analys av  en riktning i stället för att fastslå absoluta mål eller färdiga metoder 
menar jag uppfordrar till kreativitet. 

Samtidigt finns problem: De förtydliganden som görs i den förklarande texten ställer samtidigt ibland fler frågor än 
de löser – som att t ex ”hålla sig inom gränserna för vad naturen och m änniskan tål”. Detta är en komplicerad 
värderingsfråga eftersom värderingen av vilka gränser som finns för uthållighet inte har några som tydliga eller 
självklara svar. Min bedömning är att ”naturen” som sådan inte självklart kan sägas ha en egen bedömning av vad 
den tål. Snarare handlar det i detta sammanhang om att ”människan”, vilken definitionsmässigt lever av och på 
bekostnad av naturens resurser, har att göra denna bedömning. Checklistan framstår varken som tillräckligt konkret 
eller tillräckligt alls idig för att kunna accepteras av annat än en begränsad krets främst ekologiskt/miljöinriktade 
aktörer. 

Jämtlands län, barnchecklista 
Jämtlands läns landsting har utarbetat en enkel checklista till stöd för kommunalt beslutsfattande. Tanken har varit 
att på  ett konkret sätt lyfta fram innehållet i FN:s barnkonvention. Checklistan består av fem enkla frågor som 
kommuner och landsting i Jämtlands län rekommenderar till användning, i nämnder och styrelser. Barnchecklistan 
ställer följande frågor.  1) Innebär beslutet att barns och ungdomars bästa sätts i främsta rummet? 2) Innebär 
beslutet att barns och ungdomars sociala, ekonomiska och kulturella rättigheter beaktas? 3) Innebär beslutet att 
barns och ungdomars rätt till en god hälsa och utveckling beaktas? 4) H ar barn och ungdomar fått möjlighet att 
uttrycka sin mening? 5) Har särskilda hänsyn tagits till fysiskt och psykiskt handikappade barns och ungdomars 
behov? (Kommunaktuellt, 1997). 

Barnchecklistan är mycket enkelt formulerad. Men det innebär inte att de frågor den ställer är enkla eller självklara 
att besvara. Den kan fungera som stöd i beslutsfattandet och ställer också indirekt krav på tydlighet i 
beslutsfattandet. Ett stöd för beslutsfattande av denna typ föregriper inte beslutens innehåll. En användning av 
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checklistan innebär självklart inte att besluten i sig kommer att vara positiva ur barnperspektiv. Avsaknaden av 
diskuterande text och preciseringar av frågorna, kan göra att frågor utan reflektion besvaras med ”ja” eller att 
frågorna av vissa aktörer uppfattas som irrelevanta. En komplettering av checklistan, av exempelvis den karaktär 
som gjordes i Kommunförbundets riktningsanalys, skulle kunna stärka verktyget och inbjuda till mer fördjupad 
diskussion. 

Kvalitetskriterier för Stockholms Stad 
Stockholms stad har i samarbete med Institutet för Kvalitetsutveckling, SIQ, utarbetat kvalitetskriterier för 
kommunens kvalitetsarbete och för utnämning av innehavare till ”Stockholms stads utmärkelse för god kvalitet”. 
Utmärkelsen tilldelas de organisationer som bäst bedriver sin verksamhet med kvalitetsprogrammets tretton 
grundläggande värderingar (Stockholms Stad, 1997). De tretton värderingarna är kundorientering, engagerat 
ledarskap, allas delaktighet, kompetensutveckling, långsiktighet, samhällsansvar, processorientering, förebyggande 
åtgärder, ständiga förbättringar, lära av andra, snabbare reaktioner, faktabaserade beslut samt samverkan.  

Kvalitetsarbetet bygger på sju huvudkriterier vilka poängsätts enligt en skala. Huvudkriterierna är, med maximalt 
antal poäng inom parentes. Ledarskap för ständiga förbättringar  (90 p), information och analys (80 p), strategisk 
planering (60 p), medarbetarnas utveckling (40 p), verksamhetens arbetsflöden (160 p), verksamhetens resultat 
(160 p), att tillfredsställa kundernas behov, önskemål och förväntningar (300 p). 

Min bedömning är att det intressanta i denna arbetsmetod är att programmet ställer mycket konkreta frågor om hur 
definierade mål uppställs, samt att de olika förvaltningarna ska jämföra sin verksamhet med andra ledande 
verksamheters och konkurrenters värden (benchmarking). Programmet fokuserar enbart på förbättringar och är inte 
problem- eller riskinriktat. De inledande frågorna är samtidigt så allmänt formulerade att de knappast kan avfärdas 
som irrelevanta eller felaktiga – de kan fungera som en gemensam utgångspunkt för mer preciserade och djupare 
diskussioner. Exemplet har inspirerat till flera aspekter i EKN-modellen, liksom till de tre kriterier för en 
konsensusbyggande planeringsmodell som utvecklas vidare i Kapitel 6. Det är samtidigt intressant att mjuka värden 
i denna metod översätts till siffror (poäng). Samtidigt har värderingarna problem: De ”öppna” frågeställningarna kan 
uppfattas som självklara och de som använder den kan möjligen välja att undvika kritiska eller känsliga 
frågeställningar. Metoden kan samtidigt vara svår att direkt överföra till planerings- och byggnadsverksamhet. 
Samtliga aktörer i planerings- och byggprocessen ställer självklart upp på formuleringar som ”Förebyggande 
åtgärder” eller ”Ständiga förbättringar”. Här finns, som i många andra fall, en svår balansgång mellan öppenhet och 
precisering. Valet står mellan verktyg som bjuder in till en öppen diskussion å ena sidan och verktyg som preciserar 
konflikter mellan olika intressen och perspektiv å den andra sidan. Utmaningen i formulerandet av ett verktyg eller 
en modell för fysisk planering kan sägas bestå i att kombinera 1) öppenhet för olika perspektiv och intressen (utan 
att förfalla till total förutsättningslöshet eller menlöshet) med 2) preciseringar som kan fungera som underlag för 
kreativa och värdeskapande processer. 

3.4 Sammanfattning och slutsatser  

Valet av verktyg – för en viss uppgift - hänger nära samman med såväl syften som värderingar och 
samhällsperspektiv. Verktyg för planering och byggande kan grovt delas in i två grupper: verktyg för 
utvärdering/kontroll i efterhand respektive verktyg för utveckling/förbättring under arbetets gång. Verktyg med ett 
snävt perspektiv kan vara effektiva i att underbygga ett visst arbetssätt eller gynna vissa lösningar – men kan 
samtidigt möta motstånd från aktörer och intressen med andra perspektiv och värderingar. 

Vid skapandet av ett verktyg är det viktigt att beakta två ytterligheter: 

1) Det mycket enkelt uppbyggda verktyget som är lätt att förklara och använda men som kan uppfattas som 
banalt och ytligt. 

2) Det ytterligt sofistikerade och detaljerade verktyget som i princip bara är begripligt och användbart för en 
liten krets invigda experter. 
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Eftersom konstruktion och val av verktyg inte går att skilja från värderingar, är det lämpligt att verktyg klart speglar 
vilka värderingar de bygger på. Verktyg av checklistekaraktär framstår som lätta och pedagogiska att presentera 
och att använda. Verktyg som ställer frågor kan uppfattas som mer ”öppna” och kommunicerbara än sådana som 
från början fastlägger ”sanningar” eller önskade framtida tillstånd/mål. Dock gäller att även verktyg som ställer är 
inriktade mot att ställa frågor självklart grundar sig på prioriteringar och värderingar (eftersom valet av vilka frågor 
som anses viktiga att ställa  bygger på underliggande värderingar och prioriteringar). Samma sak gäller verktyg 
som arbetar med indikatorer. 

Verktyg i vilka man arbetar med siffror eller översätter mjuka/kvalitativa värden till hårddata/poäng menar jag kan 
riskera att dölja värderingar och valsituationer i en till synes neutral form. Att översätta vägval (kvalitativa 
bedömningar) till siffror, rangordningar etc (kvantitativa data) framstår - i detta arbete - som mindre lämpligt. 
Däremot kan självklart bedömningar och värderingar, omvandlade till mätbara storheter - om detta redovisas öppet 
– användas för att belysa i vilken grad en organisation lever upp till kvalitativt ställda målsättningar. Ett exempel är 
definitioner och mätningar av det intellektuella kapitalet (Edvinsson/Malone, 1997). Enkla verktyg kan vidare 
utvecklas till mer komplexa modeller och i vissa fall även mer sammanhållna ideologier eller heltäckande paradigm. 

I utarbetandet av EKN-modellen har jag, med utgångspunkt från bland annat de här studerade verktygen, valt att 
arbeta med tre lika viktiga perspektiv (Ekonomi, Kultur, Natur) och tio viktiga aspekter 
(frågeställningar/begrepp/verktyg) för tillämpning i fysisk planering och samhällsbyggande. Jag har valt att arbeta 
med en form av checklistor med frågeställningar som kan besvaras – snarare än fastlagda mål eller värden 
uttryckta i siffror/poäng. Jag har också arbetat med flera olika konkretiseringsnivåer – där en variant av EKN-
modellen kan bestå av tio frågor (de tio aspekterna)- En mer komplex variant består av omfattande resonemang 
och preciseringar (där de tio aspekterna betraktas och problematiseras med utgångspunkt från de tre 
perspektiven). 
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Kapitel 4 

Introduktion till fallstudier 
Två vetenskapsmän skall studera fenomenet "häst". Den teoretiskt inriktade vetenskapsmannen ställer på 
grundval av sin tidigare kunskap upp ett antal kriterier på vad som är en "häst": "Stort hovdjur med svans och 
högt buret huvud, flockdjur som passar för människor att rida på, långa starka ben, man, starka tänder, äter 
gräs, etc". Med utgångspunkt från dessa kriterier beger sig vetenskapsmannens assistent ut för att införskaffa 
en "häst", finner ett djur som motsvarar beskrivningen och kommer tillbaka med en åsna. "Hästforskningen" 
bedrivs därefter med en åsna som studieobjekt.  

Den praktiske vetenskapsmannen säger till sin assistent att gå ut i samhället och be människor peka ut ett 
antal "hästar". Assistenten återkommer med ett antal djur som kallas "häst". Därefter studerar 
vetenskapsmannen hästarna och ställer upp kriterier för vad som skiljer en "häst" från andra djur. Trots de 
stora likheterna inser vetenskapsmannen att en "åsna" inte är en "häst". En åsna kan visserligen befruktas av 
en häst, men avkomman, mulan, är steril och därmed en genetisk återvändsgränd.  

Söderlind, 1998, sid 12 

Detta kapitel diskuterar kortfattat fallstudiemetodik och fallstudiers användbarhet. Kapitlet är 
en inledning till kapitel 5, där två fallstudier refereras. Kapitlet presenterar olika 
arbetsmetoder och synsätt på hur vetenskapligt arbete inom området fysisk planering kan 
bedrivas. Jag menar att det finns en skillnad mellan forskning av typen ”kartläggning”, 
”inventering”, ”upptäckande” och ”beskrivning” av olika fenomen - respektive forskning som 
arbetar med analys av och konstruktion av begrepp, synsätt, perspektiv och tankesystem 
och begreppsliga modeller. 

4.1 Om vetenskapssyn och fallstudiers användbarhet 

Denna studie kombinerar teoretiska studier med analyser av konkreta paneringsfall. Fallstudierna gjordes i ett tidigt 
skede av arbetet och kan därför sägas ha varit de ursprungliga generatorerna av en modell för 
konsensusbyggande paneringsprocesser som avhandlingen landat i. Fallstudierna inspirerade till att ställa nya 
frågor och fungerade som en utmaning och kontrollinstans visavi de mer principiella diskussionerna. Genom att 
relatera till fallstudierna har jag under arbetets gång tvingats att ställa frågan: På vilket sätt kan de teorier, 
förklaringsmodeller, principiella analyser och begrepp jag nu studerar bidra till en konkret och användbar modell för 
planering? Fallstudierna har därför inte bedrivits för att försöka testa en i förväg formulerad hypotes, en förutfattad 
mening om hur en föregivet ”god”, ”rationell”, ”effektiv” eller ”mer demokratisk” process hade kunnat arrangeras i 
dessa fall – eller under vilka förutsättningar som en sådan alternativ process hade varit möjlig.  

Burström behandlar skillnaden mellan olika vetenskapsgrenar. Han menar att naturvetenskaperna skiljer sig från 
samhällsvetenskaplig/humanistisk forskning i så motto att naturvetenskapens forskningsobjekt existerar ”i sig 
själva”, frikopplade från människans existens och utan en egen mening medan humanistisk forskning studerar 
”kulturella objekt” (artefakter), som har skapats av människan (Bjurström, 2000). 

Jag menar att planeringsteori, liksom den fysiska planeringens praktik, i allt väsentligt tillhör den humanistiska och 
samhällsvetenskapliga vetenskapssfären – särskilt eftersom det finns tydliga länkar mellan fysisk planering och 
andra ämnen som statsvetenskap, ekonomi, sociologi etc. Jag har alltså studerat och reflekterat över den 
“människotillverkade” delen av planeringens värld, på ett sätt som delvis kan liknas vid det arbete en 
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naturvetenskaplig forskare utför. Inriktningen i fallstudierna har initialt varit att försöka förstå hur 
planeringsprocesserna fungerat, vilka krafter som var i rörelse, varför utfallet blev som det blev. Baserat på dessa 
studier liksom med hjälp av begreppsanalys och teoretiska diskussioner har jag försökt hitta mönster i processerna i 
de studerade fallen. 

Valet att bedriva fallstudier – till skillnad mot kvantitativa studier - har varit naturlig i denna studie. Detta motiveras i 
första hand av studiens inriktning och de problem jag har velat undersöka. Jag delar i detta avseende det 
resonemang som förs av Stake. Han menar att en viktig skillnad mellan kvalitativa och kvantitativa 
undersökningsmetoder handlar om vad undersökaren vill ta reda på, orsaker till något eller förståelse av något 
(Stake, 1995). Medan kvalitativt inriktade forskare betraktar enskilda fall som unika och inte möjliga att förklara med 
hjälp av vetenskapen, ser den kvantitativt inriktade forskaren det unik a fallet och dess kontext som viktiga för 
förståelse (Stake, 1995). Enligt Stake är alltså frågan om kvantitativ respektive kvalitativ forskning i grunden en 
fråga om vilka frågor och därmed vilken typ av kunskap undersökningen inriktas på. Ett liknande perspektiv 
anlägger Cars. Han väljer att inte studera ett stort antal projekt. Motivet är här att  fokus för forskningen – 
förhandlingar - kännetecknas av att parter ömsesidigt utbyter förtroenden om intressen som kan avse känsliga 
förhållanden som parterna inte vill ha offentliggjorda. Taktiska överväganden och skeden som kan kopplas till 
förhandlingar låter sig svårligen skildras genom mer översiktliga och därmed också mer ytliga granskningar (Cars, 
1992). Han bedömer att fallstudier är en fruktbar metod att skaffa kunskap om och förståelse för informella inslag i 
samhällsbyggnadsprocessen. Han anser att fördelar framför allt ligger i det faktum att fallstudier kan ge en mer 
nyanserad bild av de komplexa förlopp och samband som föreligger. Först när denna kunskap relateras till teori 
föreligger möjligheter att diskutera former för hur planeringsprocessen med bejakande av förhandlingsinslag kan 
effektiviseras och samtidigt bedrivas i demokratiskt tilltalande former (Cars, 1992). 

Min utgångspunkt är delvis liknande – även om fokus inte ligger på samhällsbyggandets processer utan på 
samhällsbyggandets begrepp. 

Men hur förhåller sig då fallstudien som forskningsmetod gentemot den begreppsinriktade forskningen? jag menar 
att en forskningsansats, där begrepp och modeller för planering står i fokus, har mycket att vinna på studier av 
konkreta fall. Fallstudien kan i sig generera nya koncept och ny förståelse av komplexa samband. Johansson 
illustrerar med följande två bilder skillnader och likheter mellan olika forskningsstrategier. Fig. 4.1. 
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Fig.4.1. Statistisk undersökning, experiment och fallstudie (Johansson, 2000). 
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Johansson menar att den statistiska undersökningen och experimentet är särskilt lämpade att kartlägga och påvisa 
lagbundenheter, medan fallstudien hanterar unika händelser och artefakter (Johansson, 2000). Experimentet och 
fallstudien är beroende av analytisk generalisering, medan den statistiska undersökningen generaliserar statistiskt. 

Den experimentella strategin är enligt Johansson svår att använda i studier av exempelvis samhällsbyggande 
och fysisk panering. Den statistiska undersökningen (kvantitativt inriktat faktainsamlande) kan vara lämplig inom 
området planering och kan spåra trender, ögonblicksbilder av bestämda förlopp, men kan vara svårare att använda 
för att upptäcka samband och bedömningar, viljor, motiv hos olika aktörer. Fallstudien kan inriktas på att förstå en 
komplexitet där ett stort antal variabler samverkar inom ramen för en organisk helhet, men kan vara svår att lägga 
till grund för framtidsbedömningar, generella slutsatser etc (Johansson, 2000). Johansson menar vidare att det 
finns tre fundamentalt olika sätt att resonera för att komma fram till en slutsats eller övertygelse: 

1) Deduktion, där ett faktum  kan påvisas teoretiskt genom härledning från trovärdiga premisser eller 
dokumenterade iakttagelser. 

2) Induktion, där en föreställning om en sannolik ordning grundas på egna erfarenheter, kollektiva föreställningar 
inom en profession eller en kultur. 

3) Abduktion, där en möjlig helhetsbild eller tänkbart fall så att säga föds i form av en gissning, formuleras i form av 
en gåta eller ett problem och därefter leder vidare till sökandet efter mönster och orsakssamband som därefter kan 
undersökas och prövas med hjälp av deduktiva och induktiva resonemang (Johansson, 2000). 

Jag menar att fallstudien som metod lämpar sig väl för ett arbete där begrepp och användningen av begrepp står i 
centrum. Särskilt som det i samhällsvetenskaperna, till skillnad mot naturvetenskaperna, är svårt att genomföra 
kontrollerade – och upprepningsbara – experiment. Enligt Johansson kan fallstudier ses som ett antal kombinerade 
metoder för att förstå och förklara ett enskilt ”fall” i sin komplexitet och samtidigt inkludera så många relevanta 
variabler och karakteristika som möjligt. Johansson menar att den forskningsstrategi som är aktuell när det gäller att 
förstå en komplicerad helhet är fallstudien. 

Eftersom denna studie dock inte enbart – eller ens huvudsakligen – utgår från fallstudier återstår att diskutera något 
om begrepp och begreppskonstruktion. Söderlund menar att konceptuell kunskap skiljer sig från procedurkunskap i 
så måtto att procedurkunskap handlar om hur något utförs (Söderlund, 2002). Konceptuellt inriktad forskning kan 
enligt Söderlund sammanfattas som bestående av tre byggklossar, 1) Begrepp, 2) Samband mellan begrepp, 3) 
Villkor för sambanden (Söderlund, 2002). Med ”begrepp” avser Söderlund de grundläggande enheterna i teorier - 
begrepp är enheterna man gör påståenden om. Det som utmärker det teoretiska begreppet är att det har ett stort 
generellt innehåll. Det intellektuellt utmanande med begreppsinriktad forskning är enligt Söderlund det faktum att 
begrepp i regel bara kan definieras med andra begrepp (Söderlund, 2002). 

4.2 Forskningsstrategier i denna studie 

Två fallstudier har gjorts inom ramen för denna studie. Studien om Saltsjö-Järla bedrevs under beslutsprocessens 
gång – observationer gjordes samtidigt som olika aktörer försökte påverka planeringen i olika riktningar. Syftet med 
denna studie var inte ursprungligen eller huvudsakligen att syna planprocessen – snarare att belysa lokalsituation 
och lokaliseringsförutsättningar för kulturella företagare. Vid ett stadium valde jag dock att gå djupare och även 
studera planeringsprocessen. Detta studium gav viktiga bidrag i formulerandet av perspektiv och aspekter i Agenda 
EKN. 

Studien om Björnö bedrevs efter beslutsprocessens avslutande – observationer gjordes genom uppföljande 
intervjuer, studier av planeringsdokument, utredningar, planförslag. tidningsartiklar, referat av diskussioner och 
besök hos de olika aktörerna. De frågeställningar av principiell art som jag kom i kontakt med i den första fallstudien 
om Saltsjö-Järla inspirerade till perspektiv och frågeställningar i den andra fallstudien. Sett i förhållande till Agenda 
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EKN som en planeringsmodell, menar jag att de flesta aktörer i Björnö-projektet hade kunnat bli mer framgångsrika 
utifrån sina egna intressen och perspektiv om de tillämpat några av aspekterna i EKN-modellen. 

Fallstudierna har således inte bedrivits för att testa hypoteser om de konkreta fallen. Jag har inte betraktat 
fallstudiernas resultat som avgörande för avhandlingens egentliga resultat – planeringsmodellen Agenda EKN. 
Liksom Burström har jag använt mig av olika metoder i fallstudierna och tillämpat ett eklektiskt tillvägagångssätt. 
Inriktningen har också varit mer kvalitativt än kvantitativt inriktad. Jag har försökt att förstå sammanhang och spel 
mellan olika aktörer – snarare än att försöka bygga hypoteser utifrån ett kvantitativt material. Valet av en kvalitativ – 
snarare än kvantitativ - forskningsinriktning beror av forskningens syfte och inriktning. Beskrivningarna av 
fallstudierna har mer försökt utröna bakomliggande motiv, orsakssamband, strukturella och institutionella 
förutsättningar för aktörernas handlingar – än att ge en minutiös beskrivning av händelseloppet i sig. 

Fallstudierna har bedrivits som underlag för att kunna konstruera en planeringsmodell och har därför, i detta 
perspektiv, delvis tjänat ut sin roll när väl EKN-modellen formulerats, bearbetats och prövats gentemot fallstudierna. 
Fallstudierna tjänar dock en roll i presentation och illustration av hur EKN-modellen skulle kunna tillämpas, se 
kapitel 9. Fallstudierna har således i viss mån använts som  underlag för det som Johansson menar med termen 
”abduktion”. Under studierna av de två fallen har olika frågor väckts – om karaktären av pågående eller avslutade 
konflikter, om aktörernas självförståelse och intressen, om de olika professionernas roll och drivkrafter. 

Den underliggande frågan, gissningen, gåtan, för att använda Johanssons terminologi, har varit av ungefär följande 
slag: ”Varför gör de på detta sättet?”, ”varför lyssnar inte A på B?”, ”Vems intresse går egentligen C?”, Skulle det gå 
att tillfredsställa både A:s och B:s intressen bättre än det projekt som nu ser ut att förverkligas?”, ”Vilka 
frågeställningar betonas respektive utdefinieras när A väljer att analysera planeringens uppgifter med hjälp av 
verktyget D?”. 

Dessa på konkreta fallstudier baserade frågeställningar har samtidigt befruktats av mer principiella frågeställningar 
– som exempelvis studien om de olika professionernas roll i planeringen (Asplund/Dovlén/Håkansson/Orrskog, 
1997). De antaganden jag har gjort om möjligheten av en annorlunda planeringsprocess i dessa fall har i sin tur lett 
arbetet framåt mot att presentera en begreppsapparat som kan hjälpa till att bygga konsensus om projekt och 
planförslag som kunde tillfredsställa fler aktörer än i de studerade fallen. 

Den senare delen av studien kan möjligen liknas vid ett experiment i Johanssons anda. Genom att presentera ett 
förslag till dagordning för planeringsprocessen, och genom att tillämpa denna dagordning/modell på fallstudierna, 
har jag försökt att beskriva modellens eventuella förtjänster. 

Genomgången i Kapitel 9 är gjord för att i någon mån övervinna det problem som Söderlund ovan pekar på – att 
begrepp för att vara tydiga måste definieras, vilka i sin tur kräver sina respektive begreppsmässiga definitioner. Jag 
menar dock att icke fullständigt definierade begrepp kan ses som en tillgång i praktisk planering, se vidare kapitel 6. 
Begreppens styrka ligger i hög grad i om de framstår som och av olika aktörer uppfattas som användbara, rimliga, 
begripliga och rättvisa. Falls tudierna har således inte bedrivits för att bevisa  någon från början formulerad hypotes. 
Fallstudierna i sig har snarare underbyggt och genererat nya frågeställningar – som därefter har vidareutvecklats i 
vad som skulle kunna kallas en generativ forskningsstrategi.  

Jag har bemödat mig om att ge en komplex och sammansatt bild av de processer som studerats i fallstudierna. 
Viktigare är dock att de har fungerat som stöd för en kreativ diskussion om på vilket sätt planeringsarbetet i dessa 
fall kunde ha bedrivits både vad gäller kommunikativa processer och resultat. Fallstudier kan vara en otillräcklig 
grund att basera generella slutsatser på. Dock kan de unika fallen betraktas med hjälp av generella teoretiska 
förklaringsmodeller och resonemang. På så sätt kan, menar jag, fallstudier fördjupa och befrukta mer generella och 
teoretiskt baserade resonemang. I likhet med Cars menar jag att begrepp som används för att beskriva, förklara 
och eventuellt också för att påverka en planeringsprocess bör relateras till verkliga förhållanden – inte enbart till 
andra begrepp, teorier och förklaringsmodeller. 
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I en generativ fallstudie sker därför en växelverkan mellan studerade fenomen (vilka i sig förstås och tolkas med 
hjälp av begrepp) och redan etablerade teoribildningar och kluster av begrepp. 

Fallstudien får på så sätt en nog så viktig ställning i förhållande till de teoribildningar som fallen prövas med och 
emot. Fallstudien kan i detta avseende medverka till att utveckla och förfina befintliga teoribildningar och etablerade, 
- med hjälp av begrepp uppbyggda – betraktelsesätt. En förutsättning för detta kan vara att tolkningar av fallstudier 
inte görs med hjälp av en á priori fastlagd teoriram eller en redan från början definierad uppsättning begrepp som 
resultaten av fallstudien avses att inpassas i eller anpassas efter. 

Detta är en nog så utmanande uppgift, eftersom det innebär att den som utför en fallstudie i så fall tvingas att 
utmana den egna förförståelsen av verkligheten och den egna begreppsapparaten. Vilket även har varit ett av 
syftena med denna studie och den här presenterade EKN-modellen. 
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Kapitel 5 

Två fallstudier – Nacka och Norrtälje 
Vi förstår att HSB/SIAB vill bygga mot vattnet. Det är klart att det skulle bli mer attraktivt att bo där för de som 
flyttar dit. Men alla Norrtäljebor mister sitt i särklass bästa rekreationsområde som ligger inom skolavstånd. 
Många har valt Norrtälje för den fina närmiljön och i synnerhet detta område. Vi menar att det har blivit en 
konflikt på grund av en handläggning som är oklar för en vanlig medborgare. Det vi har svårt att förstå, det är 
själva glappet i planeringen. Hur kommer det sig att man först gör en översiktsplan och därefter gör förslag 
som bryter mot översiktsplanen? 

Tage och Ulla Aronsson, ”Björnögruppen - allmänna opinionen” , Söderlind, 1999, sid 36 

I detta kapitel redovisas de två fallstudier som gjorts inom ramen för detta arbete. 
Presentationen av fallen inleds med en kort beskrivning av det aktuella projektet och hur det 
hanterats. Den andra delen av kapitlet utgörs av en diskussion om frågor och förhållanden av 
intresse för EKN-modellens fokus och syfte. För den som finner summeringen av rapporterna 
knapphändig hänvisas till de ursprungliga texterna. (Söderlind, 1997, 1998) och 
(Cars/Söderlind, 1998) samt (Söderlind, 2001). 

När de två fallstudierna genomfördes var en ambition att skildra hur motstridiga intressen och 
konflikter hanterades i samhällsbyggandet. Var efter avhandlingsarbetet fortskridit har 
fallstudierna också givits en annan roll, som underlag för formulerandet av de aspekter som 
utgör den vertikala delen av EKN-modellen. Kapitlet redovisar kortfattat omvandlingen av 
industriområdet Saltsjö-Järla i Nacka kommun och planerna för ett nytt bostadsområde på 
Björnö i Norrtälje kommun. Först redogörs för projektens bakgrund och den därpå följande 
planeringsprocessen. Dessa illustrerar beslutsunderlagens och begreppens roll och förmåga 
att styra en planeringsprocess. I kapitel 9 tillämpas Agenda EKN på de två fallstudierna. 

5.1 Fallstudie 1: Saltsjö-Järla i Nacka kommun 

Beskrivningen utgår från en studie om konstnärerna som stadens nomader och nybyggare. 
Studien gällde frågor om arbetslokaler för kulturföretagare med utgångspunkt  från Järla 
industriområde i Nacka (Söderlind, 1997, 1998). Beskrivningen är summarisk vad gäller 
bakgrund och planeringsförutsättningar. Däremot redovisas och diskuteras här den 
efterföljande planeringsprocessen i större detalj, liksom den miljökonsekvensbeskrivning 
som ej publicerats i rapporterna (Söderlind, 2002). 

Bakgrund och förutsättningar 
Industriområdet Saltsjö-Järla ligger i Nacka kommun, åtta minuters resa med Saltsjöbanan från Slussen. I historisk 
tid fanns här en bondgård, Järla Gård och på 1500-talet Danviks Hospital. Under 1800-talets slut etablerade sig 
olika industrier här, bl a Järla Läderfabrik och de Laval Ångströms Turbin AB. I början av 1960-talet överfördes 
produktionen till Finspång. Därefter har industrilokalerna fungerat som tillfälliga lokaler för industriverksamheter, t ex 
Atlas Copco, mekaniska verkstäder, bilreparationer, smeder, skrotförsäljning och pappersinsamling. Gradvis kom 
området även att dra till sig mindre traditionellt industrirelaterade verksamheter som grafisk produktion, tryckerier, 
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reklamföretag, konsttryck etc. Områdets industriprofil genomgick en förändring i riktning mot mer 
upplevelserelaterad och kulturell verksamhe t. 

Under 1980 -talet började i allt högre grad även andra och mindre betalningsstarka kulturrelaterade verksamheter 
etablera sig i Järla, som konstnärer, skulptörer, finsnickerier, dekormakare, fotografer etc. Ett "återvinningsvaruhus" 
etablerade sig i en större fabrikshall (Sopvaruhuset Container) i vilken även en lunchservering, en catering- och 
festfixarfirma och ett konst- och designgalleri etablerade sig. Den osäkra framtiden innebar att verksamheter på 
marginalen hittade tillfälliga lokaler i Järla, såsom ateljéer för målare och skulptörer Området drog till sig lättrörliga 
och priskänsliga verksamheter. Järla fungerade delvis som en "startmlijö" för nya småföretag. Järla hade vid tiden 
för fallstudien utvecklats till en miljö där konstnärer, grovarbetare, dataföretag och allmänhet blandades, något av 
en fristad för både udda och mer etablerade verksamheter. 

5.2 Aktörer och intressen 

1995 köptes området av Fastighetsbolaget Wihlborgs. Efter parallella arkitektuppdrag lade markägaren fram ett 
förslag till nyexploatering där nya lägenheter och kontor skulle ersätta dagens verksamheter, med omfattande 
rivning av äldre industribyggnader. Gatunät och verkstadshallar från den industriella epoken skulle i huvudsak 
ersättas av ett nytt innehåll med övervägande nya  lägenheter i lamellhus, punkthus och radhus. De boende i 
villaområdet strax intill, Lillängen, var kritiska mot planerna och tog initiativ till tidningsartiklar och utfrågningar. I 
januari 1997 övergick ägandet till fastighetsbolaget Oskarsborg. Formella handlingar och planer var då färdiga för 
att läggas fram för samråd och därefter för beslut om fastställande i kommunstyrelsen, enligt dåvarande planering 
troligen i början av 1998. Planförslaget hade i detta läge alla utsikter att förverkligas, trots kritiska synpunkter även 
från enskilda handläggare på kommunens planavdelning. 

Under vintern och våren 1997 arrangerade Åsö Gymnasium vidareutbildning av tjänstemän inom Nacka kommun. 
Som övningsområde valdes Saltsjö-Järla. Utbildaren, lantmätaren Håkan Jersenius, intresserade sig för områdets 
arkitektur, historik och småföretagaranda, bl a byggnader där Gustaf Dahléns första företag Gasaccumulator, 
föregångare till världsföretaget AGA, hade startats. Jersenius menade att det borde gå att göra ett förslag som 
bevarade större delar av de gamla byggnaderna - utan att minska andelen nybyggnation. Jersenius kontaktade 
Christian Hermelin, projektledare hos Peab/Oskarsborg, och höll föredrag för villaägareföreningen. 

Stadsarkitekten Mikaela Lavonius och kommunantikvarien Gisela Tiblin var kritiska till det planförslag som, på den 
tidigare markägarens uppdrag utarbetats av arkitektkontoret FFNS. Detta gällde främst det låga bevarandet av 
äldre hus och den som de menade storskaliga bebyggelsen mot Järla Sjö. Diskussionerna mellan kommunens 
tjänstemän och projektledaren Kjell Jansson, SP Samhällsplanering samt arkitekten Per Wigow, FFNS, vilka 
arbetat fram planförslaget åt den förre markägaren, tenderade enligt Lavonius att ”gå i stå”. 

Företagsgruppen Oskarsborg/Peab arbetade samtidigt med andra projekt, tillsammans med arkitekten och 
planeraren Vernon Gracie. Denne kontaktades för att ta en titt på planförslaget för Järla och menade att planen 
kunde förbättras, detta utan att minska exploateringsgraden. Peab/Oskarsborg bes lutade att låta utarbeta ett 
alternativt planförslag trots att detaljplanehandlingar i princip var färdiga och en presentationsmodell var framtagen. 
Håkan Jersenius och Vernon Gracie anlitades för detta och presenterade sitt planförslag i slutet av sommaren 
1997. Alternativet kom i den kommunala processen att kallas "Alternativ B". Denna plan behöll de flesta äldre 
byggnader i en lägre men tätare stadsstruktur där nya bostäder och verksamheter, enligt planförslagets 
beskrivning, skulle byggas upp med den traditionella svenska småstaden som förebild. Exploateringsgraden var 
densamma som i det första förlaget, "Alternativ A". 

I september 1997 beslutade områdesnämnden på Sicklaön att sända ut båda förslagen på samråd. Av totalt 75 
remissinstanser och enskilda yttranden förordade slutligen samtliga Alternativ B. Ett motiv var att ett större antal 
bevarade byggnader skulle ge möjlighet till ett mer differentierat näringsliv. Förslaget ansågs vara bättre ur 
kulturmiljösynpunkt genom att fler byggnader bevarades och att nya byggnader tog fasta på det oregelbundna 
industriområdets karaktär. De nya småskaliga kvarteren ansågs också ha en mer mänsklig skala och en bättre 
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anpassning gentemot villaområdet i Lillängen. Förslaget godkändes av områdesnämnden i april 1998 och av 
kommunstyrelsen under senhösten 1998. Byggande i området påbörjades 1999 och pågår ännu 2002, med HSB 
och Riksbyggen som byggherrar. Fallstudien avslutades i april 1998. Därefter har, för denna studies räkning, 
uppföljande intervjuer och faktainsamling bedrivits, liksom analyser av planeringsdokument. 

5.3 Preliminär miljökonsekvensbeskrivning för Saltsjö-Järla 

I diskussionerna om det första planförslaget (Alternativ A) fanns en projektanknuten miljökonsekvensbeskrivning, 
MKB, som togs fram samtidigt med planen. Denna bestod i praktiken av en inventering av vegetation, mark, vatten 
etc. Det andra planförslaget (Alternativ B) innehöll inte någon MKB. När markägaren stod med två olika planförslag 
beslutade denne att anlita VBB Viak för att utarbeta en preliminär miljökonsekvensbeskrivning som underlag för 
jämförelse av de två alternativen. VBB Viak konstaterar i denna att Alternativ A redovisar en relativt storskalig 
bebyggelse där den kulturhistoriskt mest betydande industribebyggelsen bibehålls, och där föreslagen exploatering 
förutsätter rivning av en stor del av den befintliga övriga bebyggelsen. Alternativ B karaktäriseras enligt 
miljökonsekvensbeskrivningen av småskalig och tät bebyggelse som förutom den kulturhistoriskt mest värdefulla 
bebyggelsen även  möjliggör bevarande av ett flertal andra byggnader i området. 

Jämförelsen mellan alternativen är gjord under ett antal rubriker. För tydlighetens skulle har jag här gjort en 
kortfattad sammanfattning i tabellform, Fig.5.1. 

Aspekt Kommunala mål och 
bedömningar 

Alternativ A Alternativ B Noll-
alternativ 

Kulturminnesvård 
I översiktsplan: bevarande-
område för kulturminnesvård. 
Närmiljön belyser viktig del av 
kommunens historia. 

Större del av befintliga 
byggnader rivs. Flertalet 
kulturhistoriska 
byggnader behålls. 

Möjlighet till bevarande 
av de flesta 
kulturhistoriskt 
intressanta byggnaderna. 

Byggnader 
bevaras, men 
med visst förfall. 

Landskapsbild 
Småskalig, varierad 
bebyggelse med inslag av 
storskaliga byggnader. 
Nackas karaktär av grön 
kommun ska bibehållas. 

Storskalig och luftig 
karaktär. Strandlinjen 
bevaras som grön 
inramning 

Småskalig karaktär 
behålls. Större förändring 
av strandlinjen med 
bebyggelse, pirar etc. 

Inga förändringar 
i förhållande till 
nuläget. 

Naturvård och 
vegetation 

Vegetation i strandzonen och 
parkmiljön runt Saltsjö-Järla 
gård. Inga hotlistade växt- 
eller djurarter. Ekdunge och 
parkmiljö runt Järla gård. 

Visst intrång i Ekdungen. 
Vegetationsstråk längs 
stranden och en 
hårdgjord strand i den 
centrala delen. 

Inget intrång i ekdungen. 
Strandvegetation beva-
ras i smalt stråk avbrutet 
av hårdgjorda ytor på 
kortare sträckor 

Inga större 
förändringar.  

Mark- och 
grundvatten-
föroreningar 

Området riskområde vad 
gäller markföroreningar från 
industriverksamheten. 

Områden med 
markföroreningar berörs. 
Befintliga marknivåer 
ändras. Risk för spridning 
av markföroreningar.  

Mindre omfattande 
rivningsarbeten. Större 
utbyggnadsarbeten vid 
Järlasjön. Risk för sprid-
ning av markföroreningar. 

Utan "städning" 
kan föroreningar 
spridas lokalt 
eller med 
grundvatten.  

Dagvatten 
Dagvatten ska så långt möjligt 
tas om hand lokalt. Dagvatten 
från Saltsjö-Järla och 
omgivning leds idag ned till 
Järlasjön. 

Plan kräver totalsanering 
av nuvarande dagvatten- 
och dräneringsnät. 
Dagvattenmängden från 
området till sjön minskar.  

Se alt. A. 
Dagvattennät med 
ledningsgravar som 
behålls bör kontrolleras 
vad gäller föroreningar. 

Risk att förore-
ningar i led-
ningar påverkar 
Järlasjön 
negativt. 

Järlasjön 
Föroreningar, tungmetaller, 
ansamlade i sediment, 
syrebrist på större djup. 
Avlasta sjön från förorenat 
vatten, öka syretillförseln. 

Dagvattenlösningar kan 
minska belastningen av 
Järlasjön. 

Dagvattenlösningar kan 
minska belastningen av 
Järlasjön. 

Utan saneringar 
riskerar 
föroreningar 
tillföras 
Järlasjön. 
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Rekreation 
Begränsade 
rekreationsvärden idag, dåligt 
samband Ekudden-Lillängen. 

Väsentligt förbättrat 
rekreationsvärde. Större 
areal tillgänglig 
rekreationsyta än alt. B. 
Brett parkstråk och 
brygga längs stranden. 

Väsentligt förbättrat 
rekreationsvärde. Strand-
zon med träd pir bryggor. 
Smalare promenadstråk 
än alt A., bl a nära 
bostadshus. 

Fortsatt begrän-
sad tillgäng-
lighet. Parken 
kring Järla gård 
förblir privat. 

Trafiksäkerhet 
Idag blandad trafik med 
lättare och tyngre fordon. 
Begränsad gång/cykeltrafik, 
ingen genomfartstrafik.  

Mer ordnade förhållan-
den, gång/cykel skiljs från 
fordonstrafik. Hög trafik-
belastning men mindre 
tung trafik, skyddande 
inhägnad mot spårtrafik. 

Se Alt A. Ingen förändring 
mot nuläget. 

Radon 
Alla nya hus i kommunen ska 
vara radonsäkra. Gränsvär-
den för nybyggnation ska 
underskridas. 

Kompl mätningar ska 
göras. Vid höga halter 
ska radon-skyddade 
byggnader anläggas. 

Se Alt A. Likvärdigt med 
utbyggnads-
alternativ. 

Lokalklimat 

Ljusförhållanden 

Gynnsamt lokalklimat idag. Boendemiljö med goda 
ljus- och vindförhål-
landen. Bättre  vad gäller 
dimbildning.  

Boendemiljö med goda 
ljus- och vindförhål-
landen. Bättre vad gäller 
lokalklimat och vind. 

Ingen förändring 
mot nuläget. 

Buller  
Störande buller från bilar och 
Saltsjöbanan. Nationella 
riktvärden följs. För bostäder 
med tyst sida accepteras 
högre nivåer än 55 dB(A). 

Riktvärden överskrids 
mot väg och spårtrafik. 
Planer kan justeras eller 
fasader bullerisoleras. 

Se Alt A. 
Störningar något större 
med byggnader närmare 
Järvaleden och 
Saltsjöbanan. 

Ingen förändring 
mot nuläget. 

Luftföroreningar 
Kvävedioxidhalten idag under 
Naturvårdsverkets 
gränsvärde. Kallstarter bör 
undvikas. 

Avgasrening balanserar 
mer än väl trafikökning. 
Motorvärmare bör göras 
tillgängliga i området. 

Se Alt. A. Något lägre halt 
av 
luftföroreningar. 

Vatten och avlopp 
Kretsloppsanpassade vatten- 
och avloppslösningar ska 
alltid övervägas vid 
nyproduktion i kommunen. 

Hänsyn till ev förorening i 
bef system, kompletteras 
med nya ledningar. 
Förbered urinseparering, 
tillämpa vattensnål teknik. 

Se Alt. A. Henriksdals av -
loppsverk kan 
belastas om bef 
spillvatten-
system behålls. 

Energiförsörjning 
Nacka ska ha ett långsiktigt 
hållbart energisystem, stort 
inslag av förnybara 
energislag. Idag uppvärmning 
med eldningsolja 1. 

Trolig anslutning till 
fjärrvärmenät, utför 
byggnader för passiv 
solenergi, ev solfångare 
och värmepumpar. 

Se Alt B. Anslutning till 
fjärrvärmenät ej 
sannolikt. 

Fig.5.1. Sammanfattning av preliminär miljökonsekvensbeskrivning för Saltsjö-Järla. Sammanställning och 
bearbetning av (VBB Viak, 1997). 

Denna miljökonsekvensbeskrivning diskuterar i hög grad mätbara aspekter, av naturvetenskaplig eller teknisk 
natur. Ett fåtal aspekter diskuterar Järla ur mänskligt eller attraktivitetsperspektiv. De mer tekniskt definierade och 
mätbara aspekterna kan sägas vara 9 stycken: Mark/vattenföroreningar, dagvattenhantering Järlasjöns 
föroreningar, trafiksäkerhet, radon, buller, luftföroreningar, vatten och avlopp, energiförsörjning. 

Mindre mätbara aspekter med betoning på områdets trivsel och attraktivitet kan sägas vara 5 stycken: 
kulturminnesvård, landskapsbild, naturvård och vegetation, rekreation, lokalklimat och ljusförhållanden. Aspekterna 
buller och trafiksäkerhet kan sägas vara tekniskt mätbara aspekter som samtidigt har betydelse för områdets 
attraktivitet. Någon ekonomisk analys görs ej. Det nollalternativ som beskrivs är relativt statiskt. Det är tänkbart att 
området skulle fortsätta att förändras även om en ny samlad bebyggelse inte kommit till stånd. 

MKB ger ett bättre utfall för alternativ B i några fall, främst beroende på mindre omfattande rivningar. Alternativ A får 
bättre värden vad gäller buller och en mer grön och öppen strandzon. Denna miljökonsekvensbeskrivning illustrerar 
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(vilket diskuterades i kapitel 2 och 3) att valet av vilka aspekter som väljs för en utvärdering i hög grad styr 
utfallet av bedömningen. 

Saltsjö-Järla ur Agenda 21-perspektiv 
Nacka är sedan 1995 en eko-kommun. Ett av de övergripande målen för kommunens verksamhet är: "En god 
livsmiljö och en långsiktigt hållbar utveckling. I kapitel 7 i MKB för Saltsjö-Järla diskuteras planerna ur perspektivet 
"ett hållbart samhälle". Här tillämpas de fyra principer som utarbetats av Det Naturliga Steget och som är väsentliga 
i Agenda 21 -arbetet. I sammanfattning: 

Princip enligt 
Det naturliga 

steget 

Tillämpning i allmänhet Tillämpning i Saltsjö-Järla Skillnader 
A & B? 

1) Ämnen från 
jordskorpan får 
inte systematiskt 
öka i naturen 

Nacka har diskuterat kretsloppsanpassade 
VA-lösningar och urinseparering. 
Minskat oljeberoende viktigt.  

Tas upp i miljöprogram som upprättas 
med exploatören. 
Alternativa möjligheter till uppvärmning i 
bebyggelse. 

Inga noterade 
skillnader.  

2) Ämnen från 
samhällets 
produktion får inte 
systematiskt öka i 
naturen 

Koldioxidutsläpp från uppvärmning och 
vägtrafik är ett svårlös t problem. 
Vägtrafik är den största lokala 
utsläppskällan för kväveoxid. 
Kylskåp har tidigare innehållit freon eller 
liknande ozonskadliga ämnen. 

Om möjligt begränsa utnyttjande av 
fossila bränslen i området. 
Central Nacka inom gångavstånd, 
utbyggt cykelnät, bra kollektivtrafik ger 
mindre biltrafik. Motorvärmare övervägs.     
Miljöanpassade köldmedia i nya 
bostäder. 

Befintliga 
byggnader ska 
renoveras och 
återanvändas.           
Detta gäller i 
högre grad Alt 
B än Alt. A. 

3) Det fysiska 
underlaget för 
naturens 
kretslopp och 
mångfald får inte 
systematiskt 
utarmas 

Bevara naturens produktionsförmåga och 
den biologiska mångfalden. 

Bebyggelse tar bara begränsad 
naturmark i anspråk. Merparten av 
större träd bevaras. Vattenbalansen 
bibehålls om åtgärder beträffande 
ledningsgravar vidtas.  
Ökat markslitage i delar av området. 

Inga noterade 
skillnader 

4) Effektiv och 
rättvis resurs-
omsättning  

Svårt att relatera detta villkor till en 
detaljplan. Kanske handlar villkoret mer 
om livsstil och konsumtion än om 
markanvändning. 

Nya lägenheter kommer till, med 
energieffektiva, vattensnåla system. 
Boende i lägenheter är i regel ytsnålare 
än andra boendeformer vilket stämmer 
med detta systemvillkor.  

Inga noterade 
skillnader.  

Fig. 5.2. Tillämpning av det naturliga stegets fyra p unkter i MKB för Saltsjö-Järla. Sammanställning och bearbetning 
av (VBB Viak, 1997). 

Kommentar: Det förefaller svårt att strikt tillämpa Det Naturliga Stegets principer i reguljär planering. De flesta 
mänskliga aktiviteter tenderar att öka ämnen från jordskorpan och ämnen från samhällets produktion i naturen. Det 
fysiska underlaget för naturens kretslopp och mångfald påverkas ständigt av mänsklig verksamhet. Kravet på en 
effektiv och rättvis resursomsättning kommenteras av VBB Viak som svårt att uppnå i en detaljplan (VBB, Viak, 
1997). De två bebyggelseförslagen är enligt analysen ovan relativt likvärdiga, utom i frågan om rivning av befintlig 
bebyggelse där Alternativ B ger högre grad av återanvändning och mindre materialomsättning. 

VBB, Viaks konsekvensutredning visade på ett par punkter ett bättre utfall för alternativ B än för alternativ A, vad 
gäller bevarande av äldre byggnader och vegetation samt mindre ingrepp i byggnader och mark. I stort sett bortser 
dock miljökonsekvensutredningen från sociala frågor liksom frågor om hur det lokala företagandet kan påverkas 
eller utvecklas. Perspektivet är i hög utsträckning begränsat till mätbara fysiska/biologiska aspekter. Utredningen 
kan sägas vara en väl genomförd belysning av två planalternativ ur det valda perspektivet. 

Det avgörande beslutet att ta fram en alternativ plan fattades dock innan denna miljökonsekvensutredning 
utarbetades. Intervjuer med representanter för markägaren, kommunala representanter och konsulter ger vid 
handen att den fortsatta planeringen för Saltsjö-Järla i praktiken avgjordes när markägaren beslutade sig för att låta 
utarbeta en alternativ plan. Den ovan refererade miljökonsekvensutredningen kan därför, baserat på intervjuer med 
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viktiga aktörer i planeringsprocessen, sägas utgöra ett i efterhand kommande stöd för att det var riktigt att utarbeta 
planalternativ B. Miljökonsekvensutredningen understödjer ett i praktiken – i detta fall av markägarens representant 
- redan fattat och av handläggare inom kommunen uppbackat beslut. 

Jämförelsen mellan förslag A och B ställs i MKB:n mot ett nollalternativ. Detta alternativ har i realiteten gällt sedan 
turbintillverkningen lades ned 1964 med företagsutveckling och småskaliga reparationer av byggnader i 
hyresgästernas regi. Om området under ytterligare fem till tio år skulle ha undantagits från en större nyexploatering 
är det dock troligt att verksamheter skulle komma att fortsätta att utvecklas och att området även i detta fall skulle 
komma att förändras. Detta skulle få vissa effekter vad gäller de aspekter som miljökonsekvensbeskrivningen 
behandlar, byggnader som förfaller eller renoveras, trafik som ökar eller minskar, grundvatten, avlopp, rekreation 
etc. De mer påtagliga förändringar som kunnat inträffa i ett alternativ utan större nyexploatering täcks dock inte in i 
miljökonsekvensbeskrivningens relativt begränsade perspektiv. Begreppet noll-alternativ antyder att 1997 års 
situation i Saltsjö-Järla skulle kunna vara någorlunda stabil över tiden. Detta är dock inte troligt, med beaktande av 
de relativt snabba förändringar vad gäller exempelvis företagsetableringar som skedde under fallstudiens relativt 
korta genomförandeperiod. 

5.4 Frånvarande perspektiv och frågor 

Fallstudien kan illustrera frågan om det är möjligt att göra en tidig och förutsättningslös konsekvensbeskrivning utan 
att det finns några konkreta förslag att ta ställning till. Eftersom det går att lägga fram ett oändligt antal olika förslag 
till bebyggelse för Saltsjö-Järla, är det svårt att ta fram en korrekt konsekvensbeskrivning utan att ha tillgång till ett 
eller flera konkreta förslag. I det perspektivet blir varje miljökonsekvensbeskrivning – eller andra modeller och 
metoder för utvärdering eller konsekvensbedömning – i huvudsak ett dokument som i efterhand diskuterar 
konsekvenser - inte ett arbetssätt som tidigt bidrar till en kreativ problemlösningsprocess. 

Miljökonsekvensbeskrivningen för Saltsjö-Järla kan, med beaktande av den analys som gjorts ovan, karaktäriseras 
som begränsad vad gäller perspektiv och mindre  kreativ i sin beskrivning av de olika alternativen för exploatering. 
Den har inte spelat någon avgörande roll i den verkliga, i betydelsen ”reella”, beslutsprocessen. Den kan inte sägas 
ha använts som ett beslutsunderlag, om med beslutsunderlag avses ett dokument som tillför den reella 
beslutsprocessen viktig eller på annat sätt för besluten avgörande information. Med en snävare definition av 
begreppet "beslutsunderlag" - ett dokument som understödjer ett fattat beslut - kan den sägas ha uppfyllt sin 
funktion. Det gäller dock att här vara uppmärksam på den distinktion som kan göras vad gäller definitionen av vad 
som utgör en beslutsprocess. I kapitel 2 gjordes en skillnad mellan formella och reella beslutstillfällen. 
Resonemanget ovan gäller således den reella beslutsprocessen i vilken viktiga aktörer tog för projektets fortsättning 
avgörande beslut – i denna fallstudie beslutet att låta utarbeta ett andra planförslag. Resonemanget om 
miljökonsekvensutredningens betydelse gäller således inte den formella beslutsgång som följde på utställningen av 
två parallella detaljplaneförslag samt därefter påföljande beslut av dels markägaren, dels politiska beslut i 
områdesnämnd och kommunfullmäktige. I den formella beslutsprocessen kan miljökonsekvensbeskrivningen 
sägas ha fyllt en i  huvudsak understödjande eller legitimerande roll. 

Aktörerna i denna fallstudie kan indelas i ett antal kategorier. Med aktör och/eller aktörer avses i detta hänseende 
personer eller kollektiv som har formellt ansvar och/eller makt över planeringen, direkt berörs av planeringens 
resultat, indirekt berörs av planeringens resultat samt utan formellt ansvar eller formell makt vilka varken direkt eller 
indirekt berörs av planeringens resultat. Dessa aktörskategorier definieras således utifrån kategorins ställning vad 
gäller dels makt/beslutanderätt, dels i vilken grad aktörerna kan sägas vara berörda av besluten. Dessa fyra 
principiellt skilda aktörskategorier kan med hänseende på denna fallstudie och med ovan nämnda indelning sägas 
vara: 

1) Markägare, kommunala planerare, kommunala politiker, av markägaren eller kommunen anlitade konsulter. 2) 
Verksamma inom området såsom hyresgäster och boende (ett fåtal). 3) Närboende, i detta fall främst de boende i 
villaområdet Lillängen, samt fast mer indirekt, de framtida hyresgästerna i området i form av boende och 
företag/företagare. 4) Konsulter utan kontrakt/avtal med markägare eller kommunen, massmedia. 
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I studien av den planeringsprocess som pågick i Saltsjö-Järla under 1997-1998 framkommer att det i huvudsak var 
beslut eller handlingar utförda av kategorierna 1 och 4 som kom att påverka utgången av processen. Avgörande 
beslut kom, vilket stöds av genomförda intervjuer, i huvudsak att initieras av representanter för markägaren samt 
konsulter utan initialt kontrakt/avtal med markägaren eller kommunen. Företrädare för den kommunala planeringen 
var under fallstudiens genomförande starkt kritiska till det först framtagna planförslaget (sedermera benämnt 
Planförslag A, men uppfattade sig inte ha tillräcklig påverkansmöjlighet för att mer än i detaljer förändra detta. 
Aktörer ur kategorin 2 spelade enligt resultaten av fallstudien en relativt liten roll avseende viktiga beslut. Dessa 
yttrade sig i diskussioner och i media men kan inte sägas ha spelat någon avgörande roll för hä ndelseförloppet. I 
viss mån kan dock de boende i Lillängens villaområde sägas ha uppmuntrat och stött de kritiska synpunkter som 
även framfördes av kommunala planerare samt av utifrån kommande aktörer, såsom Jersenius/Gracie. Framtida 
hyresgästers och nyttjares synpunkter har av mer allmänna och självklara skäl inte kommit fram under processens 
gång. Aktörer ur kategorin 4 har dock starkt påverkat utgången av processen, inte minst den under fallstudiens 
genomförandetid från kommunen och markägaren fristående konsulten Jersenius. Det är min bedömning, baserad 
på genomförda intervjuer med ett flertal aktiva liksom mer passiva aktörer, att Jersenius initiativ att kontakta den 
nye markägarens representant – liksom deras inbördes diskussioner var den enskilt viktigaste handling som kom 
att avgöra den fortsatta utgången av processen. 

Planeringsprocessen för Saltsjö-Järla kan i formellt hänseende – åtminstone initialt - sägas ha följt allmänt 
vedertagna och praktiserade processuella former. Det första förslaget till detaljplan baserades på en bedömning av 
förslag framtagna genom parallella uppdrag av olika arkitektkontor. I bedömningen av dessa förslag fanns både 
företrädare för markägare och kommun representerade. Processen skiljer sig dock från gängse planering av 
likartade exploateringar i det att två parallella och sinsemellan olika och därmed konkurrerande förslag till detaljplan 
presenterades och gick ut på formellt samråd. Samrådsskedet kom således att karaktäriseras av en gentemot 
allmänhet och sakägare riktad inbjudan att bedöma och diskutera två tydliga alternativ. I gängse planering är ofta – 
dock inte alltid - alternativsökning och alternativbedömning avklarad när förslag till bebyggelse presenteras i formellt 
samråd. Fallstudiens resultat kan sammanfattas i några punkter, med avseende på några av de viktigaste 
aktörerna. 

Kommunala företrädare har i ett tidigt skede, parallellt uppdrag, godkänt och därmed i viss mån legitimerat det 
förslag till exploatering som andra kommunala företrädare har uppfattat som starkt negativt. Olika principiella 
synsätt på områdets exploatering har således funnits inom den kommunala planeringsapparaten. Avsaknaden av 
samsyn (vilken i och för sig inte behöver ses som en svaghet utan även kan ses som en tillgång i en kreativ 
process) – liksom avsaknaden av formella processer för att föra ut dessa principiellt skilda synsätt i en öppen 
diskussion – har gjort att det kommunala inflytandet på processen i avgörande skeden kan bedömas som att ha 
varit relativt svagt. Någon samlad och alternativsökande öppen diskussion om olika synsätt på exploateringen har 
således inte förts i detta fall. Bedömningen av de parallella uppdragen gjordes av en begränsad krets. Den av 
kommunen, i ett senare skede, hanterade samrådsprocessen vad gäller de två alternativa förslagen till detaljplan 
kan dock sägas ha varit öppen. 

Företrädare för markägaren har i hög utsträckning drivit och förändrat inriktningen på exploateringen. Initiativet har 
i huvudsak legat hos markägaren. Att området bytte ägare under planeringsprocessens gång kan sägas har varit 
en viktig bidragande omständighet för den förändring av exploateringens inriktning som den nye markägaren 
beslutade om under 1998. Denna inriktning har samtidigt stötts av företrädare inom kommunen. 

Företrädare för de direkt berörda, verksamma i området, har inte under fallstudiens genomförandetid aktivt 
inlemmats i diskussioner om områdets framtida utveckling. Det är möjligt att dessa, med god kunskap om 
förhållandena på platsen hade kunnat tillföra kunskap, insikter och idéer i ett tidigt utredningsskede, dvs i detta fall 
inför anordnande av parallella arkitektuppdrag.  

Företrädare för indirekt berörda parter liksom självständigt och utan formellt mandat agerande aktörer har i hög 
grad påverkat utgången av planeringsprocessen och dess resultat. Detta gäller Jersenius/Gracie liksom Lillängens 
villaägarförening. Dessa har även använt sig av media för att föra ut sina synpunkter, vilket möjligen kan sägas ha 
påverkat eller influerat markägaren. 
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Fallstudien har bland annat inspirerat till EKN-uppställningens tionde aspekt, Djävulsadvokat. Det är möjligt att en 
oberoende instans eller person som nära följt processen - utan eget ansvar eller eget intresse – i ett tidigare skede 
kunnat uppmärksamma de inblandade aktörerna fö r i senare skeden uppblommande konflikter. En mer allsidig 
”agenda” eller underlag för diskussion hade, menar jag, kanske kunnat få till stånd en mer samlad diskussion - som 
svarade mot flera aktörsgruppers intressen. De diskussioner som initierats av Lillängens villaägarförening, 
lantmätaren Håkan Jersenius och arkitekten Vernon Gracie har som visats ovan påverkat planprocessen i hög 
grad. Utifrån kommande synpunkter har lett till att en plan i princip färdig för antagande har förkastats och en ny 
plan tagits fram. Dessa externa aktörer har i viss mening agerat som informella Djävulsadvokater. 

Dock skiljer sig dessa aktörer i två viktiga hänseenden från EKN -modellens Djävulsadvokater. Dessa har inte haft 
något som helst formellt uppdrag av markägaren att syna och kritisera det ursprungliga planförslaget. Dessa har 
de facto kommit att erövra inflytande och makt över den fortsatta paneringen, eftersom de efter framförd kritik 
gavs i uppdrag att göra en alternativ plan, vilken de därefter arbetat med att förverkliga. Djävulsadvokatens roll, 
enligt EKN-modellen, är att på direkt uppdrag av projektets ledning och utan aspiration på eller möjlighet att 
tillskansa sig egen makt framföra kritik, varna för framtida konflikter, analysera svagheter i argumentation och 
upplägg och redovisa ej beaktade perspektiv och synsätt. 

Fallstudien har även inspirerat till flera av EKN-modellens aspekter. I dessa används ibland begrepp hämtade ur ett 
huvudsakligt betraktelsesätt på planering även ur andra betraktelsesätt. Det gäller till exempel diskussionen om 
”biologisk mångfald” som i EKN -uppställningen kompletteras med frågeställningar om ”ekonomisk mångfald” 
respektive ”kulturell mångfald”. Analysen av det jag här kallat frånvarande perspektiv och frågeställningar har på 
basis av denna fallstudie kommit att utvecklas. Några viktiga och sinsemellan beroende frågeställningar som jag 
menar har varit frånvarande i denna planeringsdiskussion – eller som har kommit in i diskussionen på ett sent 
stadium – är: 

Det sociala perspektivet. Det befintliga Saltsjö-Järla är mötesplats och något av fristad för olika grupper eller 
individer som kan ha svårt att inordna sin verksamhet i mer gängse miljöer. Det framtida Saltsjö-Järla blir en plats 
för boende och mindre verksamheter. Perspektivet innebär i detta fall att frågor om boende och arbetsliv har setts 
som delvis varandra överlappande frågor. 

Näringslivsperspektivet. Det befintliga Saltsjö-Järla är startmiljö och något av ”kuvös” för gryende småföretag och 
avknoppningsverksamhet, inte minst vad gäller kulturföretag, hantverk och konst. Det framtida Saltsjö -Järla blir en 
plats för mer högavkastande verksamheter. Perspektivet innebär i detta fall att frågor om plats för låg- och 
högavkastande verksamheter har setts som delvis varandra överlappande frågor.  

Det ekonomiska perspektivet. Det befintliga Saltsjö-Järla är en plats där industriproduktionen bedrivits i stor skala 
under industrisamhällets epok. Det framtida Saltsjö-Järla blir genom sin struktur och arkitektur en attraktiv och 
därmed lönsam lösning på frågan om hur området kunde exploateras. Perspektivet innebär i detta fall att frågan om 
lönsamhet ur markägarens perspektiv har kopplats till frågan om en för framtiden attraktiv livsmiljö. 

Sammantaget har fallstudien inspirerat till och givit underlag för framtagandet av EKN-modellen. Vissa av de 
frågeställningar som uppmärksammades i denna fallstudie har studerats mer ingående i den efterföljande 
fallstudien. 
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5.5 Fallstudie 2: Björnö i Norrtälje kommun 

Beskrivningen utgår från en studie gjord tillsammans med Göran Cars om byggande vid 
vatten som begränsning eller möjlighet för Norrtäljes utveckling (Cars/Söderlind, 1998). 
Diskussionerna i detta avsnitt bygger på delar jag författat i rapporten. Här diskuteras två 
dokument som inte var med i rapporten, den kommunala MKB:n för området i stort och den 
projektanknutna MKB som lades fram av förslagsställaren (Söderlind, 2001). 

Bakgrund och förutsättningar 
Under 1980 -talet utarbetade Norrtälje kommun en fördjupad översiktsplan för ny bostadsbebyggelse norr om 
staden, Färsna, i anslutning till ett industriområde. Planerna för Färsna kom i början av 1990-talet att falla i 
bakgrunden när ett motsvarande stort markområde sydväst om stadskärnan blev aktuellt för exploatering. Björnö 
ligger i direkt anslutn ing till Norrtäljeviken och kan nås från vägen till Stockholm utan passage genom gamla 
Norrtälje. Detta område, Björnö Gård, köptes 1991 av ett konsortium bestående av HSB och Riksbyggen – KB 
Björnö Mark. Konsortiet presenterade 1991 en idéskiss för 1 900 bostäder inom området, mestadels småhus och 
radhus. Företrädaren för SIAB Norrtälje, Ellis Hellström, menade i en tidningsintervju att Björnöområdet var mycket 
attraktivt och att nya bostäder skulle vara lätta att sälja med en planerad utbyggnadstid på 10-20 år. 

I detta läge hade kommunen å sin sida investerat 25 miljoner kronor för att köpa mark i det norra området Färsna, 
medan Björnö Mark investerat 48 miljoner i sitt förvärv av Björnö. Här fanns den första principiella frågeställningen 
om Norrtäljes framtida tillväxt- Satsning på Färsna i norr eller i Björnö söder om staden? Den andra principiella 
skiljelinjen gällde vilken del av Björnö som var lämplig för ny bebyggelse. 1993 utarbetade kommunen en 
översiktsplan för Björnö som föreslog utbyggnad av bostäder i huvudsak söder om den landsväg som går igenom 
Björnöområdet. Strandområdet mot Kvisthamraviken undantogs i översiktsplanen i princip från ny bebyggelse – 
marken definierades som värdefull naturmark med högt bevarandeintresse. Markägaren, Björnö Mark, hade i en 
första idéskiss 1991 en helt annan inriktning – ny bebyggelse föreslogs till stor del norr om Björnövägen, närmare 
Kvisthamraviken. 

5.6 Aktörer och intressen 

Under 1994 pågick en parallell planeringsprocess i Norrtälje, där två aktörer utarbeta de var sitt plandokument för 
Björnö. 

Kommunens planavdelning presenterade en översiktsplan och en översiktlig MKB för Björnö. Dessa dokument 
inriktades på bebyggelse längre in mot land samt bevarande av känslig natur, kulturmiljö och strandzonen. 
Markägaren anlitade en fristående konsult, Hagman & Hagman, för att i samråd med kommunens 
stadsarkitektkontor utreda hur bebyggelse närmare stranden kunde utformas. Efter parallella arkitektuppdrag 
valdes ett förslag med vattennära bebyggelse ut för vidare bearbetning. 

1996 presenterade markägaren sitt förslag, en vidareutveckling av Arken Arkitekters skiss, för allmänhet och 
politiker. Förslaget möttes av en negativ opinionsstorm och diskuterades flitigt i lokaltidningen, Norrtälje tidning. I 
oktober 1996 presenterades en modellplatta för den del av bebyggelsen som skulle ligga närmast vattnet. 
Kommunalrådet Håkan Jonsson (s) och oppositionsrådet Bengt Ericsson (c) fick ta emot en lista från Föreningen 
Byggnadsvård i Roslagen med 2 430 namnunderskrifter som vände sig emot bebyggelse vid vattnet. Som grund 
för förslaget redovisade markägarens konsult, Arken arkitekter, en översiktlig skiss till alternativ översiktsplan med 
mer vattennära bebyggelse inom hela Björnöområdet. 

Under 1997 fortsatte diskussionen i pressen, med övervägande negativa inlägg. Omkring 3 000 personer 
undertecknade ett upprop som protesterade mot förslaget. Naturskyddsföreningen och den lokala miljörörelsen har 
varit framgångsrik i sitt agerande. Företrädare för markägaren avstod i princip från att deltaga i pressdebatten. Inom 
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de politiska partierna skedde en tydlig svängning, från försiktigt positiva kommentarer till ny bebyggelse i början av 
1990-talet, till mer försiktiga ställningstaganden omkring 1996 och 1997. Ledande företrädare för 
socialdemokraterna har under diskussionens gång ändrat inställning till projektet. 

Markägarens förslag kom inte heller att överlämnas som ett formellt planärende till byggnadsnämnden, vilket enligt 
flera intervjuade aktörer tolkas som att Björnö blivit en så pass ”het” fråga att den politiska beslutsorganisationen 
valde att inte ta upp ärendet för formell behandling. Under 1998 blev förslaget liggande. De intervjuer som gjorts 
med politiska partier visar att planförslaget blivit en känslig fråga, som inget parti ville driva aktivt i valrörelsen 1998. 
Miljöintresset och de grupper som inte önskar vidare expansion av Norrtälje kan sägas ha varit framgångsrika i 
detta ärende. 

Den principiella konflikt som präglat planeringen för Björnö utspelades även inom de kommunala förvaltningarna. 
Planeringsavdelningen lade fram ett dokument, översiktsplan för Björnö, medan stadsarkitektkontoret deltog i 
utvärdering och rekommendation av fortsatt arbete med ett förslag som i viktiga frågor avvek från översiktsplanen. 

Den kommunala  översiktsplanen för Norrtälje ställer upp ett antal mål och strategier. Dessa sammanfattas som 
att Norrtälje ska skydda kommunens kust- och skärgårdsområden och enbart ta jordbruksmark i anspråk om det 
inte finns andra alternativ för bebyggelse, att ny be byggelse ska tillkomma i befintliga tätorter, att stor hänsyn ska 
tas till Roslagens särpräglade kulturhistoriska miljöer och att värdefulla bebyggelsemiljöer ska bevaras och hållas 
levande för kommande generationer. 

Den kommunala översiktsplanen för Björnö studerade hela området ur bevarande och skyddsperspektiv – med 
betoning på allmänna intressen och ekologi. Den redovisar mark för ny bebyggelse på Björnö, med nya vägar och 
med ett bevarat strandområde, reserverat för friluftsliv och skydd för natur- och kulturvärden och gör ett 50-tal 
rekommendationer för den framtida stadsdelen. Den låser inte planeringen till vissa detaljlösningar och är i många 
fall principiell till sin natur. Tolkningen av hur allmänna målsättningar ska förverkligas lämnas i de flesta fall öppen, 
med undantag vad gäller vissa objekt, som minnesstenar, historiska spår, hagmark etc. 

Den kommunala översiktliga miljökonsekvensbeskrivningen för Björnö, framtagen av kommunens 
planavdelning, syftar till att ”kartlägga förväntade väsentliga konsekvenser för natur- och kulturmiljön samt 
allmänhetens utnyttjande av Björnöområdet om det exploateras i enlighet med planförslaget”. Den behandlar i 
första hand naturvärden, ekologiskt särskilt känsliga områden, kulturmiljö och kulturvärden, landskapsbild, 
rekreation och friluftsliv. Sammanfattningen redovisar konsekvenser av en framtida exploatering i några punkter. 
Ordvalet och perspektivet på konsekvenser av en exploatering är i huvudsak negativt, dvs att exploatering kommer 
att skada området. Redovisningen är inriktad på vilka förutsättningar som finns för att bevara nuvarande 
förhållanden och värden. 

Arken Arkitekters skiss till översiktsplan har en annan inriktning. Tanken är att lägga ny bebyggelse längs 
dagens befintliga väg som går ut mot ett äldre sommarstugeområde längs vattnet. En serie olika stora "byar" 
placeras längs denna väg, med hållplatstorg för tätare bebyggelse. Vissa av dessa byar går ner mot vattnet, andra 
vänder sig ut mot dagens jordbruksmark. En tanke är att samordna de nya boendes husbehovsodling med det mer 
storskaliga jordbruket. 

De av markägaren initierade parallella arkitektuppdragen studerade en mindre del av Björnö ur bebyggelse- 
och attraktivitetsperspektiv, med betoning på arkitektur, livsmiljö och exploatering. 

Markägarens bebyggelseförslag, i form av förslag till detaljplaneprogram för Björnö Hamn och Björnö Berg, 
redovisar två bebyggelsegrupper. Björnö Berg ligger på en kulle längs den befintliga vägen och Björnö Hamn går 
ner mot vattnet i en sänka. I motiveringen till förslaget står bland annat att man vill ta den traditionella svenska 
trästaden som förebild. Björnö Berg består av ganska stora kvarter med odlingslotter och gemensamma ytor i 
mitten av kvarteren. Björnö Hamn är en mer tät struktur som lånat drag av ett traditionellt gammalt fiskeläge, med 
betydligt mindre tomter. Detaljplaneprogrammet utarbetades ur ett exploateringsperspektiv och refererade till HSB:s 
mijöprogram, SIAB:s mijöprogram samt Norrtäljes lokala Agenda 21. Ordvalet och perspektivet är annorlunda än i 
den kommunala översiktsplanen. Här beskrivs exploateringen ur ett positivt perspektiv med fokus på möjlighet att 
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skapa stora potentialer. Markägarens detaljplaneprogram kritiserar öppet den kommunala översiktsplanen och 
argumenterar för en bebyggelse som delvis ligger utanför översiktsplanens anvisade bebyggelsegräns och på 
strandskyddsområde. Förslaget blev starkt kritiserat, med protestlistor och insändare i tidningarna. En genomgång 
av det material som inkommit till kommunen visar att ekologiska aspekter och strandskyddsbestämmelser har ett 
stort folkligt stöd. Flera inlägg i lokalpressen handlar också om att det är fel att gå nära äldre kulturmiljö med ny 
bebyggelse - oavsett hur den nya bebyggelsen utformas.  

5.7 Nyckelaktörers syn på Björnö 

Här redovisas några olika aktörers ställningstaganden och synsätt. Det är troligt att aktörernas perspektiv på 
planeringen inte avsevärt skiljer sig från andra kommuner och planärenden. Diskussionen griper tillbaka till de 
principfrågor som ställdes i Kapitel 1:  

• Går det att förhindra en situation där begreppsapparaten i sig skapar låsningar och revirstrider? 

• Går det att åstadkomma diskussioner som öppnar för gemensamma lösningar även mellan motsatta 
intressen? 

• Hur ser en begreppsapparat ut som kan accepteras av samtliga "partsintressen"? 

• Kan den också inriktas på att skapa nya värden, inte enbart befästa restriktioner och begränsningar? 

Som introduktion följer här några korta utdrag ur intervjuer med några viktiga aktörer (Söderlind, 2001). 

Ulla Fransson Byggnadsnämndens ordförande (s): Jag tror att den situation vi har idag delvis handlar om att 
man inte diskuterar med varandra, att man talar helt olika språk och att man inte förstår varandras utgångspunkter. 
Det är ett problem, att de som är emot är så väldigt emot, så det går knappast ens att diskutera den här frågan. Det 
är ju inte heller roligt, som politiker, att bestämma saker emot folks vilja. Men samma sak hände när vi diskuterade 
att bygga ut Flygfältsområdet. Då var det också en opinion emot. Folk tyckte inte att man bara skulle bygga ut 
skolor och daghem där. Vi vågade inte planera för det, sen kom efterfrågan på skola och dagis i alla fall, vi fick 
temporära lösningar och provisoriska lokaler, med kommunal service i det som var tänkt som affärer eller i 
lägenheter. 

Maria Almgren, Roslagens Naturskyddsförening: 1992 arrangerade Naturskyddsföreningen ett möte kring den 
nya Översiktsplanen. Den hade nog inte haft ett lika starkt inslag av bevarande av känsliga miljöer, om inte 
Naturskyddsföreningen och andra miljöinriktade grupper deltagit i diskussionen vid det tillfället. Vi tyckte att det var 
mycket märkligt att markägaren över huvud taget vågade presentera ett förslag som gick på tvärs mot 
översiktsplanens intentioner. Vi trodde inte att de ens skulle våga presentera ett sådant förslag som gick ner mot 
vattnet. Vi förstod att de förslag som tagits fram, hade bedömts av en grupp där även stadsarkitekten suttit med. Då 
inställer sig frågan - vilket mandat har stadsarkitekten att sitta i en bedömningsgrupp för olika arkitektförslag som 
direkt bryter mot översiktsplanens gränsdragningar? 

 Åke Widman, planeringskontoret, Norrtälje kommun: Det är inget nytt att det finns en uppdelning mellan 
byggnadsnämnden och kommunstyrelsen. Vi hade ett bra samarbete på tjänstemannasidan tidigare när vi hade ett 
enda stadsbyggnadskontor med olika avdelningar. Men därefter har vi fått två olika förvaltningar. Orsaken var att 
byggnadsnämnden ville ha ett eget kontor som jobbade åt dem. Planeringsavdelningen och stadsarkitekterna har 
hamnat under olika huvudmän. Det hade kanske gått annorlunda om det varit en förvaltning som handlagt ärendet 
hela vägen, inte två. 

Gunnar Jonsson, Siab Bostad, Stockholm norr: Ett problem har varit att de som skulle bo i de nya husen i 
Björnö inte har några företrädare. De som så att säga talar för de nya personerna, det är ett byggbolag, och 
byggbolag uppfattas som personer som bara vill tjäna pengar. Man skulle kunna tänka sig att det fanns 
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konsumentintressen med i den kommunala planeringen. Kanske skulle man skriva i en översiktsplan att Norrtälje 
har vissa problem. Frågan skulle då bli hur Norrtälje ska växa och hur man kan förhindra att Norrtälje dör. Det som 
händer om man bygger här, det påverkar inte helheten så mycket, även om man fäller en del träd. Om man inte gör 
något, då är väl det enda som händer att man riskerar att tvingas höja kommunalskatten i Norrtälje. 

De fyra principiella frågorna ovan kan diskuteras på följande sätt vad gäller Björnö: 

Begreppsapparat som skapar låsningar: Planeringsdiskussionen har förts utifrån två skilda perspektiv 
(exploatering respektive bevarande). Begreppen och perspektiven i de två olika underlagen för diskussion (se de 
olika MKB-dokumenten nedan) har cementerat de skilda perspektiven och troligen ökat inslaget av revirstrider. 
Diskussionen har inte varit inklusiv. 

Diskussioner som öppnar för gemensamma lösningar: Diskussionerna har förts i olika mentala rum och sällan 
med utgångspunkten att söka gemensamt acceptabla lösningar. Det är möjligt att diskussionen hade kunnat nå 
längre om olika aktörer och intressen i tidigare skeden träffats för att redovisa sina intressen och perspektiv – innan 
den konfliktinriktade diskussionen tagit sin början. Diskussionen har inte varit kreativ, i betydelsen inriktad på att 
utifrån en gemensam diskussion tillskapa nya värden. 

En för samtliga partsintressen acceptabel begreppsapparat: Någon sådan har inte funnits. Diskussionen har 
snarare handlat om att bevisa att andra aktörer och intressen har fel och har inte varit särskilt kommunikativ. 
Diskussionen har inte utgått från någon för parterna acceptabel övergripande frågeställning eller begreppsanalys. 

Tillskapande av nya värden: Diskussionen har utspelats mellan grupperingar som velat bevara vissa värden 
respektive tillskapa vissa andra värden. Diskussionen har i hög grad utgått från restriktioner, begränsningar och inte 
inriktats på frågor om olika aktörers önskade värden kunnat tillskapas genom någon form av överenskommelse 
eller lösningar inriktade på samverkansfördelar. Planeringsdiskussionen har i mycket låg utsträckning varit kreativ, 
inriktad på att diskutera gemensamma angelägenheter och har inte ens varit respektfull gentemot motsatta 
intressen och perspektiv. 

5.8 Frånvarande perspektiv och frågor 

De ensidiga begrepp och perspektiv som används av aktörerna, och som framkommer i planeringsdokument, 
miljökonsekvensbeskrivningar och intervjuer har troligen varit avgörande för att själva planeringsprocessen kring 
Björnö kom att präglas av konflikter och positionsbevakande snarare än försök att nå gemensamma lösningar. 

Den kommunala MKB:n illustrerar ett problem som aktualiserades teoretiskt i kapitel 2 om professionernas kamp. 
Företrädare för en viss yrkesprofession eller en viss kommunal facknämnd kan ha svårt att ge sig in i  diskussioner 
som ligger utanför den egna begreppsapparaten – eller det egna intresseområdet. I kapitel 2 menar jag att 
suboptimeringar kan ha begreppsrelaterade orsaker vilket fallstudien kan ge ett visst belägg för. 

Markägarens syfte med sin MKB har också varit tydligt – att presentera projektet på ett sådant sätt att det blir möjligt 
att genomföra en exploatering. Markägaren har självklart inte något intresse av att få till stånd exploatering på de – 
ur Norrtäljes perspektiv – mest lämpliga platserna. Markägaren har enbart intresse av att få till stånd en 
exploatering inom det egna markinnehavet. 

De två olika planförslag som tagits fram för Björnö – översiktsplanens bebyggelse längre bort från stranden samt 
markägarens vattennära bebyggelse – har ingendera någon utsikt att förverkligas. Markägaren menar att 
bebyggelse längre in mot land inte är tillräckligt attraktivt för att företaget skall våga göra de investeringar som krävs. 
Kommunens översiktsplan, som förordar bebyggelse längre in på land, blockerar vattennära bebyggelse. Samtidigt 
kan inte kommunen genom olika åtgärder förmå markägaren att bygga på den del av sin mark som kommunens 
planavdelning anser vara mest lämplig. 



- Agenda EKN Kapitel 5 Sid 13- 14 - 

 

Aktörer i Norrtälje agerar på olika delar av den spelplan som utgörs av Norrtälje - ur geografiskt, politiskt, 
ekonomiskt och ideologiskt perspektiv. Någon samlad diskussion om Norrtäljes framtidsmöjligheter har inte legat till 
grund för förslaget om ny bebyggelse på Björnö. Aktörerna agerar inom skilda fält och utifrån skilda 
begreppsvärldar. Ett underliggande tema i intervjuerna har också varit avsaknaden av personlig kommunikation 
mellan aktörer. Företrädare för markägare och miljögrupper har inte mötts under samtalslika former, där syftet varit 
att lyssna och försöka förstå motpartens argument och världsbild. Den tidvis intensiva debatten om Björnö har förts i 
massmedia, vid offentliga möten, inom partigrupper, bland konsulter och i form av skrivelser, inlagor, yttranden och 
utredningar. 

Någon samlad generaldiskussion om Björnö ur pe rspektivet Norrtäljes framtid  har inte förts. Debatten kan 
karaktäriseras som specialiserad och fragmenterad. Aktörerna har i stor utsträckning agerat som om 
planeringsverksamheten bestod i ett nollsummespel, där den enda möjligheten att förbättra utfallet för någon part är 
att en annan part gör eftergifter och får ett försämrat resultat. De intressen som har stått emot varandra har ofta 
uppfattat motsättningarna som antagonistiska. Det förefaller inte meningsfullt att fördela ut något särskilt ansvar för 
denna antagonistiska debatt mellan parterna. Samtidigt går det att hävda att det inom ramen för kommunens 
planeringsansvar ingår att få till stånd en allsidig genomlysning av problem och möjligheter. I fallet Björnö har 
kommunala tjänstemän snarare tagit fram beslutsunderlag som understödjer den ena eller den andra sidan i 
debatten: 

Planeringskontoret. Framtagande av översiktsplan för Björnö, med betoning på skydd och restriktioner. 
Dokumentet stödjer i viss utsträckning den politiska miljösidan bestående främst av mp, v och delar av s samt 
naturskyddsföreningen och de opinionsgrupper som bildats. 

Stadsarkitektkontoret. Utvärdering av arkitektförslag för byggande vid vattnet, med betoning på attraktivitet och 
säljbarhet. Förslaget stödjer den politiska exploateringssidan bestående främst av m, fp och delar av s samt 
markägaren.  

På ett liknande sätt har markägaren och miljöopinionen hamnat på diametralt motsatt kurs. Detta beror inte på att 
dessa i längden har motsatta intressen, snarare på att parterna diskuterar Björnö ur sitt eget begränsade 
perspektiv.  

Markägaren. Denne har ett ekonomiskt egenintresse av att erbjuda bostäder i attraktiva lägen på sin egen mark, 
inte i andra lägen. Om den fråga som ställs är hur man ska få bygga på attraktiva tomter vid vattnet är svaret på 
frågan redan definierat. 

Miljöopinionen. Denna har ett ideologiskt grundat intresse av att hindra exploatering av värdefulla natur- och 
kulturmiljöer. Miljö - och fritidsopinionen har ett begränsat egenintresse bestående av att värna dagens 
strövområden från förändringar. Om den fråga som ställs är hur man ska förhindra att värdefull natur bebyggs är 
även här svaret givet. 

Diskussionen om Björnöprojektet speglar samtidigt konflikten mellan olika markägares önskan om att få bebygga 
sin mark. Här finns en konfliktsituation där olika ekonomiska intressenter ställs emot varandra: 

HSB/SIAB. Markägaren till Björnö har ett stort intresse av att andra markägare inte får tillstånd att exploatera sin 
mark. 

Övriga markägare i Norrtälje . Särskilt som Norrtälje är en liten stad med en begränsad byggmarknad och svag 
inflyttning, är de politiska besluten om hur staden ska växa avgörande för flera markägares framtid. Övriga 
markägare har knappast något intresse av Björnöprojektet får klartecken. 

Ingen part i  Norrtälje kan sägas företräda det som med en enkel omskrivning ibland kallas allmänintresset. En orsak 
till detta kan vara den ibland otydliga användningen av begreppet. Ett intresse som är allmänt till sin natur inbegriper 
definitionsmässigt alla intressen – från växter, djur och natur till nuvarande norrtäljebor/företag, framtida eventuella 
norrtäljebor/företag liksom samtliga markägare.  En huvudfråga för den fysiska planeringen kan sägas ligga i 
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definitionen av vad detta allmänna intresse består av. Observera att även intresset av att bo vid en vacker 
strandpromenad ingår i det ”allmänna intresset” – inte enbart intresset av att fritt kunna ströva genom orörd natur. 
Även boende och företag ingår i Norrtäljes ”allmänhet” – liksom även potentiella framtida boende och verksamma i 
Norrtälje.  

Den kanske viktigaste slutsatsen av denna fallstudie är att företrädare för markägare och miljöintresse inte vid 
något tillfälle har mötts i en gemensam och kreativt inriktad diskussion om Norrtäljes framtida planering. 

Två helt motsatta perspektiv (ekonomiskt intresse, miljöintresse) har drivit sina enskilda frågor utan försök att 
komma överens. Diskussionen har inte förts utifrån ett allsidigt perspektiv där ekonomiska och miljömässiga 
faktorer har sammanvägts. De preferenser som eventuella framtida Norrtäljebor kan tänkas ha på sin bostadsmiljö 
har inte heller diskuterats på ett samlat sätt (mänskligt/kulturellt intresse). Det ekonomiska, det ekologiska och det 
mänskligt/kulturella perspektivet har inte förenats i en samlad diskussion om framtida möjligheter och utveckling.  

Planeringsdiskussionen om Björnö kan sammanfattande sägas vara karaktäriserad av en avsaknad av 
kommunikativa procedurer och begrepp för att i konstruktiv form hantera olika intressen och perspektiv. 
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Kapitel 6 

Tre krav på en 

konsensusbyggande planeringsmodell 
There is nothing more difficult to handle, more doubtful of success, and more dangerous to carry out than 
initiating changes. 

Machiavelli, ur Flyvbjerg, 1998, sid 54 

I Kapitel 2, 3 och 4 diskuterades maktutövning, beslutsprocesser och verktyg och 
modeller för planering. I kapitel 5 diskuterades två fallstudier med fokus på frågor 
om intressekonflikter och konsensusbyggande. En slutsats från dessa kapitel är 
att en konsensusbyggande planeringsmodell måste se annorlunda ut jämfört 
med traditionella planeringsformer. Min slutsats är att tre krav måste ställas på 
en konsensusbyggande planeringsmodell. Den bör vara: 

1) Inklusiv (dvs allsidig vad gäller perspektiv och synsätt) 

2) Kommunicerbar (dvs begriplig och inbjudande till diskussion) 

3) Kreativ (dvs värdeskapande snarare än utvärderande) 

Jag ser dessa tre krav som tre ”trösklar” som en konsensusbyggande modell 
måste passera. Diskussionen i detta kapitel gör sitt avstamp i samhällets ökade 
komplexitet. Konsensusbyggande processer blir, menar jag, allt viktigare för att 
kunna besluta om och genomföra samhällsbyggnadsprojekt, från husbyggnad till 
stadsplanering och regional utveckling. Exempel från andra samhällssektorer och 
situationer förtydligar och illustrerar föregående kapitels diskussioner om 
planeringsmodeller och beslutsfattande. 

6.1 Konsensusbyggande i fysisk planering och samhällsbyggande 

Inom olika samhällsområden betonas ibland betydelsen av att uppnå konsensus, dvs någon form av 
samstämmighet eller acceptans om innehåll i beslut, strategier och handlingsplaner. En orsak till 
konsensusbegreppets aktualitet är den allt större skalan (i tid och rum) på beslutens räckvidd. Kostsamma projekt 
med lång genomförandetid kräver politiska beslut (liksom  avtal inom och gentemot privat sektor) som kan överleva 
förändrade majoritetsförhållanden i stat och kommun, liksom förändrade styrkeförhållanden i privat sektor och i det 
internationella samfundet. Den tekniska utvecklingen i sig innebär en ökad samhällelig komplexitet och att enskilda 
beslut påverkar förhållanden inom flera angränsande områden - tekniskt och geografiskt. Samtidigt som yrkeslivet 
blir mer specialiserat - med allt fler yrkeskompetenser och allt mer specifika ämnesområden och fackkunskaper - 
griper olika yrkesområden allt mer in i varandra. En komplex verklighet – kombinerad med demokratiska politiska 
styrelseformer och relativt fri och öppen debatt - där beslut inom ett område fortplantas till en mängd andra 
områden gör att beslut måste förberedas och förankras på ett bredare och noggrannare sätt än tidigare. Det gäller 
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allt från datautveckling och medicin till transportanläggningar, internationell patenträtt och pensionssystem (Castells, 
1999, 2000, 2000). 

Behovet av konsensus kan ses som e n logisk konsekvens av samhällsutvecklingen i stort. Makthavare inom både 
politik och företagande tvingas - i högre grad än förr – att motivera, kommunicera och förankra sina planer och 
projekt. Strävan efter ett visst mått av konsensus kan i vissa fall ses som en tillämpning av innebörden i begreppet 
demokrati. Utan en viss grad av samsyn riskerar beslut och initiativ att förhindras, försenas eller rivas upp. Om 
många sektorer, juridiska eller geografiska områden, yrkesprofessioner och aktörer, berörs av ett enskilt beslut är 
det logiskt och praktiskt att företrädare för dessa ges möjlighet att bereda, påverka eller åtminstone yttra sig om och 
informeras om beslutens innehåll innan de definitiva besluten tas. Dels för att besluten ska kunna gälla under en 
viss tid, dels för att de ska gå att genomföra. Konsensus blir i detta perspektiv både en fråga om form (HUR något 
beslutas) och innehåll (VAD som beslutas). Litteraturen om dessa förhållanden är omfattande. Se till exempel 
Susskind/Cruikshank (1987), Cars (1992) Rothstein (1994), Putnam (1996), Petersson (2001). 

Beslut om samhällsbyggande har ofta lång varaktighet och är ofta irreversibla till sin natur. Det är svårare att göra 
beslut om byggande och planering "ogjorda" än inom andra områden. Samtidigt påverkas betydligt fler än de direkt 
inblandade när exempelvis byggnader eller transportsystem skapas. Samhällsbyggandets resultat kommer alla 
eller åtminstone många till del – och under lång tid. Oavsett om vi önskar det eller ej påverkas ett helt samhälles 
framtid av trafiksystem, byggande, rivning, etc. De så kallade ”externa effekterna” är omfattande (det som händer 
på en viss plats under en viss tid, påverkar andra platser och andra tider med ofta obedömbara eller diffusa 
konsekvenser). 

I samhällsbyggandet finns ett stort inslag av allmänt intresse - betydligt större än inom andra produktionssektorer. 
För produktion av t ex bilar, tidningar, kläder, mat, musik etc krävs knappast någon högre grad av samhällelig 
samsyn för att resultatet ska uppfattas som positivt av användarna. Orsaken är att dessa produkter dels har lägre 
permanens – i tid och rum – jämfört med gator, parker och byggnader, dels att olika individers olika val är förenliga 
och kan ske parallellt och oberoende av andra aktörers val – exempelvis  val av olika bilar, radiostationer etc. Ur 
användarens perspektiv är det snarare positivt om producenter av t ex mat, tidningar och musik har fullständigt olika 
uppfattningar om kvalitet och inriktning. En hög grad av konkurrens erbjuder användarna valfrihet – konsumenten 
kan ”rösta med plånboken” Användarnas val sänder tydliga signaler till producenterna om vilka produkter och 
tjänster som uppfattas som positiva. 

Till skillnad från de flesta andra produktområden är byggandets resultat bundet till en viss plats och resultatet i sig 
exkluderande. Detta till skillnad mot till exempel bilproduktion - som kan ske lite här och var, och där produktion av 
gröna bilar inte utesluter produktion av röda bilar. Varje plats kan däremot bara användas enligt ett enda koncept 
eller en enda viss föreställning. Det går till exempel inte att realisera två olika förslag till en svensk ambassad i 
Berlin, på en viss utpekad tomt. Valet av ett förslag utesluter andra förslag. Ur det allmänna intressets synpunkt kan  
det därför vara olyckligt om tillfälliga opinioner, partipolitisk profilering eller aktioner av organiserade minoritets - eller 
särintressen tillåts att styra stadsutveckling, fysisk planering och byggande i riktningar som bara är till fördel för ett 
fåtal eller som bara ger ett fåtal (och ibland tidsbegränsade) positiva effekter. För att skapa en något så när god 
balans mellan producenters utbud respektive konsumenters efterfrågan vad gäller samhällsbyggandets resultat, 
menar jag att det i stadsbyggandet krävs en uppsättning av rutiner, metoder, modeller och institutionella 
arrangemang – som kompenserar för avsaknaden av (och i någon mån försöker efterlikna) exempelvis 
bilproduktionens mer självstyrande marknadsmekanismer, baserat på utbud och efterfrågan. Åstadkommandet av 
konsensusbyggande processer är, menar jag, en viktigt inslag i detta avseende. 

Allmänintresse och NIMBY 
Begreppet ”allmänt intresse” bör dock inte förstås som att det skulle existera ”ett enda” samlat intresse eller att 
planeringen kan inriktas på att uppnå en enda optimal lösning. Det allmänna intresset i samhällsbyggandet kan lika 
gärna tillgodoses genom att det skapas en mångfald av olika lösningar och platser/byggnader. Det allmänna 
intresset kan också svårligen artikuleras av en enda aktör eller profession som sitter inne med en ”optimal lösning”. 
Jag menar att en väg att gå – för att tillgodose mångfalden av ”allmänna intressen” - är att åstadkomma just 
konsensusbyggande planeringsprocesser. 
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Det amerikanska begreppet NIMBY (Not In My Back Yard) har blivit flitigt använt i den svenska planeringsdebatten. 
En svensk variant är NTA (Nej Till Allt). Att förespråka konsensusbyggande och samförståndslösningar riskerar att 
uppfattas som orealistiskt – eller till och med naivt och världsfrånvänt. Argumentationen kan vara att fysisk planering 
och byggande alltid har varit och alltid kommer att vara ett område präglat av motsättningar och kamp mellan olika 
intressen. Att eftersträva konsensuslösningar kan enligt detta resonemang innebära att motsättningar och konflikter 
”sopas under mattan”, eller ännu värre – att dominerande intressen och aktörer ges möjlighet att genomföra sina 
projekt och lösningar under en föregivet ”demokratisk” fasad. De som motsätter sig till exempel ett 
exploateringsförslag kan då avfärdas som nej-sägare och sabotörer av en ”konsensusbyggande process”. 
Konsensusbegreppet får enligt denna tolkning snarast funktionen att legitimera rådande maktförhållanden. Denna 
tolkning stämmer dock inte överens med min. 

Begreppet Nimby bör dock användas med en viss moderation. Alla protester från närboende gentemot olika former 
av exploateringar handlar inte om att ”säga nej till allting”. Granström menar at det finns en skillnad mellan ”äkta” 
NIMBY och normala protester mot exploateringsförslag (Granström, 2000). Wolsink har gjort en mer exakt definition 
genom analys av argumentation i nimbydebatten och har ställt upp sex villkor som bör vara uppfylla för att protester 
ska kunna klassas som äkta NIMBY (Wolsink, 2000). Dessa är: Beslutsgången för uppförandet av nya 
anläggningar tar lång tid. Anläggningen har ett ̀ högre syfte, som anses överordnat lokalbefolkningens intressen. 
Alla är överens om att anläggningen är nödvändig. Det finns ingen som vill ha en sådan anläggning i sin närmiljö. 
Alla föredrar att anläggningen finns i någon annans närmiljö. Attityder och opinion gentemot anläggningen kommer 
inte att förändras under överskådlig tid. Wolsink menar att kravet på att “alla” ska vara överens om anläggningens 
nödvändighet är alltför snävt, eftersom vissa a nläggningar inte accepteras av “alla” oavsett var de placeras, som till 
exempel förvaring av kärnbränsle (Wolsink, 2000). Gemensamt för NIMBY-effekten kan sägas vara att nyttan av en 
anläggning är regional eller global, medan de negativa effekterna uppkommer lokalt. På samma sätt är det en stor 
skillnad mellan att eftersträva konsensus och att hysa en naiv uppfattning om att ”alla kan komma överens om 
allting om de bara lyssnar och försöker förstå varandra” (Granström, 2000). 

Samhällsbyggandet kan – för att bland annat parera allmänintressen och särintressen - skapa något sånär 
varaktiga, stabila och förutsägbara ramverk eller procedurregler. För att minska risken att beslut om stadens 
utveckling fattas på ofullständig kunskap, under inflytande av dominerande särintressen eller akut tidsbrist är det 
därför praktiskt att skapa fo rmella eller informella regelverk och procedurer som anger hur beslutsprocesser 
organiseras och hur beslut fattas. Förändringar i städers och regioners struktur genomförs dock inte alltid enligt de 
ideala modeller för utredningar och samråd som finns inskrivet i formella regelverk (se exempelvis Bent Flyvbjergs 
analys av trafikplaneringen i Aalborg i kapitel 2). I vissa fall kan enskilda intressenter eller projekt sätta den 
kommunala planeringen ur spel och drastiskt förändra möjligheterna att planera. I andra fall kan ideologiskt 
betonade planeringsinstrument eller begrepp styra utvec klingen genom sin egen övertalande kraft. 

Slutsats 1) Behovet av inklusiva beslutsprocesser är högre inom samhällsbyggandet än inom många andra 
samhällssektorer. 

Slutsats 2) Samhällsbyggandets begreppsapparat bör därför  vara öppen och inbjudande gentemot olika aktörer 
och intressen – och samtidigt medge och inspirera till kreativa och värdeskapande lösningar. 

Utmaningen för den offentliga fysiska planeringen och samhällsbyggandet – liksom för aktörer som på olika sätt 
försöker att påverka offentliga aktörer – består i att anpassa sig till och att svara på den utmaning som ökad 
rörlighet och ökad individualism ställer. Den planeringsprocess och de begrepp som används i svensk fysisk 
planering har fortfarande drag av tidigare perioders mer stabila och mindre individuella samhälle. Innan jag gör över 
till att diskutera tre krav på en konsensusbyggande planeringsmodell, följer en kort inledande diskussion om olika 
typer av konsensus. 

Tre typer av konsensus 
Vid ett ytligt betraktande kan frågan om konsensus ses som en fråga om tillämpad demokrati, det vill säga att väl 
förankrade beslut har ett egenvärde. Men frågan om konsensus handlar om mer än blott och bart ”enighet”, 
”samförstånd” eller ”acceptans” från olika parter/intressegrupperingar om vad som skall göras i en viss situation. En 
ovanifrån påtvingad "konsensuslösning" uppfyller inte kravet på konsensus i ordets djupare mening. Jag skiljer här 
på tre typer av konsensus: 
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1) Passiv konsensus 

Konsensus i form av accepterande av fattade beslut utan aktivt deltagande, genomförande av beslut i avsaknad 
av alternativa förslag och/eller förslagsställare; enighet som uppnås genom tvång, hot eller en dominerande 
maktstruktur. Passiv konsensus behöver inte definitionsmässigt innebära att besluten uppfattas som negativa för 
de berörda. 

2) Aktiv konsensus  

Konsensus i form av aktiv uppslutning kring redan fattade beslut; där en större del av aktörerna applåderar eller 
på annat sätt ger uttryck för gillande av beslut som i praktiken fattats av ett fåtal. Aktiv konsensus behöver inte 
definitionsmässigt innebära att besluten när de väl genomförs uppfattas som positiva av de berörda. 

3) Inklusiv konsensus 

Konsensus i form av aktivt deltagande i formulerandet av problemställningar, omvärldsanalys och 
handlingsstrategier. Inklusiv konsensus innebär att de aktörer som gemensamt verkar för – eller stödjer – fattade 
beslut, även har varit delaktiga i formulerandet av den samsyn om problemställningar som berördes tidigare. 
Beslutsfattandet är förankrat både vad gäller form och innehåll. Inklusiv konsensus behöver dock inte 
definitionsmässigt innebära att besluten uppfattas som positiva för de som berörs av besluten. Resonemanget kan 
schematiskt sammanfattas i en enkel tabell. (Att ”passiv konsensus” ibland lika gärna kan handla om ointresse, 
uppgivenhet eller avsaknad av information om vad som beslutats, har markerats med ett frågetecken): 

 Formulering: 
Trovärdiga 
beslutsunderlag 

Process: 
Öppen och legitim 

Genomförande: 
Aktivt agerande 

Passiv 
konsensus X (?)   
Aktiv    
konsensus X X  
Inklusiv 
konsensus X X X 
Fig. 6.1. Olika typer av konsensus – sett i förhållande till problemformulering, förankring och genomförande. X = 
aspekt som föreligger. 

Med konsensus inom området fysisk planering och byggande menar jag att beslutsprocesser uppfyller de tre 
kraven ovan. Det innebär att problemformuleringen uppfattas som trovärdig och rimlig, att beslutsprocessen 
uppfattas som öppen och legitim samt att beslut när de väl har tagits, och ska genomföras, möts av en rimlig grad 
av acceptans av inblandade aktörer och intressen. Konsensusbyggande är en viktig och ibland avgörande faktor för 
att beslut ska kunna genomföras. Kraven på en konsensusbyggande modell ligger ganska nära de krav som 
refererades i kapitel 3, där Breitholtz/Lind för sin modell ställde följande tre krav: Enkelhet, Handlingsinriktning, 
Utbyggbarhet (Breitholtz/Lind, 1996). Kraven baseras även på den diskussion om beslutsprocesser som fördes i 
kapitel 2. 

6.2 Krav Nr 1 – INKLUSIV 

Ett första krav på en konsensusbyggande planeringsmodell är att den är inklusiv, dvs allsidig vad gäller perspektiv 
och synsätt. En konsensusbyggande planeringsmodell kan inte ställa sig i något specifikt särintresses eller någon 
enskild aktörs tjänst. Den kan inte heller ligga nära en specifik professions eller yrkesgrupps världsbild. En modell 
som betonar ett visst intresse eller perspektiv har liten chans att a ccepteras av många aktörer. Modellen bör därför 
varken vara ensidigt miljö- eller lönsamhetsinriktad eller placera ett visst intresse eller perspektiv i en överordnad 
position. Enkelt uttryckt: En konsensusbyggande modell bör vara acceptabel för såväl stora byggföretag som 
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Skanska som för ideella miljöorganisationer som Naturskyddsföreningen – liksom för såväl trafikingenjörer som 
miljöplanerare. Modellens struktur måste redan vid första anblicken och presentationen uppfattas som balanserad 
och användbar – ur de olika aktörernas egna intressen. Kravet på Inklusivitet utgör den första ”tröskel” som 
modellen måste passera – för att därefter prövas utifrån de två följande kraven Kommunicerbar och Kreativ.  

Naturligtvis kommer det alltid att finnas frågor där uppfattningar går starkt isär och där det är svårt att finna begrepp 
som är begripliga och acceptabla för samtliga aktörer. Men beroende på hur frågor ställs och hur beslutsunderlag 
utformas kan samma grupp människor komma till helt olika slutsatser. En inklusiv modell kan utgöra en 
”begreppsmässig arena” på vilken olika aktörer kan utkämpa konflikter, försvara sina intressen och perspektiv och 
eventuellt försöka nå fram till någon form av förhandlingslösning. Stöd för kravet på inklusivitet och allsidighet kan 
illustreras med hjälp av exempel från olika områden. Vad gäller internationella miljöförhandlingar anför Sjöstedt och 
Spektor att en och samma verklighet kan uppfattas helt olika av skilda parter. Detta behöver dock inte innebär att 
parterna hamnar i låsta positioner och återvändsgränder. Förutsättningen för en ömsesidigt acceptabel lösning 
ligger i at vidga de ensidiga eller trångsynta perspektiv parterna initialt intagit (Sjöstedt/Spector, 1993). 

Sjöstedt/Spector menar att en allsidig diskussion kan und erlättas av en fristående och neutral 
förhandlare/processledare vilken utan eget intresse kan lotsa processen framåt. En oberoende processledare kan 
redan inledningsvis försäkra deltagarna om att alla synpunkter och intressen har rätt att komma till tals 
(Sjöstedt/Spector, 1993). EKN-modellen behandlar dock inte frågor om planeringsprocessers organisation – 
perspektivet är begränsat till den begreppsmässiga delen av olika planeringsprocesser. Författarnas resonemang 
kring den oberoende förhandlarens roll kan dock överföras till frågan om den allsidiga planeringsmodellens 
uppbyggnad  Författarnas krav på ”acceptans” och ”oberoende” kan också ställas på en modell för fysisk planering 
och byggande. I Kapitel 7 diskuteras vidare om EKN-modellens tre samverkande perspektiv kan få den att framstå 
som oberoende och neutral gentemot olika särintressen och särperspektiv.  

Malbert diskuterar liknande problem. Han diskuterar avsaknaden av koppling mellan praktik och teori i 
stadsplaneringen och efterlyser planerare som mer fungerar som processledare i den kommunikativa 
planeringsskolans perspektiv, mindre som traditionella planerare vilka fastlägger planer och förslag (Malbert, 1998). 
Planeringens uppgifter i framtiden består enligt Malbert i att: 1) förse deltagarna i en planeringsprocess med 
relevanta fakta och kunskaper, 2) koordinera och tillämpa det offentliga planeringssystemet på ett sätt som 
underlättar ett bredare deltagande i beslutsprocesser, 3) guida och ta hand om planeringsprocesser som involverar 
olika aktörer och intressen i samhället (Malbert, 1998). Betoningen på att engagera motstridiga intressen menar jag 
understryker kravet på Inklusivitet - Allsidighet. En allsidig modell är ett viktigt krav för att få till stånd inklusiva 
processer. Malbert drar slutsatsen att det finns behov av en särskild processledning i inkluderande 
planeringsprocesser för att hantera skilda perspektiv och motsättningar som annars hotar omöjliggöra de potentiella 
vinsterna av samordnat agerande (Malbert, 1998). 

6.3 Krav Nr 2 – KOMMUNICERBAR  

Ett andra krav på en konsensusbyggande modell är att den är kommunicerbar, dvs begriplig och inbjudande till 
diskussion.  En konsensusbyggande planeringsmodell bör arbeta med begripliga och relativt vida begrepp. Den bör 
vid första påseendet framstå som enkel att arbeta med. Begreppen i sig bör samtidigt framstå som utvecklingsbara 
och möjliga att tolka och använda på olika sätt. Kravet på kommunicerbarhet har därför en direkt koppling till det 
första kravet, Inklusiv. Men i kravet på kommunicerbarhet ligger även att modellen ska ha ett visst djup och 
komplexitet – vid användning ska den kunna fungera som stöd i mer komplexa situationer. Modellen ska inbjuda till 
fördjupning och syntes av det som diskuteras. Här finns således ett samtidigt krav på både 1) enkelhet och 2) 
förklaringsdjup. Kortfattat uttryckt: 

1) Enkelhe t: en enkel modell är lätt att ta till sig, men måste kunna utvecklas – i annat fall riskerar den att 
framstå som banal. 

2) Förklaringsdjup: en komplex modell kan bearbetas och inspirera till nya frågor och svar, men måste först 
kunna presenteras på ett lättbegripligt sätt– i annat fall riskerar den att bli oanvändbar/oanvänd. 
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Alltför komplicerade modeller och alltför detaljerade begrepp kan verka låsande och hämmande för användaren 
och kan också leda till onödigt tidsödande arbetsprocesser. Kravet på kommunice rbarhet är särskilt viktig i projekt 
där många olika yrkeskompetenser samarbetar och projekt där lekmän i form av medborgar- och intressegrupper 
deltar. Det som för en forskare eller expert kan uppfattas som en självklarhet kan verka obegripligt och svårt för en 
lekman. Komplicerade modeller som kräver högt expertiskunnande bör undvikas om ambitionen är att föra en 
gemensam diskussion med flera inblandade aktörer och intressen. Detta i nnebär inte att grundliga och detaljerade 
undersökningar, liksom vetenskapliga begrepp och instrument inte bör användas. Kravet på kommunicerbarhet blir 
i sådana fall ännu viktigare. 

Kravet Kommunicerbar kan preciseras genom att relateras till andra modeller och resonemang. Hilding-Rydevik har 
diskuterat olika arbetsmetoder som visar hur information om naturresurser kan bearbetas och införlivas i lokal och 
regional planering. Hilding Rydevik diskuterar vilka krav metoderna behöver uppfylla för att de ska vara möjliga att 
använda i kommunal naturresursplanering (Hilding -Rydevik, 1990). Hon framhåller bland annat följande krav: 
särskild fack-kompetens ska inte krävas, de får inte ta för mycket tid i anspråk, de bör inte vara för komplicerade, de 
bör inte kräva samarbete över sektorsgränser (Hilding-Rydevik, 1990). Hilding-Rydevik framhåller vidare allmänna 
krav som kan ställas på metoderna om de ska bli användbara. Metoden får inte kräva omfattande, tidskrävande 
och kostsamma förundersökningar. Den bör vidare vara problemorienterad (Hilding-Rydevik, 1990). 

En slutsats från ovanstående är poängteringen av användbarhet. Aldrig så väl uttänkta modeller eller metoder blir 
de facto utan praktiskt värde om de inte används. Hilding -Rydeviks krav kan samtidigt utvecklas o ch bearbetas. En 
alltför strikt ”problemorientering” kan göra att diskussioner och processer fokuserar på svårigheter och konflikter – i 
stället för att leta efter möjligheter (se vidare Kapitel 8, EKN 2  – Potential). Om metoden verkligen ska behandla de 
frågor som planeraren ställer kan också diskuteras – ett alternativ skulle kunna vara att metoden tvärt om ställer 
nya och helt andra frågor än den professionella planeraren gör (se vidare Kapitel 8, EKN 10 – Djävulsadvokat). 
Hilding-Rydeviks krav utgör i sig en illustration till kravet Kommunicerbar – kraven är i förstone enkla att ta till sig 
men kan samtidigt användas som utgångspunkt för en mer kvalificerad diskussion. 

I litteratur om verktyg, metoder och modeller för planering diskuteras ofta frågan om  användbarhet. Clarke skriver 
att begriplighet och kommunikation är avgörande för att kvalificerade utvärderingar ska kunna göra nytta (Clarke, 
1999). Även om Agenda EKN inte är en modell för utvärdering, finns i detta perspektiv klara paralleller. Likaså 
understryker Clarke att utvärderingars effekt i sista hand beror på om resultaten presenteras på ett begripligt och 
effektivt sätt (Clarke, 1999). Clarkes påpekande – att resultat måste presenteras på ett begripligt sätt gentemot 
tänkbara användare –ansluter till min inledande diskussion i Kapitel 1 kring forskningens uppgift. Modeller, verktyg 
och planeringsbegrepp som inte når ut till användarna saknar praktiskt värde. Kravet Kommunikativ utgör den 
andra ”tröskel” som måste passeras på väg mot en konsensusbyggande planeringsmodell. Förutsatt att modellen 
framstår som Kommunicerbar – Begriplig återstår då den tredje ”tröskel” som en konsensusbyggande 
planeringsmodell måste passera – förmågan att generera nya värden: 

6.4 Krav Nr 3 – KREATIV 

Ett tredje krav på en konsensusbyggande modell är at den är kreativ, dvs problemlösande och värdeskapande 
snarare än utvärderande eller primärt inriktad mot begränsningar och konflikter. En diskussion kring begreppet 
kreativitet och processer kan inledas med en negativ res pektive en positiv definition: 

En negativ definition: 

En kreativ process kan förenklat sägas bestå av ett sökande efter kunskap eller lösningar där 
problemformuleringen: 

1) inte på förhand föregriper eller föreskriver slutresultatet eller 

2) inte  utesluter vissa perspektiv eller kategorier av lösningar. 
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En positiv definition: 

En kreativ process kan förenklat sägas handla om en process som: 

1) tillför något nytt och oväntat resultat, till exempel tidigare ej påtänkta eller använda lösningar 

2) arbetar med nyskapande begrepp eller perspektiv som förändrar deltagarnas invanda sätt att betrakta 
frågeställningar på  

3) använder sig av eller utarbetar andra spelregler eller rutiner än de gängse etablerade, på ett sätt som 
underlättar problemlösning och framtagande av förslag till resultat. 

En planeringsmodell kan mycket väl uppfylla kraven Inklusiv och Kommunikativ – utan att den på något sätt 
genererar nya idéer, förslag eller värden. Konsensus kan skapas om att ”fortsätta precis som förut” eller att ”göra 
precis som chefen sagt”. I definitionen av konsensusbyggande menar jag även ingår att de värden eller lösningar 
som konsensus skapats kring har byggts upp och formulerats under själva processen. Att bygga konsensus är 
något annat än att enbart åstadkomma konsensus. Det tredje kravet, Kreativ, innebär därför att någon form av 
inklusiv konsensus skapas – enligt resonemangen i inledningen till detta kapitel. Kriteriet ”Kreativ” innebär att en 
planeringsmodell är utformad så att den kan bidra till en värdeskapande diskussion över olika intresse- och 
revirgränser. En kreativ modell öppnar för ett deltagande som inte i första hand handlar om positionering eller 
revirbevakande. 

I kravet Kreativ ligger således även en koppling till genomförande och aktivt agerande – återigen enligt de 
resonemang som inledde detta kapitel. Risken för bakslag och protester minskar troligen med antalet aktörer som 
på något sätt känner att de bidragit till att ”kreera” dvs skapa delar av planeringsprocessens resultat. En kreativ 
modell ökar därför möjligheten att genomföra - implementera – fattade beslut. Kravet Kreativ kan belysas genom 
hänvisningar och resonemang ur aktuell forskning och litteratur. Här följer illustrerande resonemang. 

Att undvika ”det första intryckets” tyranni 
I modern forskning om beslutsprocesser och förhandlingar kan begreppet ”anchoring” användas i en diskussion 
kring avtalsslutande och kontraktsskrivning. Hammond/Keeney/Raiffa beskriver ”the anchoring trap” - tendensen att 
i beslutsfattande ge det ”första intrycket” eller den först lämnade informationen oproportionerligt stort inflytande över 
en hel besluts- eller förhandlingsprocess. 

För att undvika låsningar och ”första intryckets tyranni” och för att skapa förutsättningar för en kreativ process 
föreslår de att processen inleds med en analys av frågan ur olika perspektiv och att aktörerna ska vara öppna för 
nya signaler, idéer och andra perspektiv än de egna (Hammond/Keeney/Raiffa, 1999). I kravet Kreativ ligger 
således en direkt ”uppmaning” till att tänka i annorlunda och nya banor – att kanske till och med systematiskt 
motsätta sig invanda begrepp och utgångspunkter. 

I Agenda EKN motsvaras detta krav i första hand av de tio aspekterna. Genom att medvetet välja begrepp som 
avviker från reguljära planeringstraditioner kan mer kreativa och värdeskapande diskussioner stödjas. Ofta sorteras 
till exempel en översiktsplan in under rubriker som ”bostadsbebyggelse, service, natur, trafik, sociala förhållanden, 
näringsliv, kretslopp” etc. Den sortens ”tänkandets rubriker” är kanske inte alltid kreativa eller utmanande.  

Kreativitet – att veta vad man inte vet 
Sahlin diskuterar kreativitetsbegreppet och dess historia, kreativitetens bärare, falsk och sann kreativitet samt 
frågan om hur man kan skapa kreativa miljöer. Författaren ger ett flertal exempel på hur olika personer under 
historiens gång har vägrat att acceptera ett samhälles självpåtagna restriktioner och brutit med förhärskande värde - 
och normsystem. Själva grunden för kreativitet är enligt Sahlin att veta vad man inte vet. Kunskap, gärna djup och 
väl grundad kunskap inom ett ämnesområde, är ofta själva basen för ett kreativt arbete som inte enbart går ut på att 
uppfinna hjulet (eller cykeln...) på nytt. Författaren diskuterar två former av kreativitet: 



- Agenda EKN Kapitel 6 Sid 8- 15 - 
 

1) Regelkreativitet, som kan handla om att bryta mot och ersätta etablerade mönster för handlandet (i t ex 
krigsföring eller komposition). 

2) Begreppskreativitet, som kan handla om att ersätta etablerade begrepp, definitioner och förklaringar 
med andra (Sahlin, 2001). 

En planeringsmodell kan, utifrån denna diskussion, i egentlig mening inte inneha egenskapen kreativ. En 
modell kan bara bidra till och fungera som ett stöd för kreativa processer. I fysisk planering och byggande kan 
sägas att begrepp i många fall föregår regler. Etablerade synsätt (från utredningsbegrepp till tekniska koncept 
och budgetmodeller) föreskriver vissa typer av handlingsmönster (från former för samråd till upphandling, 
konstruktion och förvaltning). Förhållandet mellan begrepp och organisationer – liksom handlingsmönster och  
aktivitet – diskuterades redan i Kapitel 2 och 3. Utifrån Sahlins resonemang finns det – mycket stiliserat – två 
vägar att gå för att förändra den fysiska planeringens resultat: 

1) Praktikvägen: att genomföra konkreta byggprojekt, som bryter med etablerade regler – och som på sikt 
kan medföra förändringar av byggandets och planeringens begreppsapparat. 

2) Begreppsvägen: att formulera och aktivt lansera alternativa begrepp – som på sikt kan bereda vägen för 
en förändrad praktik - inklusive på sikt även regelförändringar. (Observera att ordet ”regel” inte enbart 
handlar om skrivna regler, lagar och förordningar – det handlar i minst lika hög grad om oskrivna regler 
och allmänt accepterade normer/förhållningssätt/handlingsmönster). 

Denna avhandling kan ses som ett exempel på den andra vägen – begreppsvägen. Om Agenda EKN verkligen 
kan fungera som en kreativ modell – i betydelsen ”en dagordning som kan stödja kreativa processer” – kan bara 
delvis avgöras genom resonemang och diskussion. Men, det finns en direkt koppling mellan t ex Sahlins diskussion 
om kreativitet och beslutsfattande och mina resonemang om beslutsfattande liksom mina resonemang om verktyg 
och modeller. Ett centralt begrepp i Sahlins resonemang är kunskapsosäkerhet (Sahlin, 2001).  

Begreppet kunskapsosäkerhet kan i hög grad användas inom området fysisk planering och byggande. Ett enkelt 
mått på om en modell kan sägas stödja kreativa processer är om modellen intresserar sig för och aktivt uppmuntrar 
utforskande av kunskaposäkerheter, missade perspektiv och icke etablerade källor till kunskap. Jag menar att EKN-
modellens Aspekt 10, Djävulsadvokat, är det mest tydliga inslaget på modellens försök att institutionalisera ett 
sökande efter ”icke önskvärd” eller ”icke etablerad” kunskap. I EKN-uppställningen finns fler inslag som kan sägas 
stödja ett kreativt arbetssätt, dock främst inom Sahlins kategori begreppskreativitet. 

Modellen försöker att etablera en logisk struktur för tänkandet, en dagordning som utan att föreskriva några som 
helst resultat eller mål, kan stödja allsidiga begreppsanalyser. Exempel är Aspekt 2 Potential, som - särskilt 
betraktad ur ett av de tre EKN-perspektiven nämligen Kulturperspektivet - mer än i gängse planering kan sätta 
fokus på att bland annat kartlägga kulturella (sociala) möjligheter. Detta gäller även aspekterna 6 Subsidiaritet och 7 
Attraktivitet – vilka ställer kniviga frågor som inte har några givna svar.   

6.5 Är konsensus möjlig och önskvärd? 

Frågor om konsensus och konsensusbyggande processer har, menar jag, en viktig koppling till övergripande 
synsätt på samhället. Olika typer av samhällsförståelse leder till olika tolkningar av begreppet konsensus – och 
synsätt på hur legitimitet för olika beslut åstadkoms. Jag kopplar här ihop de tre typerna av konsensus som 
diskuterades tidigare i kapitlet med tre skilda perspektiv på samhället. 

Petersson gör en genomgång av olika sätt att förstå samhället och olika uppfattningar om demokrati. Petersson 
diskuterar tre olika sorters ”logik” i tänkandet som ger tre olika perspektiv på människan. En sociologisk, en 
ekonomisk respektive en statsvetenskaplig analys av samhället arbetar med skilda begrepp och tolkningsmodeller 
och leder därmed till olika samhällsformer och ideologier. Petersson sammanfattar dessa tre sorters logik enligt 
följande: 
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 Sociologisk 
analys 

Ekonomisk 
analys 

Statsvetenskaplig 
analys 

Samhällslogik Kollektivism Individualism Autonomi 
Individ Undersåte  Egoist Medborgare 
Handlingstyp Beteende Val Ansvarstagande  
Bevekelsegrund Tillhörighet Preferenser Principer 
Drivkraft Konformism Egennytta Samvete 
Tolkningsmodell Orsaksförklaring Nyttokalkyl Förståelse 
Institution Omgivning Handlingsmönster  Självreflektion 
Rationalitet Värderationalitet Målrationalitet Kritisk rationalism  
Värdegrund Normer Relativism Relativ relativism 
Identitet Tradition Smak Gemensamt projekt 
Syn på Den Andre Främlingskänsla Likgiltighet Tolerans 
Samhällsform Stam Marknad Rättsgemenskap  
Ideologi Kommunitarism Libertarianism Humanism 
Fig. 6.2. Tre samhällsteoretiska analyser. (Petersson, 1999) 

Dessa tre analyser av verkligheten kan leda till skilda sätt att se på beslutsfattande – och därmed olika former av 
konsensus. Nedan gör jag en kort genomgång av dessa tre samhällsteoretiska modeller och deras relation till 
synsätt på konsensus:  

1) Den sociologiska förståelsen av samhället utgår ifrån samhällssystemet och får därför ett kollektivistiskt 
perspektiv där individen betraktas som undersåte och gruppmedlem. Den ”sociologiska” människan kan 
beskrivas med ord som grupptillhörighet, tradition, norm, roll, beteende, orsaksfaktorer. 

Detta tänkande betonar människan som tillhörig olika kollektiv såsom familj, bygemenskap, språkgrupp eller nation. 
Den demokratisyn som baseras på denna tolkningsmodell kallar Petersson för ”kollektivismens demokrati”. 

Han ser den amerikanske samhällsvetaren Robert Putnams studier av medborgarandans rötter i Italien som en del 
i denna tanketradition. I korthet betonar Putnam gemensamma normer och en anda av samverkan som 
betydelsefulla element i en väl fungerande demokrati (Putnam, 1996). I en sådan tanketradition menar jag att 
frågan om konsensus och konsensusbyggande är enkel och relativt oproblematisk att motivera och förklara. 
Samhället bygger i detta tänkande så att säga på vissa grundläggande (eller underliggande, ej alltid uttryckta) 
överenskommelser. En viss mån av grundläggande enighet är i det perspektivet själva förutsättningen för 
samhällets existens. 

Konsensusbyggande processer blir enligt denna förståelse av samhället en fråga för till exempel staten, som är 
berättigad att formulera och värna ett samhälles grundvalar. (Petersson menar att det i denna tankes förlängning 
ligger en fundamentalistisk hållning, där varje försök att omtolka och revidera den existerande normen se som ett 
hot mot den bestående ordningen). Med andra ord: Konsensus är ur denna förståelse något naturligt, nödvändigt 
och därmed inte heller kontroversiellt. Lagar och beslut kan enligt detta synsätt sägas uppnå legitimitet genom att 
de formulerar och bekräftar gemensamma värderingar och normer. Ur konsensusperspektiv kan den sociologiska 
förståelsen av samhället sägas hamna i närheten av det jag tidigare menade med ”passiv” konsensus – det vill 
säga att medborgarna mer eller mindre oreflekterat sluter upp kring fattade beslut. 

2) Den ekonomiska förståelsen av samhället utgår däremot från den enskilde individen och får därför ett  
personcentrerat perspektiv där individens önskningar och nytta ställs före kollektiv och grupper. Den 
”ekonomiska” människan kan beskrivas med ord som egenintresse, prefe renser, nyttokalkyler, rationella 
val. 

Individen drivs enligt denna tradition av egennytta och tänkandet inriktas på att diskutera preferenser och resultatet 
av många olika enskilda individers val, exempelvis i form av aggregeringseffekter. Den demokratisyn som växer 
fram ur denna tolkningsmodell kallar Petersson för ”Individualismens demokrati”. 
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Han ser till exempel den amerikanska forskningsinriktningen kring politiska partier som erbjuder väljarna olika 
politiska ”varor” som en del i denna tanketradition. Ett exempel är den amerikanska public choice-skolan, där väljare 
och politiker betraktas som nyttomaximerande aktörer. I en sådan tanketradition menar jag att frågan om 
konsensus och konsensusbyggande blir svårare att motivera och förklara (Buchanan/Tullock, 1962). De enskilda 
individerna kommer i detta perspektiv enbart att deltaga i konsensusbyggande processer om de – var och en för sig 
– har något att vinna på detta ur eget individuellt perspektiv. Den tidigare diskuterade tendensen till NIMBY och 
proteströrelser som bara har motståndet mot till exempel ett planerings- eller byggprojekt gemensamt, är ett 
exempel på hur denna demokratisyn så att säga ”utvecklar sig själv i praktiken”.  

Konsensusbyggande processer blir enligt denna förståelse av samhället kanske inte omöjliga, men betydligt 
svårare att åstadkomma. Med andra ord: Konsensus är enligt denna tanketradition möjlig att uppnå om summan av 
nyttan i ett fall inte blir lägre än - eller ännu hellre högre än - summan av kostnaderna. Annorlunda uttryckt: om en 
åtgärd gör flera aktörer till vinnare (eller åtminstone inte någon till förlorare). Lagar och beslut kan enligt detta 
synsätt sägas uppnå legitimitet enbart genom enskilda individers aktiva acceptans och rätt att närhelst ”säga nej” till 
de politi ker etc som utbjuder en viss politisk lösning på åsiktsmarknaden. Ur konsensusperspektiv kan den 
ekonomiska förståelsen av samhället sägas hamna i närheten av det jag tidigare menade med ”aktiv” konsensus, 
det vill säga  att medborgarna genom någon form av aktiv viljeyttring ger sitt godkännande till fattade beslut. 

3) Den statsvetenskapliga  förståelsen av samhället kan ses som en kombination – eller kanske snarare en 
syntes - av de två tidigare. Den ”politiska” människan kan beskrivas med ord som ansvarstagande, 
medborgare, kritiskt reflekterande, interaktiv. 

Även här står den enskilda människan i centrum. Men hon ses snarare som en ”politisk” människa – till skillnad mot 
de två tidigare ”egennyttiga” respektive ”kollektiva” människorna. Individerna ses här, enligt Petersson, som 
autonoma medborgare som strävar efter att ta ansvar för såväl sin egen som gemenskapens framtid. Den 
demokratisyn som växer fram ur denna tolkningsmodell betonar mer än de två tidigare samspelet mellan individ 
och kollektiv. Petersson använder sig här av begreppet ”Autonomins demokrati”. 

Han ser till exempel Karl Poppers idé om det öppna samhället som en del av denna tanketradition (Popper, 2002). 
Ett gott samhälle tar både hänsyn till den sociala auktoritetens och frihetens principer. En individ är inte ”absolut” 
skyldig att följa lagen (vilket en hård tolkning av det kollektivistiska synsättet skulle kunna leda fram till). En lag 
måste uppfylla vissa krav för att uppfattas som legitim, den får till exempel inte ha retroaktiv verkan eller föreskriva 
handlingar som bryter mot moralen ( som till exempel att tvinga medborgare att ange varandra, eller att ställa en 
person till ansvar för andras brott). Autonomins demokrati bygger, enligt Petersson, på att individen är beredd att 
följa regler och normer men att individerna samtidigt har möjlighet att medverka vid de gemensamma normernas 
tillkomst. Den bygger också på det öppna och fria gemensamma samtalet och på tolerans gentemot andra 
individers val (Petersson, 1999)  

Konsensusbyggande processer blir enligt denna statsvetenskapliga förståelse av samhället i hög grad beroende av 
under vilka former och procedurer som beslut bereds och tas. Detta leder till två slutsatser: 

1) Konsensus behöver dels bara uppnås om den typ av frågor som oundgängligen måste besvaras med ”ja 
eller nej”. (Till exempel om Sverige ska gå över till den europeiska gemensamma valutan Euro eller inte – 
men inte huruvida kokt eller stekt potatis ska serveras till lunchen – eftersom det går att servera 
bådadera...). 

2) Konsensus kan bara uppnås i en öppen diskussion och under former som tillförsäkrar olika aktörer 
tillgång till både information och en ”plats på talarlistan”. 

Detta resonemang kan förtydligas i en enkel tabell, där synen på konsensus lagts till de två tidigare kategorierna 
samhällsförståelse och demokratisyn: 
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Fig. 6.3. Relation mellan samhällsförståelse – demokratisyn – konsensusform. Bearbetning och vidareutveckling av 
(Petersson, 1999).  

Lagar och beslut kan enligt detta synsätt sägas uppnå legitimitet genom dels den öppna debatt och dels de 
konstitutionella och institutionella regler som bildar en ram för beslutsprocessen. Ur konsensusperspektiv kan den 
statsvetenskapliga förståelsen av samhället sägas hamna nära det jag tidigare menade med ”inklusiv” konsensus, 
men i detta fall genom att medborgarna genom egen aktivitet på något sätt har möjlighet att deltaga i och därmed 
påverka de beslut som därefter fattas. De genomgripande samhällsförändringar som bland annat diskuterades i 
inledningen till Kapitel 2 innebär att samhällsbyggandet – vad gäller såväl processer som begrepp – kan behöva 
närma sig Peterssons tredje typ av samhällsteoretisk modell. Detta synsätt – Autonomins demokrati - skiljer sig från 
de båda tidigare (där individualismen ”förvandlar” och därmed degraderar medborgaren till konsument, och där 
kollektivismen ”underkastar” individerna av historien eller traditionen givna normer) (Petersson, 1999). 

En betraktelse över svensk planeringshistoria och aktuell planeringsdebatt kan göras utifrån de tre 
samhällsperspektiv som här refererats. Efterkrigstidens idé om det ”starka samhället” och de aktiva interventioner 
som gjordes framför allt inom bostadsbyggandets område kan lättast förstås i ett sociologiskt perspektiv. Det var i 
hög grad sociologiska betraktelsesätt på människan som låg bakom ett av efterkrigstidens styrande 
planeringsbegrepp ”grannskapsenheten” (se även den diskussion om planeringsbegrepp och principutformning av 
stadsdelar som jag för i boken Stockholms satelliter – Rekordåren 1960 – 1979, Byggförlaget, 2001). I planeringen 
var frågan om allmängiltiga normer och regler framträdande, till exempel vad gäller bullernivåer, utrymmeskrav för 
lekplatser, parkering etc. Toleransen för förverkligande av ”olika livsprojekt” inom byggandets värld var relativt låg, 
åtminstone fram till 1970 -talets slut. 

I dagens planeringsdebatt finns samtidigt tendenser till synsätt som närmar sig det ”ekonomiska” eller 
individualistiska perspektivet på samhället. En kritik mot en planering som ses som alltför detaljerad kan ge 
slutsatser som att det egentligen inte behövs någon form av överordnad samhällsplanering, normer eller regelverk. 
Att eftersträva någon form av inklusiv konsensus i planerings- och byggnadsfrågor, innebär enligt min tolkning ett 
närmande till Peterssons Statsvetenskapliga samhällsförståels e. 

Konsensus och legitimitet 
Frågan om konsensus kan nu vidareutvecklas. I kapitlets inledning gjordes en distinktion mellan aktiv, passiv och 
inklusiv konsensus. En minst lika viktig fråga blir – med hänvisning till resonemangen i Kapitel 2 om tilltagande 
individualism och ett framväxande ”arenasamhälle” – graden av nödvändig eller tillräcklig konsensus. Typen av 
konsensus får en tydlig koppling till frågan om legitimitet. Ett beslut kan uppfattas som rättmätigt och berättigat även 
om det går emot de egna personliga intressena – till exempel av den som hyr en tillfällig arbetslokal i ett 
industriområde och måste flytta på grund av att lokalerna rustas upp. Kategorin ”legitimitet” är kopplad både till 
beslutens innehåll (vad som har beslutats) och beslutsfattandets former (hur beslutet har tagits). Kritik mot ett beslut 
kan dels riktas mot dess former (”bakom lykta dörrar”, ”utanför den politiska processen” ) eller mot innehållet (”går 
emot målen om ett hållbart samhälle”, ”drabbar enskilda personer orimligt hårt”). 

En offentlig planerare eller privat konsult som säger sig eftersträva någon form av konsensus kan använda sig av 
konsensusbegreppet för att tillskansa sig en viss form av makt. Självklart saknar en planerare eller en konsult den 
exekutiva formen av makt, se kapitel 2. Men planeraren – i privat liksom i offentlig tjänst – förfogar samtidigt över 
makt i form av problemformulering. Som tillämpad strategi är troligen den kommunikativa och konsensussökande 
rollen ett gott val. En planerare kan, åtminstone i de flesta situationer, framlägga förslag och idéer genom att 

Samhällsförståelse Demokratisyn Konsensusform 

Sociologisk Kollektivismens demokrati Passiv konsensus 

Ekonomisk Individualismens demokrati Aktiv konsensus 

Statsvetenskaplig Autonomins demokrati Inklusiv konsensus 
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hänvisa till en roll som ”uppsökare och sammanställare av problem och möjligheter”. Ju fler konflikter det finns i en 
planeringssituation, desto större blir behovet av en kreativ lösning, eventuellt i form av en medlare - en föregivet 
oväldig person eller organisation som på ett omutligt sätt framlägger olika lösningar till allmän diskussion och 
bedömning. Rollen som medlare kan ge större legitimitet till de alternativa perspektiv som denne lägger fram. Men 
samtidigt gäller att det enbart är den eller de makthavare som innehar den verkliga exekutiva makten som kan 
anlita en medlare. Medlaren kan aldrig uppnå en högre maktposition eller tillvälla sig större inflytande, än den reella 
maktens innehavare. I Agenda EKN har jag dragit en slutsats av detta resonemang, i punkt 10, Djävulsadvokaten.  

Om konsensusbegreppet kopplas till frågan om legitimitet, kan farhågorna för ”ovanifrån påtvingad konsensus” 
mildras. I den konsensussökande processen ligge r just ett sökande efter lösningar som inte uttryckligen skapar 
”vinnare” och ”förlorare”. Exempel på sådana processer gavs i Kapitel 2, (se till exempel Lax/Sebenius, 1991). Att i 
ett pluralistiskt samhälle nå konsensus om mål är dock knappast troligt – såvida inte målen är mycket allmänt hållna 
och inte egentligen föreskriver särskilda lösningar eller handlingar (luddigt formulerade mål kallas ibland ”visioner”). 
Av den orsaken har jag avstått från att i detta arbete diskutera mål.  Målinriktad planering menar jag är en del av 
den så kallat ”rationella planeringstraditionen”. Mål kan uppnås eller inte uppnås – förutsatt att de är kvantifierade - 
men ett mål säger ganska lite om vad man egentligen ska göra. 

Konstaterandet att det finns konflikter och att det finns olika intressen som står emot varandra kan dock inte 
användas som ett försvar för konstateranden av typen: “eftersom vi har olika värderingar, kan vi inte komma 
överens”. En sådan nihilistisk syn på planeringens möjligheter leder av förklarliga skäl inte längre än till 
konfrontation och – i slutänden – till att “den starkaste vinner”. Detta är ungefär den slutsats som jag menar att 
Flyvbjerg gör i sitt arbete. Konsensus innebär, i min tolkning, att aktörer med olika preferenser och makt kan 
komma fram till överenskommelser som är bättre för båda parter – än ingen överenskommelse alls, ett ensidigt 
beslut/diktat av den starkaste parten eller en konflikt som bara trappas upp (den upptrappade konflikten mellan 
Israels regering och den palestinska myndigheten under år 2002 är ett tragiskt exempel på det sistnämnda). 
Begreppet Subsidiaritet ingår i EKN-modellens tio Aspekter – det kan användas för att innan beslut tas, diskutera 
och utreda på vilken nivå och av vilka aktörer som besluten är lämpliga att fö rberedas och formuleras. 

Samhällsutvecklingen ställer krav på en Inklusiv form av konsensus  
1960-talets sociologiskt baserade synsätt på verkligheten betonade den ”starka statens” roll inom planering och 
byggande. Den etablerade synen på stadsplanering d egraderade ofta medborgaren till en underordnad och av 
statliga direktiv och normer hårt styrd individ. Den form av konsensus som kunde växa fram i denna 
samhällsförståelse var i hög grad av typen ”passiv konsensus”. 1980-talets ekonomiskt inspirerade tänkande med 
nyliberala krav på individens frihet betonade frihet från regelverk och styrning, En utveckling mot avsaknad av 
regelverk och procedurer för samhällsplanering riskerar i denna samhällsförståelse att degradera medborgarna till 
passiva konsumenter av den typ av miljöer som alltmer välorganiserade byggföretag producerar. Den form av 
konsensus som detta synsätt leder fram till är i hög grad av typen ”aktiv konsensus”. Jag menar att båda dessa 
perspektiv på samhället och de typer av konsensus som de led er fram till inte motsvarar de krav som verkligheten 
ställer – åtminstone inte området planering och byggande. Jag menar att balansen mellan frihet och 
hänsynstagande i båda fallen blir sned. 

I samhällsbyggande, stadsplanering och byggande av enskilda hus är det, bland annat genom byggandets 
platsbundenhet, svårt att åstadkomma en marknadssituation där utbudet i hög grad styrs av efterfrågan 
(medborgarnas preferenser). Det är lättare – och kräver betydligt mindre av regelverk och offentlig aktivitet – att 
åstadkomma en situation där produktion av godis anpassas till konsumenternas preferenser, än att åstadkomma 
liknande förhållanden i samhällsplanering och byggande. Offentligt garanterade eller åtminstone gemensamt 
respekterade regelverk, olika former av procedurregler, former för samverkan etc, är nödvändiga för att byggande 
och fysisk planering ska ge allsidiga och attraktiva resultat. En helt ”fri” marknad – i betydelsen avsaknad av (av 
staten eller andra överordnade aktörer garanterade) formella regelverk och procedurer - kan i bästa fall bara ge en 
annan form av suboptimering, än den offentligt framvuxna suboptimering som diskuteras i detta kapitel. Slutsatsen 
är att det ömsesidiga beroendet mellan marknad och politik måste formaliseras och organiseras. Beslutsprocessen 
bör därför organiseras – både vad gäller begrepp och processer – för att möjliggöra ett framväxande av en inklusiv 
form av konsensus. Detta som en ”målsättning” (!) – inte ett absolut krav på att ”alla ska bli eniga om allting”. 
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6.6 Tre krav – diskussion och sammanfattning 

I detta avsnitt sammanfattar jag på vilket sätt mina tre krav hänger ihop och hur de har inordnats i Agenda EKN:s 
dagordning för diskussion.  

Tre principer för konsensusbyggande 
Min bedömning av förutsättningar för en konsensusbyggande planeringsmodell får stöd av Healey som diskuterar 
tre principer för hur institutionellt kapacitetsbyggande i fysisk planering och i miljöplanering kan värderas. Healey 
lägger tyngdpunkten mer på själva processen än de konkreta resultaten av planeringsprocessen – med 
motiveringen att det knappast går att i förväg definiera mål (a priori) för en interaktiv process. Healey pekar på tre 
kriterier som hon bedömer som centrala i en konsensusbyggande planeringsprocess. Den första handlar om 
beslutsprocessens innehåll och resultat. Healey hävdar att det inte är nog at bedöma det praktiska resultatet av 
processen. Lika viktigt är att studera hur olika aktörer förändrat det sätt på vilket på vilket de upplever och gör saker 
på. Det andra kriteriet understryker behovet av en lärande process, dvs en process som innebär att socialt och 
intellektuellt kapital genereras under processens gång. Det tredje kriteriet utgör ett förespråkande av öppenhet 
gentemot alla aktörer som upplever sig ha ett intresse i den aktuella frågan. Om inte dessa aktörer ges möjlighet till 
en aktiv roll kommer utfallet av processen att bli ifrågasatt och utmanat (Healey, 1997).  

En sammanfattning i punktform av Patsy Healey blir således att planeringsprocessen ska: 

1) Leverera under lång  tid hållbara, legitima och genomförbara resultat. 

2) Generera ömsesidig förståelse och ny kunskap mellan människor. 

3) Vara öppen gentemot alla aktörer, deltagare och intressegrupper. 

Healeys krav på planerings -processen kan delvis överföras till de krav jag här ställer på en konsensusbyggande 
planerings-modell. Överensstämmelsen är stor. 

 Healey: process EKN: modell Kommentar 

Krav 1 Genomförbara resultat 
Nya sätt att göra saker 

Kreativ 

Dvs värdeskapande 

KREATIV: Inriktningen på att tillskapa nya värden 
och nya sätt att genomföra processer (inte bara 
fördela befintliga värden eller utvärdera resultat i 
efterhand) har en klar koppling till Healeys krav på 
legitimitet och resultat 

Krav 2 Generera ömsesidig 
förståelse, kunskap 

Kommunicerbar  

Dvs begreppsmässigt 
begriplig för många 

KOMMUNICERBAR: Begriplighet är ett 
nödvändigt inslag för att processer ska kunna 
generera ömsesidig förståelse 

Krav 3 Öppen mot aktörer, 
stakeholders 

Inklusiv  

Dvs allsidig 

INKLUSIV: Ett allsidigt verktyg kan hjälpa 
resurssvaga/ej professionella aktörer att lägga 
fram sina egna perspektiv. En ”öppen dagordning” 
kan i sig fungera mobiliserande/intresseskapande 

Fig. 6.4. Jämförelse mellan Healeys krav på planeringsprocessen och Agenda EKN:s krav på en 
konsensusbyggande planeringsmodell. 

Healey diskuterar också på vilket sätt denna typ av strategiskapande aktiviteter kan organiseras för att kunna 
utmana invanda tanke- och handlingsmönster. De nya idéerna måste kunna “flyta runt” bland de olika 
intressenternas sociala nätverk, för att kunna förändra kulturellt betingade begrepp (Healey, 1997) Det handlar 
enligt Healey ytterst om att öppna upp processen för frågor som leder till om- och nytänkande (Healey, 1997). 
Healey pekar på fyra sådana “öppnande frågeställningar”: 1) stakeholders och arenor, 2) organisationsrutiner och 
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diskussionssätt, 3) policy diskurs (diskussion kring innehållet), samt 4) former för att upprätthålla konsensus. Jag 
delar här upp punkten 2 i två underavdelningar – språkbruk/begrepp respektive aktörernas möjlighet att göra sig 
hörda. I sammandrag aktualiserar Healey följande frågor (Healey, 1997). 

1) Vilka arenor  för samtal (tid och rum) mellan vilka aktörer finns det, för att formulera planeringsfrågorna. 

2a) Vilka sätt att samtala  om frågorna finns det, dvs vilka diskussionsformer och vilka språkbruk/begrepp och på 
vilken abstraktionsnivå förs samtalen? 

2b) Vilka är deltagarna  i denna (förhoppningsvis inklusiva och öppna) diskussion, vilka deltagare är synliga och 
vilka är “frånvarande” eller uteslutna? 

3) Hur kan processen struktureras för att nya strategiska idéer, begrepp, förslag, metaforer ska kunna 
utvecklas, samtidigt som den öppna diskussionen undviker att förlora sig i ett ostrukturerat kaos av röster och 
åsikter? 

4) Hur ska överenskommelser om strategier formaliseras och upprätthållas över tid; vem har rätt att, och vid vilka 
tidpunkter i processen, kritisera resultatet och kanske också förändra innehållet i de överenskommelser som 
ett visst mått av konsensus har byggts upp kring? 

Tre krav – sammanfattning 
För att en m odell ska uppfattas som kreativ menar jag samtidigt att den bör framstå som inklusiv. Här bollas frågan 
om kreativitet tillbaka till det första kravet. Om frågor ställs så att de uppfattas som viktiga av fler än en 
aktör/intressent/profession kan den kreativa insatsen från dessa bli högre. De tre kraven på en 
konsensusbyggande planeringsmodell bildar en triangel där de tre kraven förutsätter och förstärker varandra (se 
figur). En planeringsmodell som uppfyller dessa tre krav kan självklart se ut på många olika sätt. En modells värde 
kan samtidigt bara avgöras genom praktiska försök, det vill säga i verkliga planeringssituationer. En teoretisk 
värdering av en modell blir med nödvändighet ofullständig och haltande. 

Fig. 6.5. Sammanfattning av tre krav på en konsensusbyggande planeringsmodell. 

Förslaget till planeringsunderlag, Agenda EKN, vill bidra till mer genomdiskuterade och bättre förankrade beslut 
genom att presentera ett utkast till dagordning för planering och byggverksamhet. Allsidiga förslag och planer 
handlar om mycket mer än att föreslå ”kompromisser”. I ordet kompromiss ligger en underförstådd föreställning 
om ett nollsummespel – där det jag vinner förloras av någon annan. Agenda EKN vill försöka visa att det finns 
mycket att vinna, ur flera perspektiv, om Ekonomiska, Kulturella och Naturgivna resurser behandlas och utnyttjas till 
sin fulla potential. I följande kapitel fördjupas diskussionen om planeringsmodeller och EKN-uppställningen. 
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Sammanfattning av kapitel 6 
 
1) Behovet av konsensusbyggande beslutsprocesser är särskilt högt inom området fysisk planering och 

byggande, eftersom sådana beslut ofta är exkluderande och har hög permanens i tid och rum. 

2) Konsensusbyggande handlar lika mycket om form och process (HUR tas beslut?) som innehåll och resultat 
(VAD beslutas?). 

3) En konsensusbyggande planeringsmodell bör vara Inklusiv, Kommunicerbar och Kreativ. Dessa tre krav kan 
relateras till kategorierna Passiv, Aktiv respektive Inklusiv konsensus. 

4) Institutionella reformer påverkar aktivt beslutsfattandets verklighet och resultat. Sådana reformer kan lika gärna 
handla om regelverk och metoder för processer som införande av nya begrepp och mentala arbetsverktyg. 

5) Konsensusbyggande bör inte förstås som undvikande av konflikter och meningsmotsättningar eller att skilda 
intressen och motsatta perspektiv undviks eller ”sopas under mattan”. Däremot kan en strävan till allsidighet 
hos samtliga aktörer påverka beslutsprocessen så att de beslut som tas ges goda förutsättningar att 
genomföras i praktiken. 

6) En konsensusbyggande planeringsmodell bör därför byggas upp med hjälp av öppna begrepp och 
frågeställningar – ej av i förväg och i detalj specificerade kriterier eller specifikationer. 
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Kapitel 7 
EKN – Tre samverkande perspektiv 

It would be naive and simplistic to assume that industry is interested only in making as much profit as possible 
and ignores the public good on environmental issues. Usually, environmental problems have a direct relevance 
to the interests of all: business, labor, local communities, scientists, and the public. (...) The interests of all 
parties usually can be aligned in negotiation. But often the responsibility falls on those who play the major 
roles, governments, to find a solution.” 

Sjöstedt, 1993, sid 10  

I detta kapitel refereras olika mål och synsätt på den fysiska planeringens uppgifter samt 
olika definitioner av hållbar utveckling. Utgångspunkten för resonemanget är att olika aktörer 
ibland betraktar planeringsfrågor ur ett som jag menar begränsat – i betydelsen icke allsidigt 
- perspektiv. Orsaken kan vara att aktören har ett avgränsat egenintresse att bevaka eller att 
aktören betraktar planeringsfrågan med en begreppsapparat som baseras på den egna 
yrkesprofessionens specifika sektorsperspektiv. 

Därefter diskuteras de tre perspektiv som utgör Agenda EKN:s horisontella dimension, 
Ekonomi, Kultur, Natur. Här diskuteras hur dessa förhåller sig till andra synsätt och 
planeringsmetoder, samt den inbördes relationen mellan dessa. 

7.1 Mot en gemensam diskussion 

De tre perspektiven i Agenda EKN följer aktuell planeringsdiskussion. I både svensk och internationell forskning 
liksom i policyarbeten om ”hållbar utveckling” är det vanligt att i huvudsak tre – dock ibland fyra - olika perspektiv 
eller dimensioner ställs upp. Det som skiljer EKN-modellen från övriga är kanske främst att frågan om hållbarhet 
inte ses som ett överordnat mål, snarare som en aspekt av flera. I den europeiska diskussionen om hållbar 
utveckling har också funnits en viss slagsida åt ett mer renodlat miljöperspektiv. Jag bedömer att utvecklingen den 
senaste tiden talar till förmån för modeller som likt EKN har ambitionen att belysa framtidsfrågorna ur olika 
perspektiv.  

EU:s expertgrupp för stadsutveckling  identifierade redan 1996 ett antal områden för forskning och utveckling, bland 
annat verktyg som inriktas på miljömässiga, sociala och ekonomiska faktorer. Gruppen efterlyste en målstyrd fysisk 
planering med strategiska riktningar och specifika nivåer för miljökvalitet, ekonomisk tillväxt och social utveckling 
(Boverket, 1996). Expertgruppen underströk behovet av integration av olika planeringsperspektiv och en mer 
”helhetsinriktad” planering, där till exempel frågor om transportinfrastruktur, miljö och sysselsättning sågs som delar 
av en helhet. Den sektorsvisa  planeringsmodellen, där företrädare för exempelvis miljö- och hälsa inom en 
kommun, ställs emot företrädare för gatukontor/trafikplanering, kritiserades i rapporten. De valda perspektiven var 
här tre – miljö, ekonomi och social utveckling (Boverket, 1996). 

Detta tredelade perspektiv har tid tillämpats i diskussioner om en hållbar utvecklingsstrategi inom EU. Det belgiska 
miljödepartementet beskriver i rapporten EU Environmental Governance, A Benchmark of Policy Instruments, 
framlagt under Belgiens EU-presidentskap, juni 2002, tre dimensioner på hållbar utveckling. Den europeiska 
strategin för hållbar utveckling, formulerad vid EU:s toppmöte i Göteborg, juni 2001, kompletterar de två perspektiv 
som formulerades vid det tidigare toppmötet i Lissabon i mars 2000, ekonomiska och sociala perspektiv, med ett 
tredje, miljöperspektivet. Rapporten beskriver de tre perspektiven med följande figur, där pilar visar vilka metoder 
som har använts för att koordinera respektive politikområde. Figuren indikerar att miljödimensionen tidigare i högre 
grad än de andra dimensionerna setts som en fråga för lokal policyutveckling, vilket rapporten kritiserar.  
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Fig.7.1. Tre perspektiv på hållbar utveckling (Belgian department of the Environment, 2002). 
 
Sveriges nationella strategi för hållbar utveckling omfattar fyra aspekter, den sociala, kulturella, ekonomiska och 
miljömässiga utvecklingen (Regeringens skrivelse 2001/02:172). I denna diskuteras tre aspekter av hållbarhet som 
i den övergripande strategin ska tillämpas även på den sociala och ekonomiska hållbarheten (skyddet av 
naturresurser, hållbar hushållning med resurser och en effektiv resursanvändning) (Regeringens skrivelse, 2002). 

Föreningen för Agenda 21 och Hållbar Utveckling, med LO, Nationalkommittén för Agenda 21 och Habitat, 
Naturvårdsverket, TCO, Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet och Svenskt Näringsliv som  
medlemmar menar att hållbar utveckling består av tre ömsesidigt beroende delar: ” 1. ekologisk hållbarhet, 2. social 
hållbarhet, 3. ekonomisk hållbarhet. Ofta läggs även en fjärde dimension till, nämligen kulturell hållbarhet.”  
(Svenska Miljönätet, 2001). 

Föreningen skriver att hållbar utveckling är en vision som världssamfundet enats kring. Det finns olika tolkningar av 
begreppet. Visionen pekar ut riktningen till förändringsprocessen men talar inte om exakt vad som ska göras 
(Svenska Miljönätet, 2001). ”Riodeklarationen befäster att hållbar utveckling har fyra ömsesidigt beroende 
dimensioner. Social hållbarhet, kulturell hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet. Om en av dessa 
dimensioner faller bort går hållbar utveckling inte att uppnå. Helhetstänkandet är avgörande.” (Svenska Miljönätet, 
2001). 

Av citaten framgår att den breda i nternationella uppslutningen kring hållbarhetsbegreppet kan förklaras av 
begreppets tolkningsbarhet. Hållbar utveckling är ett honnörsord som kan användas till i praktiken nästan vad som 
helst. Det innebär inte att begreppet som sådant är ointressant – tolkningsmöjligheterna gör att begreppet är 
acceptabelt för de flesta aktörer. I detta perspektiv uppfyller begreppet ”hållbar utveckling” det första krav som jag 
har ställt för en konsensusbyggande planeringsmodell – att den ska vara inklusiv (allsidig), dvs acceptabel ur 
många aktörers intressen och perspektiv. 

Boverket och Naturvårdsverket diskuterar tre aspekter på hållbar utveckling och lägger det fysiskt-rumsliga 
perspektivet som en ram kring tre aspekter. Diskussionen sammanfattas i följande figur.  
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Fig. 7.2. Sammankopplade mål i fysisk planering enligt Boverket och Naturvårdsverket (2000). 

Verken menar att hållbarhet inte är ett entydigt vetenskapligt eller absolut begrepp utan snarare kan ses som en 
sammanvägning av olika intressen inom mer eller mindre väl definierade ramar. De skriver att det också finns 
utrymme för maktkamper och förhandling om olika avvägningar mellan ekologiska, ekonomiska och sociala krav. 
Verken framhåller att ekologisk hållbarhet ofta ses som svår att förena med social/ekonomisk utveckling, 
åtminstone i det korta perspektivet. Man menar också att det faktum att miljömålen har hamnat i fokus under 
senare år inneburit att diskussionen om hur miljömålet ska sammanvägas med sociala och ekonomiska mål blivit 
eftersatt. Enligt ve rken förutsätter ett helhetsperspektiv att man utvecklar ett gemensamt språk eller en referensram 
som underlättar resonemang om konflikter och synergier mellan målen (Boverket och Naturvårdsverket, 2000). 

Ett liknande perspektiv anläggs av Göteborgs kommun som i sitt översiktsplanearbete 1999 formulerade tre 
utgångspunkter för planeringen. Göteborg skall så långt möjligt förena och "ygla tre för utvecklingen grundläggande 
men delvis motstridiga krafter. Medborgarkraft, som tillförsäkrar alla ett aktivt, meningsfullt och anständigt liv. 
Konkurrenskraft, som tillförsäkrar ett näringsfång och de materiella förutsättningarna för vårt liv. Bärkraft, som 
tillförsäkrar en framtid för kommande generationer (Göteborgs kommun, 1999). I förslaget diskuteras tre olika 
utvecklingsvägar. Den täta staden som minskar resbehovet och främjar kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik. 
Den måttligt stora staden som kan fungera i kretsloppssymbios med omgivande landsbygd. Den gröna staden med 
utrymme för lokala kretsloppslösningar och som främjar biologisk mångfald. De tre perspektiven utläses som 
”MKB”, dvs Medborgarkraft, Konkurrenskraft, Bärkraft. I den bearbetade version av ÖP99 som redovisades 2000, 
utvecklas resonemanget (Göteborgs kommun, 2000). Det är relativt enkelt att ”översätta” Göteborgs tre krafter till 
EKN-modellens tre perspektiv. Krafterna fokuserar på mänskliga, ekonomiska och ekologiska perspektiv. 

Göteborgs ÖP Agenda EKN 
Medborgarkraft Kulturellt perspektiv 

Konkurrenskraft Ekonomiskt perspektiv 

Bärkraft Naturperspektiv. 
Fig. 7.3. Jämförelse mellan Göteborgs översiktsplans tre krafter och Agenda EKN:s tre perspektiv. 

Sollentuna kommun har i sin kommunala översiktsplan, antagen av kommunfullmäktige i april 1998, valt att arbeta 
med fyra dimensioner eller perspektiv. För att nå målet om ett långsiktigt hållbart samhälle fordras enligt planen fyra 
typer av uthållighet, social, ekologisk, ekonomisk och organisatorisk . Dessa övergripande perspektiv är ömsesidigt 
beroende av varandra. Ekologisk uthållighet är grunden för ett långsiktigt hållbart samhälle men för att nå ekologisk 
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uthållighet påpekas att det oftast krävs att det i samhället råder social, ekonomisk och organisatorisk uthållighet 
(Sollentuna kommun, 1998). 

Sollentunas uppdelning i fyra i stället för tre perspektiv har vissa likheter med det verktyg som utvecklats av 
Ekologigruppen AB och Arken Arkitekter AB i Stockholm. Verktyget kallas Värderosen och har utvecklats vid 
framtagande av förslag till fördjupad översiktsplan för Barkarbyfältet i Järfälla kommun. Verktyget har därefter 
vidareutvecklats i ett antal andra planutredningar och parallella uppdrag. Utgångspunkten är att arbetet för en 
uthållig utveckling bara kan uppnås genom en helhetssyn på människan och miljön. Bärkraft skapas av enskilda 
människors handlande, av gruppers beslutsamhet, av tekniska lösningar och av ekonomiska förutsättningar. 
Modellen vill understryka att ekologiska och sociala mål är intimt sammanvävda och måste ses tillsammans. På 
samma sätt är ekonomiska och fysiska mål oskiljaktiga från helheten. Planeringens uppgift blir att skapa 
förutsättningar för en önskvärd utveckling. Målen för den bärkraft som en sådan kultur skapar beskrivs här i fyra 
olika områden, ekologisk bärkraft, social bärkraft, fysisk bärkraft, ekonomisk bärkraft (Ekologigruppen/Arken, 1998). 

De fyra perspektiven har sedan utvecklats i form av en värderos, där den fysiska hållbarheten omdefinierats som 
”teknisk bärkraft” (Ekologigruppen/Arken, 2000). Författarna menar att det knappast finns någon struktur för 
bebyggelse som kan tillgodose alla dessa mål för bärkraft. I alla typer av stadsstrukturer finns konflikter mellan olika 
mål och önskade kvalitéer. För att förtydliga målkonflikter och möjligheter till helhetssyn presenteras Värderosen i 
form av ett cirkeldiagram där olika delvis motsatta målområden placerats i de olika ”väderstrecken”. Aspekten 
”Urbanitet” har sin motpol i aspekten ”Trafik”, liksom aspekten ”Ekologi” står mitt emot aspekten ”Ekonomi”. Olika 
stadstyper kan analyseras med hjälp av de tolv olika aspekter som Värderosen innehåller. Allmänt gäller att ju 
större yta som täcks in, desto fler aspekter uppfyller stadstyper. Ju bättre en analyserad stadstyp uppfyller en viss 
aspekt, desto längre från centrum placeras markören. Denna värdering är självklart subjektiv och kan göras olika av 
olika aktörer. Det kreativa inslaget i modellen är att den tvingar användaren att ta ställning till flera olika aspekter 
och värden – den kan på detta sätt minska tendensen till enögdhet – en person som i första hand är intresserad av 
trafikfrågor tvingas därmed att även att ta ställning till frågor om exempelvis urbanitet och ekologi.  

 
Fig. 7.4. Värderosen. Ekologigruppen AB och Arken arkitekter AB (2000). 

I detta arbete har jag valt att arbeta med tre övergripande och principiellt skilda perspektiv på omvärlden. I 
genomgången ovan menar jag att perspektivet ”organisatorisk hållbarhet” (Sollentuna kommun, 1998) respektive 
perspektivet ”fysisk/teknisk bärkraft” (Ekologigruppen/Arken, 1998, 2000) i huvudsak kan hänföras till något av de 
övriga tre perspektiven. Perspektivet organisatorisk hållbarhet (Sollentuna kommun, 1998) är möjligen i första hand 
avsedd att tillämpas på kommunens egen organisation. Jag menar vidare att gränsen mellan perspektiv som 
”social”, ”kulturell” och ”organisatorisk” hållbarhet är relativt flytande. Frågor om integration, meningsfulla uppgifter 
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och trygghet hänger nära samman med frågor som delaktighet, inflytande och ansvar. Den organisatoriska 
uthålligheten kan sägas handla om medel eller förutsättningar för att uppnå värden som kan definieras och 
beskrivas ur de tre andra perspektiven. Det är samtidigt svårt eller ogörligt att sätta exakta gränser mellan olika 
perspektiv eller dimensioner. 

De begrepp som här diskuteras bör snarare ses som verktyg som kan användas som en utgångspunkt för 
diskussioner och konkret utvecklingsarbete. I Sollentunas modell är – liksom i många andra planeringsdokument - 
det överordnade målet "uthållighet". Jag menar att aspekten uthållighet kan ses som en av flera tänkbara aspekter 
på planeringens mål. Det är rent teoretiskt möjligt att skapa ett samhälle med mycket god uthållighet  utan att detta 
för den skull upplevs som attraktivt, önskvärt, trevligt, mänskligt etc. Uthållighetsaspekten kan därför sägas vara en 
av flera aspekter som bör ställas på planering och byggande. I Agenda EKN definierar jag uthållighet som i första 
hand en fråga som rör ett systems robusthet och överlevnadsförmåga i tidsperspektiv, inte ett överordnat 
kvalitetsbegrepp i sig. På ett liknande sätt menar jag att perspektiven ”Ekologisk bärkraft” respektive ”Fysisk 
bärkraft” (Ekologigruppen/Arken, 1998, 2000) framstår som relativt överlappande. Dessa perspektiv handlar båda 
två till exempel om försörjning med livsmedel och vatten – och berör därför i grund och botten naturresursers 
användning.  

De olika betraktelsesätten eller dimensionerna kan jämföras med EKN-modellens tre perspektiv. 

Perspektiv Ekonomi Kultur Natur 
EU, Lissabonstrategin Ekonomisk dimension Social dimension Miljömässig dimension 

Föreningen för Hållbar 
utveckling och Agenda 21 

Ekonomisk dimension Social+kulturell 
dimension 

Ekologisk dimension 

EU:s expertgrupp för 
stadsutveckling 

Ekonomiska faktorer Sociala faktorer Miljömässiga faktorer 

Göteborgs översiktsplan Konkurrenskraft Medborgarkraft Bärkraft 

Sollentunas översiktsplan Ekonomisk uthållighet Social+organisatorisk 
uthållighet 

Ekologisk uthållighet 

Värderosen, Ekologigruppen Ekonomisk bärkraft  Social bärkraft Ekologisk+fysisk bärkraft 
Planera med miljömål 
Boverket & Naturvårdsverket 

Ekonomiska aspekter 
(inom fysisk-rumslig ram) 

Sociala aspekter 
(inom fysisk-rumslig ram) 

Ekologiska aspekter 
(inom fysisk-rumslig ram) 

Fig. 7.5. Olika perspektiv och förklaringsmodeller – inordnade i de tre EKN-perspektiven. 

Huruvida en i dagligt tal ”önskvärd” utveckling bäst kan beskrivas med hjälp av tre eller fyra perspektiv är självklart 
tolkningsbart – och går inte att fastslå, bevisa eller avgöra detta en gång för alla. De tre EKN-perspektiven går dock 
ganska lätt att samordna eller relatera till de tidigare diskuterade synsätten. EKN-perspektiven bygger på, som jag 
menar, principiellt skilda perspektiv på omvärlden och grundar sig på klart urskiljbara resursbaser vilka svårligen går 
att ”översätta” sinsemellan. Ekonomiska resurser går till exempel knappast att omvandla till mänskliga resurser eller 
naturresurser, även om beroendet dem emellan är starka. Jag menar vidare att de sociala respektive kulturella 
perspektiven i hög grad sammanfaller, eftersom det i båda fallen rör sig om mänskliga resurser och relationer 
mellan människor. Det fysiska och det naturgivna perspektivet baserar sig också i allt väsentligt på en materiellt 
definierad resursbas. 

Jag menar vidare att det, åtminstone i fysisk planering och samhällsbyggande, kan vara mer lämpligt att använda 
begreppet ”kultur” framför begreppet ”social” – främst därför att ordet social har en något smalare tolkningsram och 
smalare associationsområde än ordet kultur. Ett kulturellt perspektiv kan uppfattas som inriktat på såväl människor, 
grupper av människor och mänsklig kultur, medan ett socialt perspektiv lätt kan associeras med ”sociala problem” 
eller ett mer begränsat betraktelsesätt på människan. På ett liknande sätt menar jag att perspektivet natur kan 
fungera som bredare och mindre fyllt av associationer av imperativ grad än ett ”ekologiskt perspektiv”, vilket i sig 
har en tydlig riktning och lätt kan tolkas snävare än natur. Det ekonomiska perspektivet menar jag dock har den 
grad av neutralitet och deskriptiv förmåga som EKN-uppställningen eftersträvar. 

För att underlätta en konsensusbyggande process menar jag att de grundläggande begrepp som beskriver skilda 
betraktelsesätt på världen inte bör vara alltför associerade med politiska eller andra tolkningar. Perspektivet 
”ekonomi” kan uppfattas som relativt neutralt, som en betraktelsemässig spelplan för tolkningar och aktiviteter. 
Perspektiven ”kultur” och ”natur” är, menar jag, mer öppna och avskalade från förutfattade meningar och betydelser 
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än perspektiven ”ekologi”, ”miljö”, ”social”. Nedan följer ett resonemang där de skilda perspektiven eller 
betraktelsesätten på världen underbyggs med ett resonemang om resurser och resursbaser.  

7.2 Tre samverkande resursbaser 

Diskussionen om vilka huvudsakliga perspektiv och kategorier som värden kan eller bör betraktas utifrån – i 
avseende på fysisk planering – menar jag kan förtydigas genom att diskutera principiellt olika resurser och 
resursbaser. Nilsson diskuterar olika perspektiv och förutsättningar för konsensus. Han  menar att 
planeringsprocessen bör organiseras för att göra det möjligt att nå konsensus och arbetar med tre typer av 
dimensioner och presenterar en modell för en "dynamisk miljökonsekvensbeskrivning" i tre steg, med möjlighet till 
dem emellan (Nilsson, 1997). De tre dimensionerna är 1) konsensus om definitioner och visioner/strategier, 2) 
undersökningar av verkligheten samt 3) scenarier och resultat - utvärdering. Utgångspunkten för resonemanget är 
att världens resursbaser kan delas in i tre kategorier som kan nyttjas för att uppnå vissa värden vilket redovisas i 
figuren nedan. 

Fig. 7.6. Tre resursbaser och därtill kopplade värden. Bearbetat efter (Nilsson, 1997). 

Nilssons uppställning beskriver tre skilda resursbaser – materiella, sociala och finansiella. Med utgångspunkt från 
dessa resursbaser handlar därefter människor för att skapa olika former av tjänster eller nyttigheter (Nilsson, 1997). 
Handlingarna kan motiveras eller tolkas ur tre skilda perspektiv. Nilsson beskriver målen för handlingarna, de 
värden som skapas, som sociala värden, materiella/ekologiska värden, respektive finansiella/monetära värden.  

Nilssons uppställning kan tas som utgångspunkt för och inspiration till en diskussion om resurser, verksamheter och 
mål inom området planering och byggande. I nedanstående tabell har begreppet "aktör" tillförts och begreppen 
"operation, verksamhet" respektive "värden" exemplifierats med hänsyn till den verksamhet som bedrivs i fysisk 

Sociala 
värden 

Materiella/ 
Ekologiska 
värden 

Finansiella/
monetära 
värden 

Materiell resursbas  

Social resursbas  

Finansiell resursbas  

Genomflöde 

Operation, verksamhet 

Resursbas

Syfte med 
Operation, 
verksamhet 
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planering och byggande. För att förtydliga kopplingen mellan Nilssons diskussion och EKN-uppställningen har 
bokstäverna E, K och N införts i den spalt som beskriver de olika resursbaserna. 

Resursbas 
Utgångspunkter som finns för 
verksamheten 
I fysisk planering - beställare, programkrav, 
finansiering, byggbehov, efterfrågan, mark etc. 

Operation 
Den verksamhet som bedrivs 
I fysisk planering -  skissarbete, planering, 
samråd, byggande, rivning eller reparation av 
hus eller anläggningar. 

Värden 
Syftet med en verksamhet 
I fysisk planering -  boendemiljöer, 
stadsmiljöer, enskilda byggnaders 
bruksvärde. 

Finansiell = E 
De monetära resurser som olika aktörer 
förfogar över, för att genomföra olika former av 
aktiviteter. 

Ekonomiska aktörer 
I fysisk planering -  enskilda beställare, 
företag, kommuner, länsstyrelser, statliga 
verk, banker. 

Finansiella eller monetära värden 
I fysisk planering -  markvärden, 
hyresintäkter, försäljningspris, avkastning och 
driftskostnad för byggnader och 
anläggningar. 

Social = K 
Människor som arbetande, kunder, boende, 
kunskap etc. 

Sociala aktörer 

I fysisk planering -  dels aktiva aktörer, 
arkitekter, planerare, politiker, företag. Dels 
relativt passiva aktörer, personer som 
påverkas av byggande och planering - dels 
boende, arbetande, studerande, allmänhet  

Sociala värden 

I fysisk planering -  kulturella värden som 
mänsklig interaktion, attraktivitet, trivsel, 
sociala nätverk, offentlighet, avskildhet, 
politisk och konstnärlig aktivitet, frihet, 
kommunikation, språk, kulturmönster etc. 

Materiell = N 

Energi, råmaterial, ekologiska processer, 
mark, infrastruktur, avfallsassimilering, etc. 

Materiella eller ekologiska aktörer  

Dessa "aktörer" är bara aktiva i betydelsen att 
de "svarar" på mänskliga ingrepp. Träd dör 
på grund av försurning, djur kan söka sig till 
andra boplatser, äldre byggnader rivs eller 
bevaras. 

Materiella eller ekologiska värden  

I fysisk planering -  den byggda eller 
planerade miljö som är resultatet av 
arkitekters och planerares arbete. 

Fig. 7.7. Förhållande mellan resursbaser, verksamheter och skapade värden. Fritt efter (Nilsson, 1997). 

Den stegvisa indelningen i ”Resursbas” – ”Operation” – ”Värden” kan vara ett fruktbart sätt att se på planering och 
byggande. Vid varje givet tillfälle finns ett antal givna (eller lokaliserade, definierade) resurser - ekonomiska, sociala, 
materiella. Olika aktörer kan koncentrera sina aktioner och sina intressen på i huvudsak en av dessa tre 
resursbaser. Detta kan bero på att aktören har ett genuint (egen)intresse av att utnyttja en viss resursbas, till 
exempel om aktören kontrollerar/äger en viss resursbas. Det kan även bero på att a ktören genom sin 
yrkesinriktning, utbildning, världsbild, osv förfogar över begrepp och tankemodeller som får en av dessa 
resursbaser att framstå som den tydligaste, viktigaste och/eller mest begripliga. 

Tendensen till ”enögdhet” vad gäller världsbild kan dock ge upphov till konflikter i beslutsprocessen. Om till exempel 
ekologiskt inriktade aktörer inte förstår eller respekterar ekonomiskt fokuserade aktörers perspektiv kan konflikter 
uppstå. Detta illustrerades i fallstudien om Björnö, kapitel 5. Begrepp som används i planeringsdiskussioner kan i 
en mer konsensusbyggande process användas för att tillse att förändringar ökar det samlade värdet av befintliga 
resurser och tillskapar nya värden både ur Finansiellt, Socialt och Materiellt perspektiv. 

I Agenda EKN används beteckningarna Ekonomi, Kultur, Natur - till skillnad mot Nilssons begrepp Finansiell, 
Social, Materiell. Definitionen av tillgängliga resurser kan nu förtydligas. 

Ekonomiska resurser ”Världen av pengar, mätbara finansiella 
värden, hårda fakta”. 

Kulturella resurser ”Världen av människor, politiska och 
sociala värden, mjuka fakta”. 

Naturresurser ”Världen av ekologiska kretslopp, 
materiella och fysiska resurser”. 

Fig. 7.8. Tre resursbaser – tre perspektiv på världen. Utveckling av (Nilsson, 1997). 
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Kopplingen mellan Nilssons tre kategorier av resurser och tre betraktelsesätt kan förtydliga de olika utgångspunkter 
som olika aktörer kan ha i en planeringsprocess. Aktörer som agerar utifrån i första hand ekonomiska 
utgångspunkter gör överväganden uti från frågor som investerings- och förvärvskostnader, förväntade intäkter från 
försäljning, uthyrning och som uttrycks i budget och ekonomiska kalkyler. Aktörer som agerar utifrån i första hand 
kulturella utgångspunkter gör överväganden utifrån frågor som planeringens mänskliga, sociala, estetiska eller 
politiska resultat, till exempel bedömningar om vad som konstituerar en god boendemiljö. Aktörer som agerar 
utifrån i första hand materiella och fysiska utgångspunkter gör överväganden utifrån frågor som naturresurser, 
ekologi, befintlig natur eller byggnader på en plats liksom frågor om miljöhänsyn och kretslopp. 

I detta föränderliga spel mellan omgivning och varseblivning/tolkning av omgivningen finns det, menar jag, ännu ej 
fullt utnyttjade möjligheter för konsensusbyggande processer och begrepp I Kapitel 2 diskuterades dessa frågor 
med hänvisning till bland andra (Makridakis, 1990). Jag sammanfattade resonemanget i nedanstående tabell som 
förtydligande av hur beslutsfattandets resultat kan betraktas som en kombination av omvärldsfaktorer och begrepp . 

Situation:  Omvärldsfaktorer 
som påverkar beslut i tid och rum 

Ekonomisk 
tillbakagång 

Status Quo Ekonomisk 
tillväxt 

Ekologisk 
grundsyn 

Beslut A Beslut B Beslut C 

Ekonomisk 
grundsyn 

Beslut D Beslut E Beslut F 

Begrepp: 
Sortering och 
tolkning utifrån 
olika 
grundläggande 
perspektiv och 
synsätt 

Social 
grundsyn 

Beslut G Beslut H Beslut I 

Fig. 7.9. Beslut som resultat av en kombination av omvärldsfaktorer och beslutsfattares begreppsapparat. 

Att jag i Kapitel 2 valde just dessa tre begreppsmässiga grundsyner har varit ett tankespår som har lett fram till 
EKN-uppställningens tre samverkande perspektiv. Ett med Nilsson (1997) besläktat resonemang förs av Ekbäck 
som diskuterar bland annat begreppens relation till formella beslutsprotokoll. Han urskiljer två sorters rationalitet - 
ekonomisk respektive politisk rationalitet vilka rör sig på olika plan och inom olika referens - och värdesystem. På ett 
liknande sätt menar jag att den ekologiska eller gröna miljörationaliteten rör sig inom sitt alldeles egna 
rationalitetsområde. Ekbäck menar att individernas preferenser inrymmer sociala normer såsom rättvisa, skälighet, 
altruism med flera fördelningsparametrar, liksom legala eller juridiskt formulerade rationaliteter. Ekbäck beskriver i 
en figur ett rationellt beslutsrum som definieras av 1) sociala normer (Y-axel) och legala regler (X-axel) (Ekbäck, 
2000). 

                       Y 

 

 

 

 

                                                                                                                                                       X 
 

 

Fig. 7.10. Aktörernas rationella beslutsrum under institutionella restriktioner (Ekbäck, 2000). 

 

Rationellt 
handlingsrum 

Sociala 
normer 

Legala 
regler 
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Ekbäck menar att de legala reglerna i vissa fall ger en viss aktör stor handlingsfrihet, samtidigt som de sociala 
normerna kan vara av begränsad styrka och betydelse. Avgörandet kan då göras genom en ekonomisk avvägning 
av nyttor och kostnader eller av legala regler. Ekbäck menar att om beslutsmiljön kännetecknas av starka kulturella 
normsystem kan den rationella nyttomaximeringen få begränsad betydelse för skeendet (Ekbäck, 2000). Detta 
innebär att samma aktör kan agera olika under olika ekonomiska respektive kulturella (sociala) villkor. 

Ett tredimensionellt handlingsrum 
Jag menar att Ekbäcks modell kan vidareutvecklas, för att även beskriva en tredje dimension, den 
ekologiska/naturvetenskapliga. Modellen närmar sig då delvis Nilssons modell (Nilsson, 1997) liksom andra 
aktörers synsätt (Svenska Miljönätet, 2002), (Göteborgs kommun, 1999), (Belgian department of the Environment, 
2002). Med införande av ett tredje perspektiv fås då ett “beslutsrum” i tre dimensioner, där X-axeln kan sägas 
respektera det Ekonomiska perspektivet, Y-axeln det Kulturella/Sociala och Z-axeln det 
Ekologiska/Naturvetenskapliga. 

Fig.7.11. Ett tredimensionellt handlingsrum. Utveckling av (Ekbäck, 2000). 

Det handlingsrum som här framträder är möjligen inte ett heltäckande ”rationellt” handlingsrum, snarare en 
illustration av hur ett beslutsrum konstitueras  genom olika former av restriktioner. Min tolkning är att figuren 
illustrerar relationen mellan vad som är ekonomiskt (möjligt) vad som är kulturellt (önskvärt) samt vad som är 
naturgivet (lämpligt). Det viktiga med figuren ovan är att den understryker det ömsesidiga beroendet mellan de tre 
perspektiven. Om en lösning (till exempel ett planförslag) teoretiskt sett tillgodoser x- och y-axlarnas perspektiv , en 
(för exploatören, byggherren) ekonomiskt fördelaktig lösning och en (för de framtida boende/arbetande/grannarna) 
kulturellt godtagbar lösning, men helt bortser från negativa effekter som åstadkoms, betraktat ur det naturgivna 
(ekologiska) perspektivet kan planförslaget, och diskussionen om detta, sägas röra sig i en tvådimensionell värld. 

Om kriterier på ett gott resultat av fysisk planering, eller åtminstone kriterier om vad som konstituerar en allsidig 
diskussion om fysisk planering, enbart beskrivs ur det ekonomiska respektive kulturella perspektivet, menar jag att 
en viktig dimension har gått förlorad – möjligen i det framlagda förslaget men framför allt i diskussionen om detta. 
Om planeringens uppgifter däremot förstås utifrån tre variabler, utifrån tre skilda perspektiv eller annorlunda uttryckt 
såsom baserade på tre resursbaser vilka motsvaras av tre värdekategorier (Nilsson, 1997) har vi att göra med ett 
tredimensionellt handlingsrum. 

I Kapitel 2 diskuterade jag ett  endimensionellt respektive ett tvådimensionellt beslutsrum. Jag menade att en 
förhandling eller beslutsprocess som förs utifrån uppfa ttningen om ett två-dimensionellt beslutsrum kan ge mer 
utrymme för kreativa lösningar – jämfört med en beslutsprocess där ett en-dimensionellt perspektiv ger att det bara 
är möjligt att förbättra resultatet för en part på bekostnad av den andre parterns förlust, noll-summe-spel. Självklart 
blir en beslutsprocess där resultatet kan beskrivas i tre dimensioner mer komplex – men kan också ge utrymme för 
mer kreativitet i framtagandet av olika förslag till beslut och lösningar. Olika tänkbara resultat av en förhandling eller 
en planeringsprocess kan således beskrivas i en, två eller tre dimensioner. Självklart kan även fler 
beskrivningsdimensioner eller kategorier användas, vilket Värderosen (Ekologigruppen/Arken, 2000) illustrerar. 

Y = K 

X = E 

Z = N 
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En pedagogisk fördel med en tredimensionell figur är dock, menar jag, att resultatet av den fysiska planeringen 
kan uppfattas som en volym, ovan beskriven i form av en kub. Volymen i kuben närmar sig således noll om någon 
av de tre dimensionerna utesluts eller åsidosätts fullständigt. Det blir i denna teoretiska beskrivning volymens 
storlek kan sägas representerar ett mått på en ”ullgod, allsidig eller balanserad lösning. Dock bör här påpekas att 
de tre perspektiven är av så olika art, att det förefaller svårt att i praktisk planering mäta eller på annat sätt 
kvantifiera resultat av planering i tre dimensioner med hjälp av samma mått, kvantifierbara data. De tre perspektiven 
kan med en matematisk term sägas vara inkommensurabla, dvs att de är så artfrämmande att det förefaller omöjligt 
att direkt översätta till exempel ekonomiska värden till kulturella värden osv. Se vidare kapitel 10. 

Tre perspektiv – diskussion och förslag till definitioner  
I det följande diskuterar jag de tre valda perspektiven, Ekonomi, Kultur, Natur. De tre perspektiven på omvärlden 
diskuteras med avseende på de begrepp som används för att tolka värden, de tolkningar som görs utifrån 
respektive perspektiv och perspektivens användning i fysisk planering och byggande samt de inbördes relationerna 
mellan de tre perspektiven. Observera att det inte här handlar om att definiera ”vad som är” ekonomi, kultur eller 
natur. Diskussionen handlar enbart om de betraktelsesätt på omvärlden, de tolkningar av omvärlden och de 
frågeställningar visavi exempelvis fysisk planering som ligger inbäddade i respektive perspektiv och därmed 
vidhängande begreppsapparater. Jag gör här en beskrivning av tre olika betraktelsesätt som ligger nära den analys 
av de världsbilder som fyra aktörskategorier i kommunal planering var bärare av, vilken refererades i kapitel 2 
(Asplund/Dovlén/Håkansson/Orrskog, 1997). 

De tre perspektiven betraktas här utifrån diskussionen om tre kategorier av värden ovan (bearbetning av Nilsson, 
1997) samt det tre-dimensionella handlingsrummet, bearbetning av Ekbäck (2000). De tre perspektiven kan även 
betraktas ur förhandlingssynpunkt, där företrädare för ett visst intresse eller perspektiv, i en konkret besluts- eller 
förhandlingsprocess, kan bli mer effektiv i hävdandet av de egna intressena och/eller perspektiven, genom a tt sätta 
sig in i sina mot- och/eller medspelares perspektiv, vilket diskuterades i kapitel 2, (Cars, 1992), (Schelling, 1960, 
1980), (Lax/Sebenius, 1991). Grundläggande för diskussionen är de olika perspektivens ömsesidiga beroende och 
samverkan/påverkan på varandra i den praktiska verkligheter, liksom deras samtidiga ömsesidiga 
begreppsmässiga oberoende och oöversättbarhet/inkommensurabilitet. Ett erkännande av att även andra än de 
egna – professionellt eller intressemässigt grundade - värderingsmodeller eller beskrivningsmodeller har sitt 
berättigande (eller åtminstone ett erkännande av att de existerar) menar jag kan vara en viktig förutsätning för att 
skapa någon form av konsensusbyggande processer.  

Att aktörer som verkar ur eller förstår värden utifrån ett visst perspektiv i beskrivningen nedan anses kunna ha nytta 
av att även betrakta omvärlden ur andra perspektiv, skall inte enbart förstås som en ”pedagogisk” uppmaning. För 
att en ekologiskt hållbar utveckling skall vara möjlig, menar jag, är det viktigt att även inkludera ekonomiska och 
sociala perspektiv i de bedömningar som görs. Det ekologiska perspektivet kan till exempel förlora i styrka om vissa 
aktörer uppfattar en ekologiskt hållbar utveckling som ett hot mot den egna verksamheten, de egna in dividuella 
önskningarna, de egna perspektiven och intressena. Detta innebär självklart inte att konflikter mellan perspektiv och 
intressen inte existerar – eller att de enbart/främst skulle vara av begräppsmässig art. Konstaterandet av att det 
finns konflikter mellan intressen och betraktelsesätt innebär dock inte att det alltid är ogörligt att komma fram till för 
flera parter godtagbara lösningar, enligt diskussionen om det tredimensionella handlingsrumet ovan. En 
kartläggning av en konflikt kan således göras med olika verktyg och begreppsapparater, vilket bland annat 
illustrerades i kapitel 2, och därmed öppna för mer eller mindre antagonistiska besluts/förhandlingsprocesser, se 
exempelvis (Sjöstrand/Tyrstrup, 1999), (Schelling, 1960, 1980) och (Raiffa, 1982). 

7.3 Ekonomiskt perspektiv på omvärlden 

Olika aktörer bestämmer värden betraktade ur ekonomiskt perspektiv. Ekonomiska värden förändras av politiska 
beslut, konjunkturer, tillgång och efterfrågan, produktionsteknik. Ekonomiska värden kan som regel uttryckas i siffror 
(pengar). Genom begreppet pengar som förmedling kan en samlad diskussion föras om vad olika saker är värda. 
Exempel på begrepp som beskriver ekonomi-perspektivet är lönsamhet, vinst och avkastning. 

1) DET EKONOMISKA PERSPEKTIVET på omvärlden kan formuleras i termer av avkastning, räntabilitet, 
lönsamhet och att få ut värde för satsade pengar. Det är inte helt ovanligt att ekonomiskt formulerade mål uppsätts i 
samband med fysisk panering och byggande. I varje ekonomisk transaktion finns minst två parter som för att 
transaktionen ska bli av värderar vinsten med transaktionen som större än alternativet att inte genomföra 
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transaktionen. Transaktionen kan genomföras med hjälp av pengar, även om ”vinsten” eller ”värdet” av 
transaktionen inte alltid uttrycks i pengar. 

Pengar kan även betraktas som ett förmedlande språk, där pengar används för att uppnå olika mål. Det 
ekonomiska perspektivet kan formuleras på olika sätt ut ur producent- respektive konsumentperspektiv. 
Producenten premierar i grund och botten avkastningen på transaktionen - skillnaden mellan investeringskostnad 
och försäljningspris måste vara positiv. Konsumenten gör ofta en avvägning mellan pris och kvalitet genom  
jämförelser - vilka andra kvalitéer kan uppnås för motsvarande kostnad eller pris? 

2) I DET EKONOMISKA PERSPEKTIVET på omvärlden kan resurser och värden beskrivas med hjälp av pengar. I 
planering och byggande kan olika tillgängliga resurser beskrivas och/eller förstås i termer av ekonomiska värden, 
kapital, kostnader, avkastning etc. Det kan gälla fasta värden som mark, fastigheter och maskinell utrustning liksom 
investeringsvilligt kapital. Ekonomiska resurser är olika fördelade mellan olika aktörer. I enkel varu- och 
tjänsteproduktion - som glassförsäljning eller fönsterputsning - avgörs användningen av ekonomiska resurser och 
prisbildning i stor utsträckning av de olika aktörerna själva. Producent och konsument gör upp gemensamt om 
priset på glass eller fönsterputsning utan yttre inblandning. 

Ju mer komplex och ju mer påverkan på samhället i övrigt som produktionen har, desto mer tenderar prisbildning 
och värdering av befintliga resurser att påverkas av andra aktörer. I planering och byggande avgörs till exempel 
värdet av ett markinnehav ofta av en tredje part, kommun/stat etc, vilka i regel avgör om mark får bebyggas. 
Produktion av exempelvis byggnader och stadsdelar blir av denna orsak en långt mer politisk fråga än till exempel 
bilproduktion. 

3) DET EKONOMISKA PERSPEKTIVET på omvärlden kan uppfattas som överordnat Kultur- respektive Natur-
perspektiven ur genomförandesynpunkt. Detta innebär att planer och projekt som, trots att de kan ha stora 
förtjänster ur kulturellt/mänskligt eller natur/ekologiskt perspektiv, svårligen är möjliga att förverkligas om de saknar 
tillräckligt starka motiv ur ekonomiskt perspektiv. Vad som uppfattas som ekonomiskt möjligt kan dock inte 
bestämmas en gång för alla, utan är beroende av överväganden ur ekonomiskt perspektiv, liksom i andra hand 
även av de kulturella och naturgivna ramar som är satta. 

 Fig. 7.12. Det Ekonomiska perspektivet kan betraktas som överordnat andra perspektiv – ur genomförande -
synpunkt. 

Det ekonomiska perspektivet sätter med andra ord en gräns för vad som är möjligt. Om tillräckliga ekonomiska 
resurser inte finns tillgängliga (eller går att få fram under processens gång) består en planeringsverksamhet i bästa 
fall av byggande av luftslott – i sämsta fall kan den leda till förluster, ur ekonomiskt men möjligen även ur 
kulturellt/mänskligt och naturgivet/ekologiskt perspektiv. 

Detta påpekande innebär att andra aktörer, såsom företrädare för kulturellt/mänskliga liksom naturgivna/ekologiska 
intressen respektive perspektiv – ur ett förhandlingsperspektiv (dvs för att bli framgångsrika i att hävda de egna 
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intressena respektive pe rspektiven) – kan dra nytta av att diskutera och betrakta planer och projekt även ur 
lönsamhetssynpunkt. 

Projekt som är både mänskligt attraktiva och ekologiskt hållbara är inte alltid möjliga att genomföra – ur ekonomiskt 
perspektiv. Detta illustrerar att om en fråga betraktas utifrån ett tredimensionellt handlingsrum, kan den ekonomiska 
dimensionen betraktas som en restriktionsgräns för genomförande. 

7.4 Kulturellt perspektiv på omvärlden 

Perspektivet och värdet förändras med samhällsformation och värderingar och utgår från den mänskliga kulturen. 
Kultur kan ofta inte uttryckas i siffror. Perspektivet kultur har att göra med vad som är önskvärt och icke önskvärt. 
Exempel på begrepp som beskriver kulturperspektivet: Glädje, trygghet och rättvisa. 

1) DET KULTURELLA PERSPEKTIVET på omvärlden kan formuleras i termer av livskvalitet, trivsel, trygghet, 
skönhet, spänning, frihet, gemenskap, oberoende, attraktiva och socialt fungerande miljöer. Det är svårt och 
möjligen ej heller lämpligt att uppsätta exakta och kvantifierade kulturellt formulerade mål i samband med fysisk 
planering och byggande. Det kulturellt formulerade perspektivet skiftar från människa till människa och förändras 
både med tiden och med den personliga utvecklingen. Planering kan dock bedrivas för att skapa vissa 
grundläggande förutsättningar för människor att leva i enlighet med sina drömmar, livsstilar, ideologiska 
övertygelser, estetiska och moraliska uppfattningar utan att detta går ut över andra människor eller 
ekonomiska/ekologiska förutsättningar för mänskligt liv. 

En distinktion kan göras mellan ekonomiska/ekologiska respektive kulturella (mänskliga) mål. Ur 
begreppshänseende går det att formulera en bild av den ”vinstmaximerande homo economicus" respektive "den 
miljöanpassade homo ecologi cus". Det förefaller svårt att formulera en liknande begreppsmässig karikatyr, t ex den 
”njutnings/upplevelse/trygghets/sundhetsmaximerande homo culturalis”. Det kulturella perspektivet på omvärlden 
förblir i hög utsträckning en fråga om individuella och möjligen sociala/politiska värderingar. 

2) I DET KULTURELLA PERSPEKTIVET på omvärlden kan det vara svårare att beskriva resurser och värden än i 
de ekonomiska och naturgivna perspektiven. Kulturella resurser kan förstås som mänskliga relationer, aktiviteter, 
förhoppningar och möjligheter. Kulturella resurser handlar om på vilket sätt människor i en viss kultur och tid kan 
agera gemensamt eller enskilt för att skapa sig ett så gott liv som möjligt. Ett högt utnyttjande av kulturella resurser 
innebär enligt detta synsätt att människor ges goda förutsättningar att verka i enlighet med sina egna uppfattningar 
och önskningar. Kulturella resurser är också de olika fördelade mellan olika aktörer. 

I stor utsträckning avgörs eller bestäms de kulturella resursernas användning av institutionella faktorer som politiska 
system, ekonomiska styrkeförhållanden och maktförhållanden i övrigt. Dessa frågor ligger i en viss mening ”utanför” 
den fysiska planeringens och byggandets arbetsfält. Men inom planering och byggande finns samtidigt en viss 
frihetsgrad vad gäller de kulturella resursernas användning och tillvaratagande. Som visats i kapitel 2 kan kulturella 
resurser hämmas eller frigöras av dels begrepps/språkmässiga förhållanden, dels av hur beslutsprocesser 
organiseras och struktureras. 

3) DET KULTURELLA PERSPEKTIVET på omvärlden kan uppfattas som överordnat Ekonomi- respektive Natur-
perspektiven ur önskvärdhetssynpunkt. Detta innebär att planer och projekt som, trots att de kan ha stora förtjänster 
ur ekonomiskt/finansiellt eller natur/ekologiskt perspektiv svårligen är önskvärda att förverkliga om de saknar 
tillräckligt starka motiv ur kulturellt perspektiv. Vad som uppfattas som kulturellt önskvärt kan dock inte bestämmas 
en gång för alla, utan är beroende av överväganden ur kulturellt perspektiv, liksom även av i andra hand de 
ekonomiska och naturgivna ramar som är satta. 
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Fig. 7.13. Det Kulturella perspektivet kan betraktas som överordnat andra perspektiv – ur önskvärdhetssynpunkt. 

Det kulturella perspektivet ställer med andra ord en fråga om vad som är önskvärt. Om förslag inte har en förmåga 
att uppfylla ur mänskligt perspektiv ställda krav (och av aktörer som företräder dessa) består en 
planeringsverksamhet i bästa fall i kortsiktig lönsam spekulation – i sämsta fall kan den leda till förluster, ur kulturellt 
men möjligen även ur finansiellt/ekonomiskt och naturgivet/ekologiskt perspektiv. 

Detta påpekande innebär att andra aktörer, såsom företrädare för ekonomiska/finansiella liksom 
naturgivna/ekologiska intressen respektive perspektiv – ur ett förhandlingsperspektiv (dvs för att bli framgångsrika i 
hävdandet av de egna intressena respektive perspektiven) – kan dra nytta av att diskutera och betrakta planer och 
projekt även ur önskvärdhetssynpunkt. 

Projekt som är både ekonomiskt lönsamma och ekologiskt hållbara är inte alltid önskvärda - ur kulturellt perspektiv. 
Detta illustrerar att om en fråga betraktas utifrån ett tredimensionellt handlingsrum, kan den kulturella dimensionen 
betraktas som en restriktionsgräns för önskvärdhet. 

7.5 Naturgivet perspektiv på omvärlden 

Värdet definieras av experter, vetenskapsmän eller politiker som i siffror, gränsvärden och lagar beskriver eller 
föreskriver vad jorden som system tål. Tolkning görs av berörda hushåll, organisationer, företag, regeringar etc. 
Naturen är dock ingen egen aktör med medveten vilja. Perspektivet har att göra med livets gränser/förutsättningar 
på lång sikt. Exempel på begrepp som beskriver natur-perspektivet: Långsiktighet, försiktighet och balans. 

1) DET NATURGIVNA PERSPEKTIVET på omvärlden kan formuleras i termer av olika arters och ekosystems 
överlevnad, samverkan och utveckling. Ur människans perspektiv kan målet sägas vara att uppnå en tillräcklig grad 
av ekologisk balans så att mänskliga (och andra) aktiviteter inte på sikt undergräver människans möjlighet att leva 
och överleva. Häri ingår även växters och djurs egna "intressen" eller ”rättigheter” att leva och överleva. Eftersom 
naturen inte aktivt uppställer egna mål/önskningar eller själv formulerar sina intressen/rättigheter ankommer det på 
människan att definiera dessa. Perspektivet kan växla mellan mycket stränga krav (mänsklig aktivitet får ej förbruka 
mer materia eller energi än hon återför till ekosystemet) och mer liberala (människor ska kunna leva ett gott liv utan 
att hotas av naturkatastrofer eller brist på resurser som mat, vatten, energi, ren luft etc). 

Detta perspektiv består i hög grad av tolkningar av var gränser och förutsättningar för det biologiska livet går. 
Tolkningen görs dock inte - som i fallen ekonomiskt och kulturellt perspektiv - av enskilda aktörer eller i form av 
gemensamma beslutsprocesser/förhandlingar där de berörda själva ingår som (åtminstone potentiellt) aktiva parter. 
Definitionen av vilka former av liv/livsrum som bör skyddas/bevaras, samt med vilka metoder/handlingar, görs av 
människor vilket gör det ekologiska perspektivet till det mest "expertbetonade". Det kan vara olämpligt att överlåta 
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till enskilda individer, grupper, företag och nationer att själva definiera hur naturresurser används - eftersom 
effekterna av handlingar inom det egna området får konsekvenser för övriga aktörer. Inom den kulturella och 
ekonomiska sfären kan i högre grad olika aktörer ta beslut som ej inverkar menligt på andra aktörers livsmöjligheter. 

2) I DET NATURGIVNA PERSPEKTIVET på omvärlden kan resurser och värden beskrivas utifrån de materiella 
resurser och processer som möjliggör liv på planeten jorden. I korthet handlar de naturgivna resurserna om jordens 
ekosystem, från mineraltillgångar och hav till fåglar och det ozonlager som omger planeten. Dessa kan brytas ned 
enligt olika scheman och definitioner, till exempel i materiella organiska och oorganiska resurser (malm, olja, fosfor, 
humus, vatten etc), större organiska system (hav, skogar, atmosfär etc) liksom enskilda livsformer som ingår i 
dessa system (maskar, fiskar, insekter, blommor, träd, gräs, bakterier, människor, fåglar etc). Någon exakt eller 
"allomfattande” definition av dessa resurser är svår att göra, och för detta arbetes syften inte heller nödvändig. Här 
finns självklart också överlappningar till andra pespektiv, som exempelvis av människor definierade 
upplevelsevärden av naturen. De aktörer som rör sig inom detta perspektiv försöker i regel hitta en något så när 
säker nisch för överlevande. Detta görs både i samarbete med och i konflikt med andra aktörer. Naturgivna 
resurser är inte i princip fördelade mellan olika aktörer. Snarare sker en ständig fördelning och användning, 
förändring och omsättning av naturgivna resurser. Vissa resurser används i hög utsträckning och kan mer eller 
mindre förbrukas och upphöra att finnas till (lagrade energiformer, djurarter etc). Andra växer till sig och förökas 
(fiskstim, djungler, nya växtarter, skogar etc). I planering och byggande kan dock p å kort sikt de naturgivna 
resurserna ses som en statisk uppsättning resurser, vars användning och därmed värde beror på bland annat 
tillgänglig teknik. 

3) DET NATURGIVNA PERSPEKTIVET på omvärlden kan uppfattas som överordnat Ekonomi- respektive Kultur -
perspektiven ur lämplighetssynpunkt. Det innebär att planer och projekt som, trots att de kan ha stora förtjänster ur 
ekonomiskt/finansiellt eller natur/ekologiskt perspektiv, svårligen är lämpliga att förverkliga om de saknar tillräckligt 
starka motiv ur ekologiskt perspektiv. Vad som uppfattas som naturmässigt lämpligt kan dock inte bestämmas en 
gång för alla, utan är beroende av överväganden ur naturperspektiv, liksom även i andra hand de ekonomiska och 
kulturella ramar som är satta. 

Fig. 7.14. Det Naturgivna perspektivet är överordnat andra perspektiv – ur Lämplighets-synpunkt. 

Det naturgivna perspektivet ställer med andra ord frågan om vad som är lämpligt. Om förslag inte har en förmåga 
att uppfylla ur naturgivet perspektiv ställda krav (och av aktörer som företräder dessa) består en 
planeringsverksamhet i bästa fall av tillfällig behovstillfredsställelse utan varken positiv eller negativ effekt på 
ekosystemen – i sämsta fall kan den leda till negativa irreparabla förändringar med förluster även ur 
finansiellt/ekonomiskt och kulturellt/mänskligt perspektiv. 

Detta påpekande innebär att andra aktörer, såsom företrädare för ekonomiska/finansiella liksom 
kulturella/mänskliga intressen respektive perspektiv – ur ett förhandlingsperspektiv (dvs för att bli framgångsrika i 
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hävdandet av de egna intressena respektive perspektiven) – kan dra nytta av att diskutera och betrakta planer och 
projekt även ur lämplighetssynpunkt. 

Projekt som är både ekonomiskt lönsamma och mänskligt attraktiva är inte självklart lämpliga - ur naturperspektiv. 
Detta illustrerar att om en fråga betraktas utifrån ett tredimensionellt handlingsrum, kan naturdimensionen betraktas 
som en restriktionsgräns för lämplighet. 

 

7.6 Relationen mellan Ekonomi - Kultur - Natur 

Här följer några exempel på hur relationen mellan olika perspektiv på omvärlden kan betraktas. Syftet är enbart 
illustrativt, jag gör inget anspråk på att komma med en definitiv beskrivning av de olika perspektivens ömsesidiga 
relationer. Däremot menar jag att exemplen kan visa att skilda intressen, definierade utifrån skilda perspektiv, inte 
behöver utesluta vinna-vinna-situationer (Schelling,1969,1980), (Fisher/Ury/Patton,1991), (Salacuse, 1998). Jag 
menar att det – i flera men inte alla sammanhang – går att finna lösningar som framstår som positiva ur alla de tre 
perspektiven. 

I diskussionen kring begreppet ”hållbar samhällsutveckling” påpekas ofta att olika perspektiv kan anläggas på 
frågan om hållbarhet. Ett vanligt verktyg för analys av projekt och planer är Miljökonsekvensbedömningar, MKB. 
Integration av miljömål och andra mål ses som en angelägen uppgift. I diskussionen används ibland begreppet 
SMB, Strategisk Miljöbedömning, för mer överordnade bedömningar av planer eller program. Käärik skriver att 
ordet ordet ”impact” som i ”Environmental Impact Assessment, EIA” numera internationellt utelämnas i många 
sammanhang. Orsakerna är bland annat att man vill man undvika den ofta negativa innebörden som ordet ”impact” 
har (Käärik, 1997). Han menar att det kan ifrågasättas om det över hu vud taget är lämpligt att överföra metoder från 
projekt-MKB till mer strategiska nivåer som policies och program. Alternativa metoder kan vara att dra lärdom av 
metodik och teori som används inom policyanalys, scenarioskrivning och programutvärdering (Käärik, 1997). 

För att skapa mer heltäckande underlag framförs ibland också tankar på att komplettera MKB med ytterligare två 
sorters analyser eller dokument. I analogi med MKB skulle dessa kunna benämnas EKB (Ekonomisk 
Konsekvensbeskrivning) och SKB (Social k onsekvensbeskrivning). Svensson beskriver arbetet med att utveckla 
metoder för analys av sociala och ekonomiska konsekvenser i planeringen. Detta kan motiveras av bland annat 
skrivningar i PBL och NRL om att ekologiska, sociala och samhällsekonomiska principer bör främjas i planeringen 
(Svensson, 1998). 

En social konsekvensanalys  kan enligt Svensson redogöra för planers negativa och positiva sociala 
konsekvenser, motverka negativa effekter och öka kunskapen om sociala och förhållanden och konsekvenser 
(Svensson, 1998). Exempel på faktorer som kunde tas upp i en sådan är enligt Svensson boende, boendemiljö och 
bostadssammansättning, medborgarinflytande, befolkningsstruktur, hälsa och säkerhet samt tillgång till rekreation, 
grönområden och service (Svensson, 1998). 

En ekonomisk konsekvensanalys kan enligt Svensson redogöra för planers uppoffringar och nyttor för alla 
berörda parter, beskriva om planen är ”ekonomiskt” genomförbar och försvarbar, bidra till ett effektivare 
resursutnyttjande och öka kunskaperna om ekonomiska förhållanden och konsekvenser (Svensson, 1998). 
Exempel på sådana ekonomiska aspekter är enligt Svensson investeringskostnader och intäkter, drift- och 
underhållskostnader, kostnader för offentlig service, näringsliv och arbetsmarknad, miljöeffekter, och socioekonomi. 
(Svensson, 1998). Svensson påpekar att det inte finns någon enighet om hur sammanvägningar av 
miljökonsekvenser, sociala och ekonomiska konsekvenser ska ske – eller om det ens går. Svenson refererar olika 
ståndpunkter i denna diskussion - som att sociala frågor processer eller förhållanden inte går att förutsäga i en 
konsekvensanalys, som att de tre begreppen miljö, sociala förhållanden och ekonomi inte går att hålla isär utan 
måste behandlas samtidigt (Svensson, 1998). 

En slutsats kan vara att MKB-arbetets metodik, med bl a sin inriktning på att minska de negativa effekterna (Käärik, 
1997) i projekt eller planer inte är helt lämplig – varken i studier av användning av naturresurser eller vad gäller 
ekonomiska eller sociala frågor. I kapitel 2 diskuterades hur den ökande samhälleliga komplexiteten – och även 
rivaliteten mellan olika yrkesprofessioner – tenderar att försvåra beslutsprocesser och framtagande av 
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målsättningar för exempelvis planer och byggprojekt (Asplund/Dovlén/Håkansson/Orrskog, 1997), 
(Bjur/Göransson/Werne, 1985), (Salacuse, 1998), (Sjöstrand/Sandberg/Tyrstrup, 1999), (van der Heijden, 1996). 

Om ett planärende skulle utvärderas med hjälp av tre parallella konsekvensanalyser – MKB, EKB, SKB – är det inte 
säkert att beslutsmässigheten eller klarheten på något sätt skulle öka. Risken skulle snarare vara att graden av 
konflikt och antagonistiska synpunkter ytterligare skulle öka, i särskilt hög grad om de tre dokumenten togs fram av 
tre olika aktörer. För att undvika denna typ av ”institutionalisering av konkurrerande perspektiv” har jag i detta arbete 
funnit skäl för att hävda att det är mer fruktbart att försöka arbeta parallellt med dessa tre perspektiv. En inklusiv 
modell, som försöker leta efter samband och synergieffekter mellan olika perspektiv kan utformas som Agenda 
EKN. Om ett samlat samtal förs om någon av aspekterna Hållbarhet, Mångfald eller Försiktighet - betraktat ur 
dessa tre perspektiv (ekonomi, kultur, natur) - hävdar jag i detta sammanhang att det är mer troligt att invanda – 
ibland professionellt betingade - konflikter kan hanteras i mer konstruktiva former. 

Social utveckling = ekonomisk utveckling 
Castells  menar att de olika perspektiv som kan läggas på världen – de olika glasögon som världen kan 
betraktas med – hänger intimt samman. Han menar att social utveckling i informationsåldern både är en 
förutsättning för och ett resultat av en kunskapsbaserad modell för ekonomisk tillväxt, teknologisk förnyelse, 
ekologisk hållbarhet och mellanmänsklig solidaritet. Castells skriver att hindren för genomförandet av en sådan 
modell är inte objektiva utan subjektiva, inte materiella utan mentala och beskriver marknader som medel, inte mål 
(Castells, 1998). Marknader kan enligt Castells lösa ekonomiska och sociala problem på egen hand, utan 
institutioner och regleringar (Castels, 1998). Ett av de kreativa anslagen i Castells beskrivning är att han inte ställer 
olika perspektiv emot varandra – snarare tvärtom. Frihet och solidaritet förutsätter varandra. Social utveckling 
hänger ihop med ekonomisk tillväxt. Castells betonar att hindren för en utveckling som kombinerar ekonomisk 
tillväxt, ekologisk hållbarhet och social utveckling är mentala, inte objektiva och därmed opåverkbara (Castells, 
1998). 

Det finns gott om praktiska exempel som kan illustrera de olika perspektivens och resursbasernas ömsesidiga 
beroenden. Kremenyuk och Lang beskriver det ömsesidiga beroendet mellan aktörer med på samma gång 
motsatta intressen och gemensamma behov av att uppnå hållbara överenskommelser (Kremenyuk/Lang, 1993). 
De menar att det är en förenklad syn att företag enbart är intresserade av att göra så hög vinst som möjligt eller att 
exempelvis miljöproblem har en direkt koppling till frågor som företagande, arbetsvillkor, samhällen och 
medborgare. På samma sätt har resultat av miljöförhandlingar viktiga ekonomiska konsekvenser för 
industriproduktion och sysselsättning (Kremenyuk/Lang, 1993). 

Ansvaret för att kunna uppnå någon typ av överenskommelse i internationella sammanhang faller enligt författarna 
på aktörer som inte direkt representerar något särintresse, som regeringar. Här, liksom i frågor om fysisk planering 
och byggande, gäller det att finna en - av flera möjliga och tänkbara – balanspunkter mellan olika perspektiv. 
Författarna beskriver erfarenheter av  internationella miljöförhandlingar ur detta perspektiv och skriver. ” A treaty is 
the legal expression of a political understanding, based on scientific  and technological evidence and the balance 
of economic interests.” (Kremenyuk/Lang, 1993, sid 11). 

Här finns en direkt parallell till tankegångarna i detta arbete. För att över huvud taget kunna uppnå någon form av 
konsensus – vilket inte alls är liktydigt med att parterna blir ense – kan det krävas en av parterna gemensamt 
accepterad begreppsapparat, och i vissa konfliktfyllda situationer även en parterna överordnad aktör som 
formulerar en dagordning för diskussioner och förhandlingar, liksom insikt om de olika perspektivens 
sammanvägning och ömsesidiga beroende . Även den mest aggressive företrädaren för exempelvis ett ekonomiskt 
intresse kan inse att en ensidig betoning av lönsamhetskrav kan kosta både förlorat anseende och minskad 
omsättning. 

Ett konkret exempel på de nära kopplingarna mellan ekonomisk vinst, socialt goda förhållanden och ekologisk 
hållbarhet ges av Paragominas (2001). Skövlingen av Brasiliens regnskogar har börjat vändas genom förändrade 
ekonomiska incitament, förbättrade odlingsmetoder och erbjudanden till regnskogens invånare om mer lönsamma 
metoder för odling än att bränna marken (Paragominas, 2001). Denna utveckling har understötts av en växande 
och relativt välmående brasiliansk medelklass som börjat intressera sig för miljöfrågor. 

Boverket och Naturvårdsverket argumenterar för ett synsätt som ligger i linje med EKN-uppställningens tre 
perspektiv. Jag menar att en poäng med EKN-uppställningen är att de tre perspektiven på omvärlden betraktas och 
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undersöks/diskuteras utifrån de tio aspekter som beskrivs i kapitel 8. Utgångspunkten för EKN-modellen är således 
inte á  priori de tre perspektiven. Jag menar att en allsidig och kreativ diskussion som innefattar såväl ekonomiska, 
sociala som ekologiska hänsyn och värden/värderingar kan underlättas om själva utgångspunkten för diskussionen 
inte är ett – och inte heller de tre – perspektiv(en), utan snarare begrepp som hållbarhet, försiktighet, synergi, 
attraktivitet, mångfald och resurser. Jag menar att en vad gäller perspektiv allsidig och kreativ diskussion kan 
underlättas av att diskussionen inte förs utifrån dessa perspektiv som sådana. 

En tanke i EKN-uppställningen är att aktörer med olika intressen och perspektiv på omvärlden kan ha lättare att föra 
en konstruktiv dialog om den frågeställning som ska diskuteras är exempelvis aspekten ”mångfald”, snarare än om 
de försöker samla sig till någon form av avvägning mellan ekonomiska, sociala och ekologiska mål eller perspektiv. 
Boverket och Naturvårdsverket skriver att vid sidan av miljömål måste även sociala och ekonomiska mål beaktas i 
planeringen. Verken menar att en ensidig fokusering på miljömål kan hämma integrationen av sociala och 
ekonomiska aspekter. Genom att  miljömål behandlas integrerat med ekonomiska och sociala mål kan 
möjligheterna öka att belysa konflikter och samverkan mellan dessa. Här ligger dock en svårighet i att tydligt 
identifiera målkonflikter eftersom olika mål formuleras utifrån olika referensramar och med olika mått. Integration av 
olika processer och professionella kulturer kan bidra till att överbrygga dessa skillnader menar verken 
(Boverket/Naturvå rdsverket, 2000). 

EKN-uppställningen kan underlätta integrationen av olika mål – även om Agenda EKN inte diskuterar planering i 
termer av mål. Verkens uppfattning ovan att målkonflikter kan vara svåra att tydligt identifiera menar jag 
understödjer resonemanget om att målkonflikter är något som skapas av människor, på basis av olika 
referensramar och professioner. I och med detta behöver inte målkonflikter ses som absoluta och en gång för alla 
givna. Målkonflikter kan enligt detta resonemang således minska eller öka – beroende på vilka definitioner och 
tänkesätt som aktörerna använder sig av. De klyftor mellan olika aktörer som författarna beskriver ligger också i linje 
med mitt resonemang – även om jag menar att den överhängande risken i fysisk planering han dlar om 
konfliktinriktad språkförbistring och icke kreativt positionsspel – snarare än överdriven strävan till konsensus. 

EKN-uppställningen kan möjligen bidra till det sökande efter helhetsperspektiv som författarna efterlyser – även om 
jag menar att en s trävan efter allsidighet är att föredra framför det mer svårfångade helhetsperspektiv som i 
praktiken är omöjligt att uppnå. Frågan om sammanvägning av olika perspektiv eller mål, menar jag dock riskerar 
att föra in diskussionen i ett icke kreativt spår. Att väga olika saker mot varandra kan förstås som att en förbättring 
ur ett perspektiv leder till en försämring ur ett annat. Även om detta kan vara fallet, menar jag att utgångspunkten 
bör vara en annan – att särskilt inledningsvis leta efter vinna-vinna-lösningar och synergier. Sammanvägning 
bygger ju, liksom allt tänkande, på just mänskliga definitioner och begrepp. Huruvida det finns en motsättning 
mellan olika mål eller perspektiv, beror på vilken begreppsapparat som situationen betraktas med. 

Samtidigt menar jag att verken korrekt beskriver den slagsida mot miljö-aspekten av hållbarhet som har inträffat i 
Sverige under senare år. Det är möjligt att ett mer hållbart arbete för hållbar utveckling skulle kunna åstadkommas 
med mer allsidiga arbetsverktyg eller referensramar. Jag menar att EKN-uppställningen kan ses som ett bidrag till 
en sådan referensram eller ett sådant språk. Ett förtydligande resonemang kring motsättningen mellan det kulturella 
och det naturliga perspektivet på världen får avsluta denna genomgång: 

Antropocentrisk respektive utilitaristisk natursyn 
Ferry för ett längre resonemang om människans förhållande till naturen. Han skiljer mellan tre synsätt (Ferry, 1997). 

1) Den antropocentriska positionen tillskriver naturen ett värde ur människans perspektiv, vilket leder fram 
till slutsatsen att naturen måste skyddas från människans agerande för människans eget skull – naturen 
ses som människans omgivning. 

2) Den andra strömningen, den utilitaristiska, tillskriver alla varelser som kan känna lust och smärta ett eget 
värde och betraktar därför även djur som rättssubjekt – djuren innefattas i den moraliska hänsynens värld 
och bör därför behandlas med respekt. 

3) Den tredje positionen tillskriver naturen som sådan, inklusive mineraler och övriga växter juridiska 
rättigheter, och uppfattar människan som bara en del av ekosystemet – biosfären som sådan ställs här 
över mänskliga krav och behov. Ferry menar att denna tredje natursyn, han använder ord som 
djupekologi och ekocentrism, bär fröet till politisk totalitarism och anti-humanistiska värderingar. 
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Ferry menar att både antropocentrism och ekocentrism lägger för stor vikt vid (vardera) ena sidan av begreppsparet 
kultur – natur (människa – ekologi) och förespråkar en utifrån människan själv bestämd god hantering av en 
omgivande naturen, med respekt men inte med underkastelse. Han gör i sin bok en rent språklig kritik av utsagor 
av typen ”djuren har intressen”. Ferry menar att en sådan utsaga är diskutabel eftersom det enligt samma logik vore 
möjligt att hävda att även träden, klipporna och hela biosfären också har ”intressen” (Ferry, 1997). Han menar att 
det finns ett logiskt felslut i denna typ av rättighetsresonemang vilket kallas ”performativ kontradiktion”. Mönstret för 
den är denna typ av utsaga: ”Jag var på en båt som led skeppsbrott och ingen överlevde”. I Ferrys exempel 
motsäger utsagans innehåll villkoren för att yttra den (Ferry, 1997). 

Han menar att varje värdering, inklusive värderingar om naturen, är mänskliga fenomen. Av detta följer att varje 
normativ etik därför är humanistisk eller antropocentrisk i en eller annan form. Däremot kan människan besluta sig 
för att tilldela ickemänskliga enheter – djur, nationalparker, minnesmärken eller kulturverk – en viss respekt. Men 
dessa förblir enligt Ferry - vare sig man vill det eller ej - objekt och inte rättssubjekt, av vilket följer att en anti-
humanistisk, normativ etik blir en självmotsägelse. Ferry skriver: ”Våra fundamentalister vill hålla fast vid 
värdeföreställningen och undertrycka dess möjlighetsbetingelser. Och därmed hamnar de i en performativ 
kontradiktion: de glömmer att det är de som i egenskap av människor värdesätter naturen och inte omvänt, att det 
är omöjligt att upphäva detta subjektiva eller humanistiska moment och projicera ett ’egenvärde’ på världen”. (Ferry, 
1997, sid 167). 

Min slutsats är att det Kulturella perspektivet bör betraktas som överordnat det ekonomiska och det 
naturgivna/ekologiska perspektivet – i den politiska besluts- och planeringsprocessen. Det Ekonomiska och 
Naturgivna perspektivet på världen uppställer så att säga ”möjlighetsramar” för förverkligandet av olika bygg - och 
planeringsprojekt. Men i slutänden – liksom i början – av varje planeringsprocess bör den centrala frågan vara om 
ett projekt eller en plan är önskvärd ur den mänskliga kulturens perspektiv. Svaret på denna fråga beror självklart 
på skiftande värderingar och önskningar. Om aktörerna i beslutsprocessen dock kommer fram till att svaret på 
frågan är nej, menar jag att argument formulerade ur ekonomiskt och/eller naturperspektiv eller –intresse, inte kan 
användas som motiv för att genomföra projektet.  

Ur ett beslutsperspektiv, där värderingar alltid i sista hand avgör vilka förslag och lösningar som genomförs, kan det 
Kulturella perspektivet sägas vara överordnat de två andra perspektiven. Ekonomi- och Naturperspektiven har sin 
grund i vissa identifierbara tillgångar, dvs tillgängliga och inte oändliga resurser. Dessa resurser ger förutsättningar 
för och kan användas som medel för att uppnå värden som i sista hand bara kan definieras ur kulturperspektiv. 
Diskussionen kan sammanfattas i följande enkla figur. 

Perspektiv Baseras på Ställning i beslutsprocessen 

Kultur Värderingar Överordnat – kopplat till vilja, mål 

Ekonomi Natur Resursbaser Underordnat – förutsättningar, medel 

Fig. 7.15. Det kulturella perspektivets överordnade roll i beslutsprocessen. 
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Kapitel 8 

EKN – Tio Aspekter 
Den amerikanska vetenskapsmannen Thomas Kuhn skrev på sextiotalet boken ”De vetenskapliga revolutionernas 
struktur”. Hans huvudpoäng var att det är en myt att ny kunskap växer fram kumulativt och utgör en fördjupning av 
tidigare vetenskapliga framsteg. Måttet på en framgångsrik teori är i stället, menar Kuhn, dess förklaringsvärde, att 
den ökar vår möjlighet att förstå vad som händer och varför. Varje framgångsrik teori bär i sig fröet till sin egen 
undergång – när den väl etablerats och accepterats, är det detta paradigm, detta böjningsmönster, som blir comme-il-
faut. Återigen samma utgångspunkt, återigen tolkas intryck utifrån samma grundläggande förutsättningar.  
Så småningom är även den nya teorins utvecklingspotential helt utnyttjad. Till slut prövar någon – liksom Einstein – i 
sin frustration därför ett helt nytt betraktelsesätt. De flesta misslyckas: historien visar allt för ofta att detta varit en 
konsekvens av att företrädarna för det invanda och trygga böjningsmönstret helt enkelt fryst ut avvikaren. 

Töllborg, 1999, sid 6 

Här redovisas de tio aspekter som utgör EKN-modellens vertikala del. Syftet med kapitlet är att 
visa hur dessa aspekter kan tillämpas i planering och byggande. Aspekterna kan tillämpas ur tre 
olika perspektiv, Ekonomi, Kultur, Natur. Aspekterna kan användas som en dagordning för en 
kreativ och allsidig problemlösningsprocess. 
 
Utgångspunkten för detta arbete har varit ett par besläktade frågor: 

1) Går det att förhindra en situation där begreppsapparaten i sig skapar låsningar och revirstrider? Olika aktörer använder 
ofta skilda begrepp och tankemodeller för att beskriva samma sakfråga eller situation. Skillnaderna i begrepp är ofta 
länkade till aktörernas skilda eller direkt motsatta intressen. Går det att undvika eller minska begreppsgenererade 
motsättningar? 

2) Är det möjligt att åstadkomma väl strukturerade diskussioner i planeringsärenden som kan öka värdet för samtliga 
parter? Kan det värd" som skall fördelas under en planeringsfas fås att växa under processens gång och som resultat av 
processens struktur? 

Min slutsats är att svaret på de två frågorna är ja. De begrepp som används kan underlätta eller försvåra gemensamma 
lösningar i konflikter mellan motsatta intressen och parter. Jag menar att begrepp för planering, från tillbyggnad av ett hus 
till en översiktsplan, kan användas så att förändringar ökar det samlade värdet vad gäller användningen av samlade 
resurser. Ökat resursutnyttjande kan enligt diskussionen i kapitel 7 ske ur tre perspektiv: 

Ekonomiskt perspektiv Högre värde vad gäller användning och tillvaratagande av Ekonomiska (tillverkade, 
finansiella) resurser. 

Kulturellt perspektiv Högre värde vad gäller användning och tillvaratagande av Kulturella (mänskliga, 
mentala) resurser. 

Naturperspektiv Högre värde vad gäller användning och tillvaratagande av Naturgivna (ekologiska, 
materiella) resurser. 

De tio aspekterna kan läsas enligt följande: 

EKN 1 och 2 De två första aspekterna – Resurser och Potential – kan hänföras till mer traditionell 
inventering av en plats eller en situation. Tyngdpunkten ligger snarare på möjligheter 
än hinder. 

EKN 3 – 8 De följande sex aspekterna – Hållbarhet, Mångfald, Försiktighet, Subsidiaritet, 
Attraktivitet, Synergi – är avsedda att fördjupa analys och diskussion vid u tarbetande 
av förslag. 

EKN 9 och 10 De två sista aspekterna – Benchmarking och Djävulsadvokat – ska fungera som en 
teststation eller instans för avcheckning vid utarbetande av förslag. 
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Aspekterna är inte främst avsedda att användas vid utvärdering eller konsekvensanalys av plan- eller byggförslag. De är 
tänkta att användas som stöd och inspiration på vägen fram till färdiga förslag. Aspekterna har tagits fram med två 
utgångspunkter. För det första utifrån den litteraturgenomgång som gjorts i avhandlingsarbetet. För det andra med 
utgångspunkt från fallstudierna av Saltsjö-Järla och Björnö. Fallstudierna har visat exempel på viktiga frågor som inte har 
lyfts fram på ett - som jag menar - tillräckligt tydligt sätt. Nedan presenteras de 10 aspekterna. Presentationen inleds med 
en definition. Därefter följer en beskrivning av syftet med aspekten. I en bilaga till avhandlingen förs en problematiserande 
diskussion om respektive aspekt ur de tre EKN-perspektiven. Den kan läsas som fördjupningar och visar hur aspekterna 
kan användas i olika sammanhang. 

Valet av dessa aspekter kan självklart ifrågasättas. Ett stort antal andra aspekter kunde ha lagts till. Men en användbar 
planeringsmodell bör vara enkel att ta till sig och därefter kunna utvecklas till högre komplexite t och användbarhetsvärde. 
I kapitel 2 diskuterades bland annat dagordningen – agendans – avgörande betydelse för utgången av beslutsprocesser. 
Några exempel - handikappanpassning av trottoarer, valproceduren som styr valresultatet, agendans betydelse i 
rättsskipning – illustrerade det faktum att beslutsprocesser i hög grad styrs av i vilken tidsordning, utifrån vilka 
sorteringsprinciper och utifrån vilka begreppsmässiga perspektiv som frågeställningar behandlas. Jag drog där slutsatsen 
att olika planeringsverktyg och modeller i sig har ett stort inflytande över planprocessens utgång och planeringens 
resultat. 

Maktutövningens rationalitet är med andra ord i hög grad beroende på med vilka intressens rationalitet för ögonen – och 
med vilken av begrepp definierad rationalitet - som beslutsfattare (liksom andra aktörer) tar sig an en problemställning. 
EKN-uppställningen har utformats för att framstå som acceptabel och begriplig för olika aktörer – både professionella 
yrkesutövare och aktörer med skiftande intresse och motiv. 

EKN-modellens två första aspekter – Resurs och Potential – menar jag kan framstå som både rationella och öppna – 
såväl för en företrädare för en lokal NIMBY-grupp som en exploateringssugen markägare. Ur förhandlingsperspektiv kan 
samtidigt de tre samverkande perspektiven – Ekonomi, Kultur, Natur – framstå som balanserade och ”opartiska” – av ett 
flertal aktörer. Dock gäller att  en aktör som bestämt hävdar att det ekonomiska (eller det ekologiska) perspektivet är 
överordnat alla andra perspektiv, synsätt och värden självklart har svårt att acceptera Agenda EKN. Ur 
förhandlingsperspektiv kan således EKN-modellens formuleringar om ”samverkande” perspektiv och resurser utgöra en 
minsta gemensam nämnare – det vill säga utgångspunkt – för fortsatta förhandlingar och framtagande av förslag. 

Själva formuleringen samverkande perspektiv kan i sig sägas ha drag av en övertalande eller normativ retorik. Det är 
självklart ett – icke helt okontroversiellt - påstående att perspektiven ekonomi och ekologi kan fås att samverka, att 
verkligheten är så beskaffad att ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet kan gå hand i hand. Men utifrån 
diskussion om begrepp och verklighetsbeskrivningar i kapitel 2 menar jag följande: Eftersom begrepp som ekonomi och 
ekologi ä r av det mänskliga tänkandet skapade kategorier är det just en tolkningsfråga om ekonomi och ekologi är att 
betrakta som samverkande eller antagonistiska/konkurrerande kategorier. På samma sätt är det en tolkningsfråga om det 
råder ett motsatsförhållande mellan kategorierna ekonomi och kultur, respektive kultur och ekologi. Det existerar inte 
någon á priori, tekniskt/vetenskapligt objektiv eller utanför det mänskliga tänkandets sfär absolut sanning om dessa 
förhållanden. 

Relationerna mellan de tre valda perspektiven består således av tolkningar av dessa (av det mänskliga tänkandet 
konstruerade) relationer. Däremot går det att med stöd i empiri och kartläggningar av samhälleliga förhållanden, samla 
stöd och argument för denna tes om samverkande perspektiv. Jämförelser kan till exempel göras mellan ett samhälles 
ekonomiska tillstånd (BNP, sysselsättning, export) , sociala förhållanden (hälso-, döds-, brottstal) och miljötillstånd 
(föroreningsgrad, luft/vattenkvalitet). Jämförelser mellan förhållanden i till exempel Öst- och Västeuropa kan ge ett visst 
empiriskt och beräkningsbart stöd för antagandet om samverkande perspektiv. 

I det följande presenteras kortfattat EKN-modellens tio aspekter. Diskussionen har en direkt koppling till de mer allmänna 
resonemang om beslutsfattande som fördes i kapitel 2, de resonemang om planeringsverktyg som fördes i kapitel 3 samt 
de tre krav jag i kapitel 6 ställt på en konsensusbyggande planeringsmodell. Inledningsvis presenteras de 10 aspekterna. 
Kapitlet avslutas med ett par figurer i vilka jag summerar agendans perspektiv och aspekter. I kapitel 9 görs en 
genomgång av fallstudierna, utifrån de tio aspekterna och i kapitel 10 förs en diskussion som relaterar till relevant 
teoribildning. 
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8.1 EKN 1 – RESURSER 
EKN 1 

RESURSER 
(Undersökning av 

befintliga förhållanden) 

Finansiellt kapital 
Avkastning, lönsamhet, 
produktion, ekonomiska 
flöden och samband 

Socialt kapital 
Kunskap, erfarenheter, 
levnadsvisdom, sociala 
flöden och samband 

Ekologiskt kapital, 
Ekosystemets(re)produk-
tionsförmåga, materiella 
flöden och samband 

EFFEKTIVT 
RESURS-

UTNYTTJANDE 

Definition enligt Nationalencyklopedin: 
Resurs något som finns att tillgå för viss (nyttig) verksamhet e. d.  , konkret eller 

abstrakt (hjälpmedel, tillgång). BET NYANS: speciellt om själslig förmåga, 
”andliga resurser”.  Franskans ”ressource” – hjälpmedel, lat. resurgere, 
”återuppstå”.  

Vad är en Resurs? 

I detta arbete definieras en Resurs som: 

• Något som redan existerar (i betydelsen något som kan identifieras) på en plats eller i ett sammanhang. 

• Något som kan användas/utvecklas eller avskaffas/förbrukas – dvs som kan omvandlas från ett tillstånd eller en 
uppenbarelseform – till ett annat tillstånd eller en annan uppenbarelseform. (En känd illustration till detta är 
formeln E = mc2.) 

• Något som bör kartläggas och undersökas ur EKN-perspektiv och som därefter kan ligga till grund för en 
diskussion under EKN 2 – Potential. 

Syfte: att inventera användbara resurser 

Syftet med en resurskartläggning är enkelt. I början av en planeringsprocess bör alla tillgångar – såväl ekonomiska, 
kulturella som naturtillgångar – kartläggas och inventeras. I reguljär planering är det möjligen mer vanligt att naturresurser 
och materiella tillgångar kartläggs – än att de mentala eller sociala tillgångar som är mer undflyende och inte lika lätt kan 
redovisas på en karta eller i illustrationsmaterial kartläggs eller identifieras. Det så kallade ”sociala kapitalet” kan till 
exempel vara svårare att beskriva än de resurser som beskrivs i form av termer som ”ekonomiskt kapital” respektive 
”naturkapital”. 

Aspekten Resurs bör ses i direkt koppling till aspekten Potential. I en resurskartläggning är det i princip förbjudet att tänka 
i termer av ”begränsningar” och ”problem”. Såväl äldre rivningsfärdig eller nedgången bebyggelse, vildvuxen eller 
”felplacerad” vegetation som befintliga verksamheter och tomma/outhyrda lokaler eller bostäder betraktas i en 
resurskartläggning just som Resurser – verkligheter, identifierbara och beskrivningsbara tillgångar som kan tas till vara, 
användas, förbättras, omsättas och omvandlas. 

En kartläggning av ekonomiska resurser behöver inte inskränkas till markägarens eller kommunens. Ekonomiska 
resurser kan även bestå av aktörer som inte aktivt är med i eller inbjudna i processen, eller av aktörer/personer som kan 
ha ett intresse av att bedriva ekonomisk verksamhet på en plats. 
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8.2 EKN 2 – POTENTIAL 
EKN 2 

POTENTIAL 
(Kartläggning av 

framtida möjligheter) 

Ekonomisk utveckling 
Möjlighet att öka 
sysselsättning, tillväxt, 
gynna nya affärsidéer 

Kulturell utveckling 
Möjlighet att förverkliga 
politiska och privata 
visioner och ambitioner 

Miljömässig utveckling 
Möjlighet att tillämpa 
teknik och kunskap för 
god miljö  

UTVECKLING 
OCH TILLVÄXT  

Definition enligt Nationalencyklopedin: 
Potential inneboende möjligheter som ännu inte har kommit till uttryck (”laget är något och 

har utan tvekan potential”) lat. potentia, ”möjligheter”. BET NYANS: (mängd av) 
resurser , ”landets militära resurser”. 

Potentiell som kan utvecklas till något som framgår av sammanhanget, ”ett potentiellt hot, landet är 
en potentiell fiende i ett framtida krig”. BET NYANS: (teoretiskt) möjlig men inte fullt ut 
förverkligad, ”landet har stora potentiella resurser”. 

Vad är en Potential? 

I detta arbete definieras en Potential som: 

• En möjlighet att genomföra något som ligger inom det möjligas gräns. Det representerar således inte 
orealistiska drömmar eller fromma förhoppningar. 

• En tänkt händelseutveckling eller händelsekedja som inte automatiskt kommer att komma till stånd - utan aktiva 
insatser. 

• En inneboende möjlighet som för att förverkligas kan kräva att invanda handlingsmönster, synsätt, rutiner, 
regler eller problemformuleringar ifrågasätts och ersätts av nya paradigm eller nya sociala/ekonomiska 
konstellationer. 

Syfte: att upptäcka slumrande möjligheter 

Potential handlar i planering och byggande om hur olika resurser kan användas eller förädlas till större värde än vad som 
kan framgå vid ett ytligt betraktande. För att förverkliga en möjlighet krävs en aktiv handling, någon typ av beslut, 
planering, projektering, byggande etc. I fysisk planering och byggverksamhet kan möjligheter även förverkligas utan att 
nya byggnader eller anläggningar tillkommer. För att förverkliga en slumrande potential kan det ibland räcka med att 
besluta att inte riva en byggnad eller att ändra planbestämmelserna för ett område. 

Aspekten Potential kan ses som en kombination av realism och fantasi. Från början givna ekonomiska, kulturella/sociala 
och natur/materiella resurser kan brukas på olika sätt med olika resultat. I fysisk planering är det inte ovanligt att 
planeringen börjar med en kartläggning av restriktioner och konflikter mellan olika perspektiv, intressen och mål. En 
sådan uppläggning av en planeringsprocess kan innebära att slumrande möjligheter redan från början avförs ur 
diskussionen – inte ges en chans att utvecklas. 

Om programskrivningen för ett projekt tidigt görs mycket detaljerad kan planeringens gränser också snävas in i onödan. 
Om den linje som markerar ”planområdet” på ett kartblad för t ex ett bostadsprojekt eller en ny högskola görs mycket 
snäv, kan potentiella samverkansfördelar med omgivningen redan från början uteslutas eller förhindras. Aspekten 
potential bör därför komma in tidigt i en planeringsprocess, gärna innan eventuella begränsningar vad gäller ekonomi, 
sociala förhållanden eller geografi har fastlagts.  
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8.3 EKN 3 - HÅLLBARHET 
 
EKN 3 
HÅLLBARHET 

Ekonomiskt kretslopp 
Tillvaratagande av äldre 
investeringar, långsiktig 
ekonomisk avkastning 

Kulturellt kretslopp 
Sammanhållning, 
solidaritet, gemensamt 
ansvarstagande 

Naturligt kretslopp 
Återanvändning och 
återskapande av 
materiella resurser 

 
LÅNGSIKTIGT 
ROBUST  

Definition enligt Nationalencyklopedin: 
Hållbar tillräckligt stadig (till sin uppbyggnad) för att stå emot påfrestningar, mest om (tillverkade) 

föremål (oöm). ”bra och hållbara leksaker”. BET NYANS: om matvara e d som länge 
behåller sin ursprungliga kvalitet. 

Vad är Hållbarhet? 

I detta arbete definieras Hållbarhet som: 

• Att ett system eller en verksamhet organiseras på ett sätt som gör det troligt att det kan överleva under en längre 
tidsperiod, även om oförutsedda händelser inträffar. 

• Att ett system eller en verksamhet inte undergräver utan snarare återanvänder, ersätter och effektiviserar 
användningen de resursbaser som det är beroende av för sitt liv. 

• Att mänskliga aktiviteter organiseras för att uppnå en positiv balans, i betydelsen samverkan, mellan synbart 
oförenliga eller motsatta krav och önskemål. 

Syfte: att tänka och besluta med långsiktigt perspektiv 

Syftet med aspekten Hållbarhet är att betrakta planering och byggande ur ett längre tidsperspektiv. Begreppet "hållbar" 
tolkas här som att en aktivitet eller ett system ses i ett längre tidsperspektiv och i ett större sammanhang. Aktiviteten eller 
systemet kan anses vara ”hållbart” om det bedrivs så att det har förutsättningar att fortsätta verka/existera inom en längre 
tidsrymd. Det finns minst två syften med att införa aspekten Hållbarhet som en av tio aspekter i Agenda EKN. 

För det första menar jag att frågan om hållbar utveckling inte är överordnad andra aspekter och önskningar om hur 
samhället bör utvecklas. En stabil samhällsutveckling, med ekologiska system i balans med mänskliga system kan 
tänkas ta sig icke humanistiska uttryck, dvs på bekostnad av mänsklig frihet, skönhetsvärden, spänning och variation. I 
begreppet finns således en motsägelse. Om det är önskvärt att någonting skall vara överlevnadsdugligt under en längre 
tidsperiod, kan inriktningen på arbetet för att underlätta hållbarheten uppfattas som att bevara ett status quo. Det 
långsiktigt hållbara kan komma att uppfattas som motstånd till förändring. En sådan statisk tolkning av aspekten kan på 
sikt undergräva den hållbara utveckling som åsyftas. Hållbarhet är inte ett överordnat kriterium utan snarare en 
förutsättning fö r att uppnå andra värden som Attraktivitet eller Mångfald – dvs inte ett mål i sig (se även kapitel 7). 

För det andra bör diskussionen om hållbarhet inriktas på syntes mellan olika perspektiv. Frågan om politiskt hållbara 
lösningar och överenskommelser är kanske idag den mest akuta tillämpningen av denna aspekt. Hållbara lösningar 
förutsätter någon form av enighet eller konsensus – även mellan varandra bekämpande eller konkurrerande 
aktörer/system. Det ”kalla kriget” under efterkrigstiden var en form av ”hållbar” kompromiss mellan två konkurrerande 
världsmakter. Hållbara strategier är enbart hållbara om de uppfattas som positiva – eller åtminstone acceptabla – av en 
större mängd aktörer. Hållbara beslut är därför både långsiktiga till innehåll och form – de riskerar inte att drabbas av 
”återgång så snart som till exempel ekonomiska eller politiska förhållanden ändras. 
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8.4  EKN 4 - MÅNGFALD 
 
EKN 4 
MÅNGFALD 

Ekonomisk mångfald 
Varierade företags-
strukturer/kostnads-
nivåer, konkurrens, ej 
monopol 

Kulturell mångfald 
Respekt och möjlighet 
för olika lösningar och 
synsätt, pluralism  

Biologisk mångfald 
Artrikedom, bevarande 
av komplexa ekosystem 
och jordens "genbank" 

 
ANPASSBARHET 

Definition enligt Nationalencyklopedin: 
Mångfald 1 Stort och varierat antal, en mångfald arter; en läcker mångfald av rätter; mångfalden av 

intryck var överväldigande. BET. NYANS: självständig anv. (ofta som pol. honnörsord): 
den levande världens mångfald; säkra mångfalden i kulturutbudet; en möjlighet till 
mångfald och spännande motsättningar. HIST.: sedan 1794; till mångfaldig. 2 Ett heltal 
multiplicerat med (ett angivet tal): 12 är en mångfald av 4. HIST.: sedan 1953, se mångfald 
1. 

Vad är Mångfald? 

I detta arbete definieras mångfald som 

• Strukturer som medger variation och artrikedom. 

• System och situationer som gynnar och ger förutsättningar för förändring och komplexitet. 

• Acceptans av olikhet och pluralism. 

Syfte: att ge förutsättningar för olikhet  

Syftet med denna aspekt är att diskutera olika sätt att se på och hantera begreppet mångfa ld. Tanken har varit att i 
modifierad form ”mportera eller överföra begreppet biologisk mångfald till det ekonomiska och kulturella perspektivet för 
att diskutera kopplingar mellan biologisk mångfald och ekonomisk/kulturell mångfald. Här ges några exempel. 

Ekonomisk mångfald kan handla om antalet aktörer på en plats, varierande standardnivåer eller hyresnivåer, blandning 
av olika stora företag eller verksamheter på en plats. I EKN-analysen av fallstudien av Saltsjö-Järla diskuterar jag frågan 
om mångfald och visar på tydliga kopplingarna mellan i första hand ekonomisk mångfald och kulturell mångfald. I en 
bilaga till denna avhandling diskuteras mer generellt frågan om ekonomisk mångfald i städer, dvs frågan om små och 
medelstora företags förutsättningar. 

Kulturell mångfald kan handla om såväl mer abstrakta begrepp som tolerans och mer konkreta faktorer som blandad 
befolkningsstruktur. Som nämnts tidigare används begreppet ”kultur” på ett sätt som ofta sammanfaller med det i 
planeringssammanhang mer etablerade begreppet ”social”. Ordet ”kultur” menar jag dock är mer positivt laddat och 
något vidare än begreppet ”social” som ofta men inte alltid används i sammanhang som social utslagning, sociala 
problem eller social segregation. Begreppet ”kulturell mångfald” har, menar jag, en något vidare syftning än ”social 
mångfald” eftersom det kan sägas ha en närmare koppling till humanistiska värden och den mänskliga kulturens villkor 
och förutsättningar. 

Begreppet ”biologisk mångfald” har fått en allt starkare ställning i fysisk planering i Sverige, inte minst under 1990-talet. I t 
ex kommuntäckande översiktsplaner har frågan om biologisk mångfald och gröna spridningskorridorer närmast blivit ett 
standardinslag. Det är positivt att människoarten, omkring 6 miljarder individer, ökar sin förståelse för vikten att slå vakt 
om överlevnadsmöjligheter även för andra arter och livsformer. Det är också viktigt att frågan om biologisk mångfald inte 
drivs utifrån ett enögt perspektiv. Det  finns, som visas nedan, ingen statisk situation där biologisk/ekologisk mångfald 
existerar under en lång tidsperiod. Mångfalden i sig är under ständig förändring. Jag menar således att biologisk 
mångfald bör diskuteras parallellt med frågor om ekonomisk och kulturell mångfald. 
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8.5 EKN 5 – FÖRSIKTIGHET 
 
EKN 5 
FÖRSIKTIGHET 

Kalkyl-princip 
Låg investeringströskel, 
etapper, föränderbarhet, 
låg ekonomisk risk  

Historie-princip  
Historiskt arv, dialogen 
med de döda, 
samverkan mellan 
befintligt och nytt 

Om 100 år-princip, 
Ej tillfoga ekosystemet 
negativa och 
irreversibla skador, 
respekt för natur 

 
 
KONTINUITET  

Definition enligt Nationalencyklopedin: 
Försiktighetsprincip (ekologisk) princip som innebär att det är bättre att avstå från en mänsklig 

verksamhet om den (på minsta sätt) hotar miljön ( t ex djur- eller växtart) än att 
påbörja el fortsätta den: BET NYANS: ”hur långt skall försiktighetsprincipen 
drivas?”. På miljömötet i Rio de Janeiro ordades det mycket om 
försiktighetsprincipen (sedan 1983).  

Försiktighet det att noga undvika risker. BET NYANS: ”han manövrerade båten med 
försiktighet, inbrottstjuven iakttog den största försiktighet”.  

Försiktighetsåtgärd  åtgärd som syftar till att avlägsna onödig risk. 

Vad är Försiktighet? 

I detta arbete definieras Försiktighet som att: 

• Inte genomföra genomgripande (irreversibla) förändringar förrän tänkbara effekter har undersökts och diskuterats. 

• Att snarare arbeta med förändring medelst addition, komplettering, kontinuitet och uppgradering av en plats eller ett 
system – snarare än att respektlöst utplåna eller riva en befintlig miljö och börja om ”från år noll”. 

• Minimera risktagande genom att utforma projekt och planer så att oväntade omvärldsförändringar ger så små 
negativa effekter som möjligt. 

• Att ansvar för framtida vinster och förluster identifieras ur aktörsperspektiv och att kartlägga i vilken grad risker eller 
negativa effekter drabbar andra än de som kan ha fördel av projekt och planer. 

Syfte: att minimera risker och negativa effekter 

Försiktighet kan definieras och tolkas på många olika sätt. Jag menar att det är viktigt att aspekten ges mer av 
operationell tyngd, än att enbart fungera som en påminnelse om att det är viktigt att ”gå lugnt och försiktigt fram”. En icke 
kreativ tolkning av Försiktighet är att förorda status quo, statiskt bevarande av nuvarande situation eller stopp för all 
förändring. Aspekten försiktighet har kanske främst tillämpats och diskuterats i samband med miljöfrågor och utifrån ett 
ekologiskt perspektiv. Jag menar att det är viktigt att även tillämpa försiktighetsprincipen i kulturellt och ekonomiskt 
hänseende.  

Aspekten poängterar vikten av historisk och social kontinuitet – utan att för den skull kategoriskt avfärda förändring, 
utveckling och tillväxt. I aspekten Försiktighet – ur socialt perspektiv – kan ingå att i tidiga skeden informera och kanske 
även om möjligt involvera de personer som berörs av en förändring. Ett sådant arbetssätt kan motverka låsningar och 
konflikter, misstänksamhet och motstånd mot det som planeras. Det kan också innebära att projekt utformas med större 
respekt och lyhördhet gentemot de som berörs av planeringen. Ett sätt att tillämpa aspekten försiktighet kan ur detta 
perspektiv innebära att utforma inklusiva och öppna planeringsprocesser, för att på detta sätt försäkra sig om att 
planeringsprocesser inte hotas av låsta positioner eller starkt motstånd som hotar ett förverkligande av de planer och 
projekt som är under utarbetande. 
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8.6 EKN 6 - SUBSIDIARITET 
 
EKN 6 
SUBSIDIARITET 

Jämvikts-princip 
Rationell 
maktfördelning 
privat/offentligt, 
lokalt/centralt  

Frihets-princip, 
Korta beslutsvägar, 
lokalt ansvar, möjlighet 
att förverkliga 
drömmar,  

Närhets-princip 
Restprodukter/störninga
r tas om hand "vid 
källan" lokalt 
ansvar/produktion  

 
ANSVAR 

Definition enligt Nationalencyklopedin: 
Subsidiaritetsprincip principen att beslut skall fattas så nära de direkt berörda som möjligt och på den nivå där 

kompetensen är störst, en bärande tanke i europasamarbetet. Enligt 
subsidiaritetsprincipen kan den lägsta lämpliga beslutsnivån ibland vara kommunerna, 
ibland nationella parlament, ibland den europeiska unionen. (lat. subsidiarius, ”reserv-”.) 

Subsidier regelbundet understöd (spec) från en stat till en annan. (lat. subsidium, ”hjälp, understöd”.) 

Vad är Subsidiaritet? 

I detta arbete definieras subsidiaritet som: 

• Att beslut fa ttas på den nivå som är mest lämplig i förhållande till beslutets spridningseffekter (i tid och rum). 

• Att beslut fattas på så låg nivå som sakfrågans karaktär kräver, samt att högre beslutsnivåer inte i onödan tar över 
utan istället utgör en stödjande resurs för lägre nivåer. 

• Att den överordnade instansen delegerar makt i betydelsen ansvar och beslutanderätt till den underordnade nivå 
som den överordnade instansen finner lämplig. 

Syfte: att föra en öppen diskussion om ansvar och makt 

Aspekten Subsidiaritet handlar om makt och kan användas för att föra en diskussion om på vilken nivå och av vilken 
instans som olika beslut bör tas. I Sverige har subsidiaritetsprincipen ibland ensidigt tolkats som en närhetsprincip, med 
innebörden att beslut bör tas på så låg nivå som möjligt. En mer nyanserad tolkning av en närhetsprincip kan vara att 
betona just de två sista orden i Nationalencyklopedins skrivning (ovan): ”... så nära de direkt berörda som möjligt”. 

Jag har tolkat subsidiaritetsprincipen ur naturperspektiv jus t som en närhetsprincip, dvs att det kan vara lämpligt att 
ansvaret för restprodukter, utsläpp, etc läggs på en nivå som är nära källan, t ex att en fabrik som släpper ut restprodukter 
eller att en tillverkare av varor även tar ett ansvar för återanvändning/destruktion av använda produkter/restprodukter. 
Den allmänna och principiella tolkningen av begreppet är dock att makt bör utövas av den instans som är mest lämpad 
att besluta (och i förlängningen också att ta ansvar) i en viss fråga. I frågor som rör t ex växthuseffekten kan 
subsidiaritetsprincipen snarare tolkas som att överordnade instanser tar på sig ansvar och gör tydliga 
politiska/ekonomiska insatser för att förhindra negativa effekter.  

Makt kan fördelas både uppåt och nedåt. Frågor av övergripande art skall enligt denna tolkning tas av överordnade 
instanser, medan frågor av underordnad betydelse tas av underordnade instanser. Eftersom det i de flesta mänskliga 
organisationer finns en mer eller mindre hierarkisk maktstruktur blir frågan om delegering av makt från en högre till en 
lägre nivå i allmänhet en fråga som avgörs av en överordnad instans. Makt kan med andra ord bara delegeras ”uppifrån 
och ned”. 
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8.7  EKN 7 - ATTRAKTIVITET 
 

EKN 7 
ATTRAKTIVITET 

 

Investerings-princip  
Förslag inspirerar till att 
investera, "an offer you 
can´t refuse" 

Engagemangs-princip 
Förslag bemöts med 
entusiasm och glädje av 
användare och brukare 

Växtkrafts-princip 
Förslag ger förutsättning 
för ekologisk rikedom, 
"Edens lustgård" 

 
VILJA 

Definition enligt Nationalencyklopedin: 
Attrahera utöva dragningskraft på (ngt) utan beröring i fråga om fys. krafter, särsk. magnetism och 

elektricitet (mots. Repellera) motsatta laddningar attraherar varandra. BET. NYANS o 
överfört: ”det goda klimatet i Sydafrika attraherar många företag, han attraherades av 
hennes skönhet”. (av lat. Attrahere, ”ad” – till, och ”trahere”, dra). 

Attraktion fjärrverkande dragningskraft. BET. NYANS: ”turistattraktion, slottet tillhör stadens största 
attraktioner”. (fr. attraction, lat. attráctio – dragande (till), dragningskraft, av ”attratio” – dra till 
sig) dragningskraft. 

Attraktiv som kan locka många (tilldragande). BET NYANS: de attraktivaste områdena är redan 
bebyggda, en attraktiv blondin”. 

Attraktiva krafter krafter mellan två partiklar som tvingar dessa mot varandra. 

Vad är Attraktivitet? 

I detta arbete definieras Attraktivitet som: 

• En egenskap (hos t ex en plats) som av olika aktörer uppfattas som lockande och därför drar till sig olika former av 
aktiviteter (finansiella, mänskliga, djur- och växtliv). 

• Ett system eller en process som är så beskaffad att den kan generera fortsatt aktivitet sedan den första aktiviteten 
väl har satts igång. 

• En verksamhet eller en utformning av något erbjuder mervärde utöver rent funktionella eller praktiska aspekter. 

Syfte: att skapa intresse, handlingsvilja och engagemang 

En viktig fråga i planeringssammanhang är i vilken grad en plan eller ett byggprojekt har någon form av självgående kraft. 
För att en plan eller ett projekt ska ha förutsättningar att utvecklas krävs en a ktiv vilja att förverkliga den. Ju högre grad av 
aspekten attraktivitet, desto större är chanserna till förverkligande. Även om aspekten Attraktivitet är svår att definiera i 
förväg, kan sägas att en attraktiv utformning (av såväl själva projektet som av processen) kan underlätta förverkligandet 
av två sammanhängande mål: Dels effektivitet – i betydelsen snabbt genomförande – dels demokrati – i betydelsen en 
hög grad av allmän acceptans av projektet. Det är viktigt att påpeka att attraktivitetsaspekten både gäller de som berörs 
direkt och indirekt av en plan eller ett projekt. Byggandet av en mycket attraktiv bostad på en mycket attraktiv plats kan 
innebära stora attraktivitetsförluster för allmänhet eller kringboende 

 Jag menar dock att samhällsplaneringen tidigare i hög grad har karaktäriserats av restriktionstänkande – till skillnad mot 
attraktivitetsplanering. Såväl trafikplanering, hantering av naturresurser och frågor om hälsa ses ibland ur skydds- eller 
hindersperspektiv, där planeringsuppgiften formuleras som att förebygga olyckor, störningar eller intrång. Exempel på 
begrepp som beskriver ett restriktionsinriktat tänkesätt kan vara trafikseparering, skyddsavstånd, strandskydd. Samma 
frågeställningar kan dock betraktas utifrån synsätt där arbetsuppgiften är mer inriktad på att skapa värden, snarare att 
förhindra att olyckor, störningar eller intrång sker.  
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6.8  EKN 8 - SYNERGI 
 
EKN 8 
SYNERGI 
 

Fördels-princip 
Samverkan mellan olika 
ekonomiska intressen, 
"vinna-vinna"-lösningar 

Deltagande-princip  
Samverkan mellan olika 
aktörer, öppen process 
och diskussion 

Samspels-princip  
Samverkan mellan stad 
-land, byggnad-
landskap, människa - 
miljö 

 
 
SAMVERKAN 

Definition enligt Nationalencyklopedin: 
Synergi spec om samverkan mellan människor, organisationer o d, särskilt m tanke på positivt 

resultat av detta. 

Synergism spec om samverkan mellan olika läkemedel el om samverkan mellan olika organ eller 
muskelgrupper. 

Vad är Synergi? 

I detta arbete definieras aspekten om Synergi som: 

• Ett system, en arbetsprocess eller en situation där samverkan kan ske till ömsesidig nytta. 

• En miljö eller plats som medger att olika verksamheter eller intressen kan finna samordningsfördelar och mervärden. 

• Att summan av ingående komponenter är större än de enskilda delarna (1 + 1 = 3). 

Syfte: att upptäcka samverkansfördelar 

I funktionellt avseende kan en stad eller en tätare befolkad ort ses som en organisation för att uppnå synergieffekter och 
samverkansfördelar – rumsligt, ekonomiskt, tidsmässigt, socialt eller transportmässigt. I dagens planeringsdiskussion 
understryks också behovet av samverkan mellan stad och land – liksom behov av samverkan mellan olika 
samhällssektorer, perspektiv, aktörer och politikområden etc. Syftet med aspekten synergi är att försöka föra 
planeringsdiskussioner så att summan av ingående delkomponenter kan bli större än enskilda delar. Aspekten innebär 
att olika funktioner, perspektiv, aktörer och åtgärder kan organiseras för att skapa mervärden utöver till exempel olika 
ursprungliga programkrav eller målsättningar. 

Synergi kan uppfattas som den begreppsmässiga motsatsen till ett nollsummespel. Syftet med aspekten är att poängtera 
att det i planeringsprocesser kan vara lämpligt – för att bland annat undvika positionsbaserade motsättningar och 
ståndpunkter – att inrikta diskussioner på sökande efter andra värden och lösningar än de gängse. I en process där 
frågan om synergi sätts upp på dagordningen kan det också vara möjligt att olika aktörer genom att fokusera på 
samverkansfördelar kan bidra till byggandet av inte bara konsensus utan även förtroende, samverkan och gemensamma 
nya insikter. De tre EKN-perspektiven, såsom dessa presenterats i kapitel 7, är i sig en illustration till hur aspekten synergi 
kan tillämpas på det begreppsmässiga planet. Begreppet synergi kan i  sig bidraga till skapande av synergi-inriktade 
processer. 
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6.9 EKN 9 – BENCHMARKING 
 
EKN 9 
BENCHMARKING 
 

Ekonomisk kvalitets-
diskussion genom 
referenser/jämförelser 

Kulturell kvalitets-
diskussion genom 
referenser/jämförelser 

Miljömässig kvalitets-
diskussion genom 
referenser/jämförelser 

INTERN/EXTERN 
KVALITETS-
JÄMFÖRELSE 

Definition enligt Nationalencyklopedin: 
Benchmark (eng. bench-mark, måttstock, norm) prov som genomförs för att utvärdera t ex ett 

datorsystems eller datorprograms prestanda, se utvärderingstest. 

Utvärderingstest eng benchmark, systematisk mätning av prestanda hos apparat el system, t ex dator. För 
datorer finns ett flertal systematiskt sammansatta paket av uppgifter som avser att ge en 
bild av datorns (och programvarans) kapacitet vid t ex tunga numeriska beräkningar, 
transaktionshantering eller databassökningar, dvs för olika typer av databehandling, och 
därmed ge en grund för jämförelse mellan olika datorsystem. 

Vad är Benchmarking? 

I detta arbete definieras Benchmarking som en arbetsprocess där plan- och byggförslag: 

• jämförs med andra kända miljöer i närområdet (intern Benchmarking) 

• jämförs med andra kända miljöer i omvärlden (extern Benchmarking) 

• tas fram och värderas ur användarperspektiv (kund-inriktad Benchmarking) 

Syfte: att lära av de bästa – och användarna! 

I företag och organisationer används benchmarking för att förbättra arbetsmetoder och kvalitet. I korthet handlar 
benchmarking om att jämföra den egna organisationen med andra organisationer, att "lära av de bästa" och att sätta 
verksamhetens mål i fokus - inte den egna organisationens interna krav. Genom att definiera kundernas mål och 
önskningar kan benchmarking visa väg för nya perspektiv och lösningar. En viktig aspekt i ett banchmarkingarbete är att 
jämförelser och referenser till andra verksamheter ställer frågor mer ur ett förändrings- och förbättringsperspektiv, där 
frågan om förändring ställs gentemot andra aktörers/verksamheters resultat. Fokus byts från den egna verksamhetens 
nuläge och förflyttas mot diskussioner om andra möjliga lösningar. I benchmarking kan det i detta perspektiv uppstå en 
situation där det inte är de förändringsbenägna utan snarare de bevarandeinriktade aktörerna som tvingas argumentera 
och försvara sina ställningstaganden. 

Benchmarking kan bedrivas som en kontinuerlig verksamhet där olika företag och organisationer systematiskt utbyter 
information. Det går också att genomföra benchmarking på egen hand genom att ställa upp interna mål och 
jämförelsetal. Benchmarking är ett vanligt förekommande inslag i kvalitetsarbete inom andra sektorer än byggnads - och 
planeringssektorn, från sjukvård till jämförelse av datorers prestanda. Benchmarking framstår som en relativt enkel och 
praktisk arbetsmetod. Den är utvecklingsbar och samtidigt enkel att förklara för personer utan expertkunskap i till exempel 
planering och byggande och bedrivs redan av såväl privata aktörer som kommunala förvaltningar. 
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8.10 EKN 10 DJÄVULSADVVOKAT 
 
EKN 10 
DJÄVULSADVOKAT  

Ekonomisk riskanalys 
av vad som kan gå fel, 
invändningar och kritik 
ingår i 
beslutsunderlaget  

Kulturell riskanalys av 
vad som kan gå fel, 
invändningar och kritik 
ingår i 
beslutsunderlaget  

Miljömässig riskanalys 
av vad som kan gå fel, 
invändningar och kritik 
ingår i 
beslutsunderlaget  

"HÖGT I TAK" 
KATASTROF-
BEREDSKAP  

Definition enligt Nationalencyklopedin: 
Advocatus diaboli (lat., “djävulens advokat”), skämtsam beteckning för promo´tor fi´dei (lat., ”trons 

befrämjare”), den ämbetsman som vid beatifikations- och kanonisationsprocesser har till 
uppgift att kritiskt granska kandidatens kvalifikationer; används ofta i överförd betydelse. 

Djävul (lat. ”diábolus”, av grek. ”diabolos”, eg ”förtalare, anklagare” av diaballo ”förtala”.) I 
kristendomen benämning på den onda makt som är guds motståndare i världen. Ordet 
diabolos används i septuaginta (grek. Övers. av gamla testamentet) för hebr. ”satán”, som 
betyder åklagare. 

Åklagare (tjänsteman hos) myndighet som har i uppgift att (utreda och) vid domstol åtala för brott 
och som vid rättegång skall bevisa den svarandes skuld. Fornsvenskt: ”aklagare”, till 
”klagha a”, ”klaga över”.  

Vad är en Djävulsadvokat? 

I detta arbete definieras en Djävulsadvokat som en person eller instans som har: 

• rätt att... 

• intresse av att... 

• tillräcklig information för att... 

• tillräcklig grad av ekonomiskt/organisatoriskt oberoende och integritet för att... 

• och i någon mån i uppdrag att... 

• presentera obehagliga sanningar, oönskad information, invändningar och kritik för beslutsfattande instanser. 

Syfte: oberoende granskning och felsökning i tidiga skeden 

För att få till stånd allsidiga beslutsunderlag kan en oberoende granskning av förslag vara en framkomlig väg. Tanken är 
här att institutionalisera en oberoende granskning, både i tidiga och i sena arbetsskeden. Denna aspekt syftar till att – på 
lång sikt - institutionalisera begreppet Djävulsadvokat i normal planering och byggande. Det kan först ske som en frivillig 
experimentverksamhet – men möjligen också längre fram i mer ordnade och formellt fastlagda former. Syftet med så 
kallade miljökonsekvensutredningar, vilka används båda i form av plan-MKB och projekt-MKB och ofta i samband med 
vägutbyggnader är bland annat att i tidiga skeden ta fram breda beslutsunderlag vad gäller miljöeffekter. Av 
litteraturstudier och fallstudier framgår att det dock kan vara svårt a tt producera och därefter föra ut resultat av sådana 
undersökningar – inte minst om den som utför en miljökonsekvensutredning eller ekonomisk kalkyl eller annan utredning 
är styrd av eller på något sätt är beroende av beställaren – i den meningen att bestä llaren förväntar sig eller kräver 
utredningar eller beslutsunderlag som konfirmerar beställarens intresse, projekt, förslag till lösningar etc. 

En mer oberoende granskningsfunktion skulle kunna skapa bättre och mer allsidiga beslutsunderlag – för såväl privata 
som offentliga aktörer. Den viktiga frågeställningen här är inte om en oberoende och allsidig granskning skulle kunna 
bidra till mer allsidiga och kreativa beslutsunderlag. Frågeställningen är snarare 1) under vilka förutsättningar, 2) på vilka 
aktörers initiativ, 3) under vilka institutionella villkor och 4) under vilka begränsningar, som det är möjligt att få till stånd en 
oberoende granskning och felsökning.
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8.11 Tabeller till Agenda EKN 
 
I det följande presenteras fyra illustrerande tabeller som sammanfattar Agenda EKN. Tabellerna redovisar olika sätt att 
sammanfatta Agenda EKN. Jag menar att en planeringsmodell som syftar till att gynna konsensusbyggande processer – 
i betydelsen inklusiv konsensus, vilket behandlades i kapitel 6, svårligen kan presenteras enbart på ett enda ”rätt sätt”. De 
fyra tabellerna nedan är således sinsemellan olika grafiska illustrationer till tankegångarna i Agenda EKN. Under arbetets 
gång har olika grafiska presentationsformer tagits fram, bland annat för att anpassa presentationen till olika målgrupper 
och med olika grad av precisering. 

1) Agenda EKN. Exempel på tolkningar av tio aspekter ur tre perspektiv 

Tabell 1 redovisar fem kolumner där de tre mittersta kolumnerna innehåller korta preciseringar av de tio aspekterna, ur 
Ekonomiskt, Kulturellt och Naturperspektiv. Den vänstra kolumnen redovisar de tio aspekterna medan den högra 
kolumnen beskriver det samlade perspektiv, aspekt för aspekt, som en användning av uppställningen kan leda fram till. 
Definitioner av tillämpning av varje aspekt betraktat ur tre perspektiv förtydligar hur aspekterna kan tolkas ur de tre valda 
EKN-perspektiven. 

2) Agenda EKN. Checklista för praktiskt arbete, med frågeställningar ur EKN-perspektiv 

Tabell 2 redovisar de tio aspekterna i form av en checklista. I denna tabell ställs frågor till användaren om aspekterna har 
beaktats, ur de tre EKN-perspektiven. Denna tabell är en enklare variant av Agenda EKN och kan möjligen användas 
som en form av kvalitetskontroll av själva planeringsprocessen och de diskussioner som förs i denna. I den högra 
kolumnen ställs frågor till användaren, men plats för svar som kan fyllas i för att markera att aspekten i fråga har 
behandlats. Självklart gäller att en användare kan välja att betrakta en viss aspekt som icke tillämplig eller mindre viktig i 
den konkreta situationen. Frågan om biologisk mångfald vid restaurering av storkyrkan i gamla stan i Stockholm kan till 
exempel anses vara av underordnad betydelse, medan frågan om subsidiaritet, dvs av vilka aktörer vilka beslut är 
lämpliga att fattas, kan vara central vid upprustning eller förändring av ett miljonprogramsområde. 

3) Agenda EKN Arbetsschema – från Resurs till Potential, genom 6 Principer och 2 Verktyg 

Tabell 3 redovisar en delvis annan förståelse av de tio aspekterna. I denna utgör aspekt nummer 1, resurser, den 
överordnade utgångspunkten medan aspekt 2, potential, betraktas som planeringsprocessens resultat – de möjligheter 
som planeringsprocessen har till uppgift att belysa. Denna tabell redovisar också aspekterna 9, benchmarking och aspekt 
10, djävulsadvokat, som mer fristående arbetsverktyg. 

Benchmarking och djävulsadvokat betraktas här som relativt fristående verksamheter som kan pågå under hela eller 
delar av planeringsprocessen. Aspekterna 3 till 8 betraktas här som sex stycken principer – eller annorlunda utryckt sex 
stycken frågeställningar – som kan beaktas under planeringsprocessens gång. Jag menar att denna tabell i viss mån är 
överlägsen de två tidigare grafiska framställningarna, men samtidigt mer komplex och därför mer lämplig att använda i 
mer komplexa planeringsprocesser. 

4) Agenda EKN Arbetsschema – Översiktlig bild 

Tabell 4 redovisar i förenklad form en planeringsprocess som följer uppställningen i tabell 3. Enligt denna tabell kan 
planeringen betraktas som följande steg: 

• Planeringsprocessen börjar med en kartläggning av resurser ur tre perspektiv. 

• Därefter tillämpas/används de sex principerna för att undersöka och diskutera planeringen med hjälp av begreppen 
hållbarhet, mångfald, försiktighet, subsidiaritet, attraktivitet och synergi. 

• Detta ger enligt tabellen en kartläggning av potentialer, dvs möjligheter ur de tre EKN-perspektiven. 

• Tabellen illustrerar även att benchmarking och djävulsadvokat kan betraktas som två fristående arbetsverktyg eller 
metoder vilka kan användas under planeringsprocessens gång.  
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Dessa tabeller illustrerar sammanfattningsvis det som kan ses som kärnan i Agenda EKN, dvs att projekt och 
planeringsuppgifter för att vara framgångsrika 

• både vad gäller allsidighet och kreativitet (begrepp, tankeverktyg) 

• liksom i byggandet av en inklusiv form av konsensus (process, dagordning) 

bör betraktas utifrån 

• dels skilda betraktelsesätt och perspektiv på världen (Perspektiven E, K, N) 

• dels utifrån uppfordrande och kreativitetsbefrämjande frågeställningar och arbetsverktyg (Aspekterna 1 -10) 

I en bilaga till denna avhandling vidareutvecklas frågan om hur de tre perspektiven och de tio aspekterna kan förstås dels 
ur begreppsmässigt perspektiv, dels hur de kan tänkas tillämpas i reguljär planering. 
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Agenda EKN 
Förslag till planeringsunderlag 

För allsidig och kreativ problemlösning 
 

PERSPEKTIV 
 

ASPEKTER 

 

EKONOMISKT 
PERSPEKTIV 

E 
KULTURELLT 
PERSPEKTIV 

K 
NATURGIVET 
PERSPEKTIV 

N 
 

SAMLAT 
PERSPEKTIV 
ASPEKT FÖR 

ASPEKT 

EKN 1 
RESURSER 

(Undersökning av 
befintliga förhållanden) 

Finansiellt kapital 
Avkastning, lönsamhet, 
produktion, ekonomiska 
flöden och samband 

Socialt kapital 
Kunskap, erfarenheter, 
levnadsvisdom, sociala 
flöden och samband 

Ekologiskt kapital, 
Ekosystemets(re)produk-
tionsförmåga, materiella 
flöden och samband 

EFFEKTIVT 
RESURS-

UTNYTTJANDE 

EKN 2 
POTENTIAL 

(Kartläggning av 
framtida möjligheter) 

Ekonomisk utveckling  
Möjlighet att öka 
sysselsättning, tillväxt, 
gynna nya affärsidéer 

Kulturell  utveckling 
Möjlighet att förverkliga 
politiska och privata 
visioner och ambitioner 

Miljömässig utveckling 
Möjlighet att tillämpa 
teknik och kunskap för 
god miljö  

UTVECKLING 
OCH TILLVÄXT  

EKN 3 
HÅLLBARHET 

Ekonomiskt kretslopp 
Tillvaratagande av äldre 
investeringar, långsiktig 
ekonomisk avkastning 

Kulturellt kretslopp 
Sammanhållning, 
solidaritet, gemensamt 
ansvarstagande 

Naturligt kretslopp 
Återanvändning och 
återskapande av 
materiella resurser 

LÅNGSIKTIGT 
ROBUST  

EKN 4 
MÅNGFALD 

Ekonomisk mångfald 
Varierade företags-
strukturer/kostnadsnivåer 
konkurrens, ej monopol 

Kulturell mångfald 
Respekt och möjlighet 
för olika lösningar och 
synsätt, pluralism  

Biologisk mångfald 
Artrikedom, bevarande 
av komplexa ekosystem 
och jordens "genbank" 

ANPASSBARHET 

EKN 5 
FÖRSIKTIGHET 

Kalkyl-princip 
Låg investeringströskel, 
etapper, föränderbarhet, 
låg ekonomisk risk  

Historie-princip 
Historiskt arv, dialogen 
med de döda, samverkan 
mellan befintligt och nytt

Om 100 år-princip, 
Ej tillfoga ekosystemet 
negativa och irreversibla 
skador, respekt för natur 

KONTINUITET  

EKN 6 
SUBSIDIARITET 

Jämvikts-princip 
Rationell maktfördelning 
privat/offentligt, 
lokalt/centralt  

Frihets-princip, 
Korta beslutsvägar, 
lokalt ansvar, möjlighet 
att förverkliga drömmar, 

Närhets-princip 
Restprodukter/störningar 
tas om hand "vid källan" 
lokalt ansvar/produktion 

ANSVAR 

EKN 7 
ATTRAKTIVITET 

 

Investerings-princip 
Förslag inspirerar till att 
investera, "an offer you 
can´t refuse" 

Engagemangs-princip 
Förslag bemöts med 
entusiasm och glädje av 
användare och brukare 

Växtkrafts-princip 
Förslag ger förutsättning 
för ekologisk rikedom, 
"Edens lustgård" 

VILJA 

EKN 8 
SYNERGI 

 

Fördels-princip 
Samverkan mellan olika 
ekonomiska intressen, 
"vinna-vinna"-lösningar 

Deltagande-princip 
Samverkan mellan olika 
aktörer, öppen process 
och diskussion 

Samspels-princip 
Samverkan mellan stad 
-land, byggnad-landskap, 
människa - miljö  

SAMVERKAN 

EKN 9 
BENCHMARKING 

 

Ekonomisk kvalitets-
diskussion genom 
referenser/jämförelser 

Kulturell kvalitets-
diskussion genom 
referenser/jämförelser 

Miljömässig kvalitets-
diskussion genom 
referenser/jämförelser 

INTERN/EXTERN 
KVALITETS-

JÄMFÖRELSE 
EKN 10 

DJÄVULSADVOKAT 
Ekonomisk riskanalys av 
vad som kan gå fel, 
invändningar och kritik 
ingår i beslutsunderlaget  

Kulturell riskanalys av 
vad som kan gå fel, 
invändningar och kritik 
ingår i beslutsunderlaget  

Miljömässig riskanalys 
av vad som kan gå fel, 
invändningar och kritik 
ingår i beslutsunderlaget  

"HÖGT I TAK" 
KATASTROF-
BEREDSKAP  

 

Allsidiga och kreativa 
svar på planeringsfrågor 

Tabell 1. Agenda EKN. Exempel på tolkningar av tio aspekter ur tre perspektiv. 
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Agenda EKN 
 Checklista för praktiskt planeringsarbete 
 
Formlera ditt mål 
för projektet: 
1) Ur EKN-
perspektiv i tre 
korta meningar. 
2) Ur ett samlat 
perspektiv, motto.  

TRE MÅL UR EKN-PERSPEKTIV: 
1) E:____________________________________________ 
        ____________________________________________ 
1) K:____________________________________________ 
        ____________________________________________ 
1) N:____________________________________________ 
 

SAMLAT MÅL: 
2):______________ 
_________________
_________________
_________________
_________________ 

EKN 1 
Har du inventerat befintliga Resurser och tillgångar som 
berörs inom projektets ram? 
1) genom en öppen dialog och process med beställaren? 
2) och presenterat detta resultat för beställaren? 
(datum för presentation och beslut, EKN-perspektiv anlagt?) 

1) ______________ 
2) ______________ 
E: ______________ 
K: ______________ 
N: ______________ 

EKN 2 
Har du på ett positivt sätt kartlagt gömda Potentialer och 
möjligheter som finns inom projektets ram? 
1) genom en öppen dialog och process med omvärlden? 
2) och presenterat detta resultat offentligt? 
(datum för presentation och beslut, EKN-perspektiv anlagt?) 

1) ______________ 
2) ______________ 
E: ______________ 
K: ______________ 
N: ______________ 

 E: 

 K: EKN 3 
Har du tillä mpat Hållbarhets-principen? 
 
 
(Ur E-, K- och N-perspektiv)  N: 

 E: 

 K: EKN 4 
Har du tillämpat Mångfalds -principen? 
 
 
(Ur E-, K- och N-perspektiv)  N: 

 E: 

 K: EKN 5  
Har du tillämpat Försiktighets-principen? 
 
 
(Ur E-, K- och N-perspektiv)  N: 

 E: 

 K: EKN 6  
Har du tillämpat Subsidiaritets-principen? 
 
 
(Ur E-, K- och N-perspektiv)  N: 

 E: 

 K: EKN 7 
Har du tillämpat Attraktivitets-principen? 
 
 
(Ur E-, K- och N-perspektiv)  N: 

 E: 

 K: EKN 8 
Har du tillämpat Synergi-principen? 
 
 
(Ur E-, K- och N-perspektiv)  N: 

EKN 9 
Har du genomfört en Benchmarking-analys av projektet 
genom att: 
1) ta fram referenser och förebilder av "the state of the art"? 
2) kartlägga konkurrenssituationen gentemot andra projekt? 
(Namn på doku ment, datum för presentation) 

1) ______________ 
    ______________ 
2) ______________ 
    ______________ 

EKN 10 
Har du anlitat en fristående och oberoende Djävulsadvokat 
som löpande genomfört en riskrevision för att: 
1) granska alla tänkbara/otänkbara invändningar och risker? 
2) och presenterat detta resultat för högsta beslutande instans? 
(Namn på dokument, datum för presentation)  

1) ______________ 
    ______________ 
2) ______________ 
    ______________ 

Tabell 2. Agenda EKN. Checklista för praktiskt arbete, med frågeställningar ur EKN-perspektiv.
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Agenda EKN 
Arbetsschema - punkt för punkt: 

Undersökning av Resurser ur tre perspektiv: 
 

EKN 1 
 

E-Resurser 
 

K-Resurser 
 

N-Resurser 
 

Med hjälp av sex Principer: 
 

 

EKN 3 EKN 4 EKN 5 EKN 6 EKN 7 EKN 8 

 

Principen 
om 

Hållbarhet  

Principen 
om 

Mångfald 

Principen 
om 

Försiktighet  

Principen 
om 

Subsidiaritet  

Principen 
om 

Attraktivitet  

Principen 
om   

Synergi 
Ur tre 

Perspektiv: 
Ur tre 

Perspektiv: 
Ur tre 

Perspektiv: 
Ur tre 

Perspektiv: 
Ur tre 

Perspektiv: 
Ur tre 

Perspektiv: 

Kontroll och 
avcheckning 
av resultat 

genom 
kontinuerlig 
användning 

av 
verktyget: 

Kontroll och 
avcheckning 
av resultat 

genom 
kontinuerlig 
användning 

av 
verktyget: 

EKN 9 
 

E K N E K N E K N E K N E K N E K N 

EKN 10 
 

Bench-
marking 

Ger en kartläggning av Potentialer ur tre perspektiv: Djävuls-
advokat 

Ur tre 
Perspektiv: 

Ur tre 
Perspektiv: EKN 2 

 

E-Potential 
 

K-Potential 
 

N-Potential 
 

E K N 

Som underlättar ett kreativt och allsidigt planeringsarbete 
 

E K N 

Ger svar på 
frågan: 
Håller 

projektet i 
jämförelse 
med andra? 

 
Ger underlag för att skapa långsiktigt hållbara och 
attraktiva planer, projekt, överenskommelser, etc… 

…om anläggningar, byggnader, landskap och livsmiljöer. 

Ger svar på 
frågan: 

Gör vi något 
nu som vi 

kommer att 
ångra? 

Tabell 3. Agenda EKN Arbetsschema – från Resurs till Potential, genom 6 Principer och 2 Verktyg. 
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Tabell 4. Agenda EKN Arbetsschema – Översiktlig bild. 

Undersökning av Resurser ur 3 Perspektiv 

Med hjälp av 6 Principer 

Ger en kartläggning av Potentialer 
ur 3 Perspektiv 

B
enchm

arking 

D
jävulsadvokat 

För att underlätta ett 
Kreativt och Allsidigt planeringsarbete 

För att skapa långsiktigt hållbara och 
attraktiva planer, projekt, överenskommelser.. 
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Kapitel 9 

Tillämpning på fallstudier och diskussion 
”Det gäller vissa egenartade ting här i Jerusalem”, började Fader Louis något osäkert (...)  ”Jag har förstått att 
ni tillåter vantrogna att be inom er jurisdiktion i Jerusalem och till och med minst sagt högljutt meddela 
omgivningen när de tänker skrida till verket med sin ogudaktighet.” (...)” Men är det gott för det Heliga Landet 
med vantroende ogudaktighet mitt i den heligaste av städer?” frågade Fader Loius tvivlande. 

”Ja det är det!” svarade Arn korthugget. (...) Våra egna heliga korståg, vårt heliga krig, startade därför att våra 
pilgrimer inte fick tillträde till den Heliga Graven. Om nu kalifens judar liksom de saracenska vantroende fick 
bedja i vår stad? Tänk efter, Fader! Jag ber dig verkligen att inte förhasta dig nu och säga något som du 
kanske skulle ångra, minns vad både din och min störste lärofader den helige Bernhard sade om judar: ´Den 
som slår en jude har slagit Guds son´. Vad jag menar är enkelt. Vi vill behålla denna stad för evigt. Vad kan då 
vara klokare än att göra våra fienders Jihad, deras heliga krig, oheligt?” 

Guillou, 1999, sid 318-319, 321-322 

Detta kapitel tillämpar och värderar Agenda EKN i förhållande till de fallstudier som 
genomförts. Kapitlet inleds  med en diskussion om det verkligen finns behov av nya 
planeringsmodeller. 

9.1. Inledning - behövs det nya planeringsmodeller? 

De litteraturstudier och de två fallstudier som gjorts kan ge anledning att diskutera mer allmänt om betydelsen av 
planeringsmodeller. Projekten Saltsjö-Järla och Björnö är inte på något sätt är unika. Ofta uppkommer liknande 
typer av frågor om och om igen. Det kan gälla frågor om begränsningar och restriktioner genererade av etablerade 
begrepp som exempelvis strandskydd, trafikseparering eller funktionell zonering. Det kan gälla mer processartade 
konflikter, som bristande kommunikation och förståelse för andra aktörers intressen synsätt - mellan projektörer, 
markägare, kommunala tjänstemän och politiska beslutsfattare. Det kan gälla konflikter där olika intressen står 
emot varandra, där enighet om en gemensam lösning kan vara svår eller omöjlig att uppnå. 

Genomgången av både Saltsjö-Järla i Nacka kommun och Björnö i Norrtälje kommun pekar på att planeringens 
verklighet kan vara relativt fristående från det formella regelverket och föreskrivna procedurer. I båda fallen gäller att 
PBL:s skrivningar om principiellt hållna programsamråd inte har genomförts i lagstiftarens anda. Tanken med 
programsamråd är att i ett tidigt skede få till stånd en principiellt hållen diskussion innan konkreta förslag till 
utformning presenteras. I båda fallstudierna har mycket konkreta förslag till planer, husutformning etc presenterats - 
i det som formellt har kallats programsamråd. Eftersom inga principdiskussioner har förts har arkitekter och 
projektörer lagt ned ett omfattande arbete på detaljlösningar - vilket har visat sig vara "förgävesprojektering" när 
projektet stött på patrull vad gäller just de principiella frågorna (om rivning av äldre industribyggnader i fallet Saltsjö-
Järla, om byggande nära vattnet i Björnö). 

Är då arbeten med att ta fram nya planeringsmodeller och verktyg en forskningsintern verksamhet utan relevans för 
den verklighet som metoderna försöker att påverka? Om svaret vore otvetydigt "ja", skulle denna studie varken ha 
påbörjats eller presenterats. Men frågan om "praktisk relevans" bör ändå ställas. Jag menar att komplicerade och 
sofistikerade planeringsmetoder inte är attraktiva för användarna och därför på sin höjd följs i "efterhand". Det vill 
säga: först formuleras och förankras projekt och planer, därefter tas utvärderingar och formella dokument fram, och 
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formellt korrekta processer sätts igång mer så att säga pro forma. Om den reella planering och projektering som 
pågår inte följer denna typ av ovanifrån påförda mallar finns ett antal olika slutsatser att dra: 

1) Utarbeta inga nya utvärderingssystem, metoder, verktyg, modeller, rutiner eller begrepp. Se i stället till att 
rätt personer hamnar på rätt plats, eftersom den verkliga planeringen ändå beror av de individer som utför 
planeringen. 

2) Utarbeta nya frivilliga metoder och förslag till processer, som är lätta och attraktiva att använda. 
3) Utarbeta nya tvingande metoder och förslag till processer, för att säkra hög kvalitet och måluppfyllande. 
4) Förändra genom  ny lagstiftning och nya tvingande regelverk de olika aktörernas befogenheter, uppgifter 

och inbördes rollfördelning, liksom även ekonomiska spelregler, ägandeförhållanden och kontraktsformer. 
 

Slutsatsen i denna studie är att en framkomlig väg ligger i att skapa mer kreativa och allsidiga planeringsprocesser 
och samtidigt nå en högre grad av konsensus, det vill säga alternativ 2. Eftersom detta arbete inte har varit inriktat 
på förändringar av formella spelregler etc har jag avstått från att redovisa vilka implikationer en sådan förändring 
kan/bör föranleda i det existerande regelverket. Aspekten EKN 10 – Djävulsadvokat pekar dock i riktning mot 
formella förändringar av den sort som här har diskuterats. Men det kan vara lättare att genomföra denna sorts 
förändring, om ett frivilligt arbete med ”djävulsadvokater” påbörjas och testas – i kommuner, företag etc. Först 
därefter, om metoden visar sig ha ett reellt värde för olika aktörer kan en diskussion om en förändring av de 
formella spelreglerna vara lämplig att föra. Nedan gör jag en genomgång av de två fallstudierna med utgångspunkt 
från Agenda EKN. Självklart är det omöjligt att påstå – särskilt i efterhand – att planeringsprocesserna i dessa fall 
skulle ha givit ett bättre utfall om EKN -uppställningen följts. 

Genomgången enligt EKN är gjord för att mer handgripligt illustrera hur modellen skulle kunna användas. Vad som 
definieras som ett bättre utfall i konkreta situationer är självklart också beroende av värderingar. Ett bättre utfall i 
processhänseende – att många aktörer enas och att beslut tas utan större konflikter – kan möjligen gå att värdera 
utifrån någon form av objektiva (eller värderingsfria kriterier) – som ”tidsåtgång”, ”grad av konflikt” eller ”antal 
överklaganden”. Ett bättre utfall i resultath änseende – att det färdiga projektet uppfyller många aktörers och 
intressens önskningar – är däremot betydligt svårare att värdera på ett någorlunda balanserat eller neutralt sätt. Det 
är t ex troligt att de personer som tog fram det sedermera förkastade förslaget till bebyggelse i Saltsjö-Järla menar 
att det nu genomförda förslaget till exploatering (med bevarande av större delen av industrimiljön) är sämre jämfört 
med det egna förslaget. Således går det inte att påstå att en användning av Agenda EKN på något automatiskt sätt 
skulle leda fram till bättre förslag ur alla aktörers och intressens perspektiv. Vad som är bra och dålig planering är 
och förblir en fråga om värderingar och val. EKN-modellen kan på sin höjd bidra till en mer allsidig och väl 
strukturerad diskussion – inte ersätta de inblandade aktörernas kreativitet och värderingar. 

9.2 Tillämpning av Agenda EKN i fallet Saltsjö-Järla 

Här diskuteras de tidigare skedena av planeringen av Saltsjö-Järla enligt Agenda EKN. 
Först följer en översiktlig sammanfattning i form av korta kommentarer och frågeställningar, 
inlagda i EKN-uppställningens tabellform (Tabell 1, se kapitel 8). Därefter följer en 
diskussion utifrån tio aspekter där tabellens korta kommentarer diskuteras mer grundligt. 
 

Observera att kommentarerna i tabellen är exempel - det finns inga "sanna" svar på planeringsfrågor. Däremot är 
det möjligt att ett diskussionsunderlag som jämställer frågor om ekonomisk lönsamhet, kulturella värden och 
ekologisk hållbarhet hade kunnat bidra till en mer allsidig och kreativ planeringsdiskussion. I de 3 x 10 rutorna har 
jag lagt in olika rubriker, som exempelvis ”Kalkyl-princip”, ”Historie-princip” och ”Om 100 år-princip” för att förtydliga 
innebörden i aspekten Försiktighet. 

Rubrikerna kan användas i andra sammanhang eller ersättas med andra konkretiseringar. Genomgången av 
aspekterna illustrerar hur EKN-uppställningen skulle kunna användas i ett konkret planeringsfall. De aspekter som 
nedan behandlas mer kortfattat avspeglar att dessa, utifrån fallstudiens resultat, i lägre grad har bedömts som 
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intressanta eller kunnat tillföra planeringen ny kunskap. För att illustrera aspekternas tillämpning i Saltsjö-Järla har 
även information och exempel från exploateringsstadiet tagits med, även om fallstudien formellt avslutades 1998. 
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Agenda EKN 
Tillämpad på Saltsjö-Järla 

 
PERSPEKTIV 

 
ASPEKTER 

EKONOMISKT 
PERSPEKTIV 

E 
KULTURELLT 
PERSPEKTIV 

K 
NATURGIVET 
PERSPEKTIV 

N 

 

SAMLAT 
PERSPEKTIV 
ASPEKT FÖR 

ASPEKT 

EKN 1 
RESURSER 

(Undersökning av 
befintliga förhållanden) 

Finansiellt kapital 
Markägarens köpeskil-
ling/hyresintäkter Järla-
företagens avkastning 

Socialt kapital 
Boende, arbetande och 
besökare som känner till 
lokal historia och nuläge 

Ekologiskt kapital, 
Mark, strand och vatten, 
träd och vegetation, 
söderläge, utsikt 

EFFEKTIVT 
RESURS-

UTNYTTJANDE  

EKN 2 
POTENTIAL 

(Kartläggning av 
framtida möjligheter) 

Ekonomisk utveckling 
Inkomster från nya 
bostäder och företag, 
försäljningsvärde 

Kulturell utveckling Kan 
lokala "eldsjälar" och 
sociala nätverk delta i 
programskrivning? 

Miljömässig utveckling 
Inkoppling av sjövärme -
växlare, utveckla sop-
sorteringen vid stationen 

UTVECKLING 
OCH TILLVÄXT  

EKN 3 
HÅLLBARHET 

Ekonomiskt kretslopp 
Livskraftiga företag 
utvecklas vidare, t ex 
Sopvaruhus/Festfabrik 

Kulturellt kretslopp 
Återanvänd industri-
minnen som Gustaf 
Dahléns första verkstad 

Naturligt kretslopp 
Lokalt omhändertagande 
av vatten i stället för 
kommunala VA-nätet? 

LÅNGSIKTIGT 
ROBUST  

EKN 4 
MÅNGFALD 

Ekonomisk mångfald 
Samverka stora-små 
företag, varierade 
standarder/hyresnivåer 

Kulturell mångfald 
Plats för original och 
"outsiders", både hyres- 
och bostadsrätter? 

Biologisk mångfald 
Finns unika växtarter, 
komplettera bef växt-
bestånd med nya arter 

ANPASSBARHET  

EKN 5 
FÖRSIKTIGHET 

Kalkyl-princip 
Bygg ut i små etapper, 
börja på obebyggd mark, 
enkel/billig trafiklösning 

Historie-princip  
Låt gammalt och nytt stå 
sida vid sida, samverkan 
mellan olika hustyper. 

Om 100 år-princip, 
Försiktig marksanering, 
undersök/reparera det 
äldre avloppsnätet?  

KONTINUITET 

EKN 6 
SUBSIDIARITET 

Jämvikts-princip 
Tydliga kommunala 
ramar för markägaren, 
vem bekostar vad? 

Frihets-princip, 
Delar av fastigheter kan 
säljas till småföretagare, 
loftliving i industrikåkar 

Närhets-princip  
Lokal sophantering och 
återvinning i Järla 

ANSVAR 

EKN 7 
ATTRAKTIVITET  

 

Investerings-princip  
Planen attraktiv för 
investerare, bra lägen 
och ”byggbarhet” 

Engagemangs-princip 
Positiva reaktioner från 
nuvarande företag och 
framtida boende/grannar 

Växtkrafts-princip 
Förslag ger förutsättning 
för ekologisk rikedom, 
"Edens lustgård" 

VILJA 

EKN 8 
SYNERGI 

 

Fördels-princip 
Samverkan mellan små 
kulturföretag och större 
”datajättar”? 

Deltagande-princip 
Dialog med de boende i 
Lillängen och företagare 
i Järla 

Samspels-princip  
Äldre växtlighet kan stå 
kvar och stöttas av ny 
plantering 

SAMVERKAN 

EKN 9 
BENCHMARKING 

 

Ekonomisk jämförelse 
med exvis Nacka Strand, 
Sickla, ”Norra Kusten” 

Kulturell jämförelse med 
exvis Nacka Strand, 
Sickla, ”Norra Kusten” 

Miljömässig jämförelse 
med exvis Nacka Strand, 
Sickla, ”Norra Kusten”  

INTERN/EXTERN 
KVALITETS-
JÄMFÖRELSE 

EKN 10 
DJÄVULSADVOKAT  

Ekonomisk riskanalys, 
vad kostar det om planer 
försenas, t ex genom 
överklaganden? 

Kulturell riskanalys, vad 
händer om ateljéer och 
kulturverksamheter blir 
hemlösa? 

Miljömässig riskanalys, 
vad händer om 
markföroreningar börjar 
läcka ut i vattnet? 

"HÖGT I TAK" 
KATASTROF-
BEREDSKAP 

 

Allsidiga och kreativa 
svar på planeringsfrågor 

 



- Agenda EKN Kapitel 9 Sid 5- 26 - 

 

EKN 1 – Inventering av Resurser 
 

EKN 1 
RESURSER 

(Undersökning av 
befintliga förhållanden) 

Finansiellt kapital 
Markägarens köpeskil-
ling/hyresintäkter Järla-
företagens avkastning 

Socialt kapital 
Boende, arbetande och 
besökare som känner till 
lokal historia och nuläge 

Ekologiskt kapital, 
Mark, strand och vatten, 
träd och vegetation, 
söderläge, utsikt 

EFFEKTIVT 
RESURS-

UTNYTTJANDE  

Aspekten Resurser har här tolkats vidare som kapital, betraktat ur tre perspektiv. 

Under denna första punkt menar jag att planeringsprocessen hade kunnat vinna på en bredare 
kartläggning/inventering av resurser. Markägarna till Saltsjö-Järla har i första hand sett på projektet ur ekonomiskt 
perspektiv och i ett senare skede även ur ekologiskt perspektiv. Det gjordes dock inte någon grundlig kartläggning 
ur socialt perspektiv, även om områdets historia och de historiska byggnaderna inventerades på uppdrag av 
tidigare markägare. 

Exempel på  inventering av resurser ur EKN -perspektiv är följande: 

Finansiellt kapital: Den främsta drivkraften för planeringen av Saltsjö-Järla kan sägas vara de ekonomiska 
resurser som satsats i projektet, från de skiftande markägarnas sida. Värdet av området är dock i hög utsträckning 
beroende på vilken grad av markutnyttjande som tillåts. Det centrala läget nära vägar och kollektivtrafik gör att 
Saltsjö-Järla framstår som ett mycket intressant exploateringsområde. Läget vid vattnet gör också att Saltsjö-Järla 
kan erbjuda en attraktiv miljö för företag och boende. 

Den förändring av planeringen som gjordes i ett relativt sent skede, när representanten för den nya markägaren tog 
initiativ till att utarbeta ett nytt planförslag, beror i stor utsträckning på kritiken mot det första planförslaget. Av ett 
flertal intervjuer framgår att avkastningen av markköpet riskerade att bli lägre om planärendet fördröjdes i tiden. Här 
fanns således en koppling mellan markägarens önskan om att få avkastning på sin ekonomiska investering och 
den mer lyssnande attityd gentemot till exempel antikvarier och planerare i kommunen och andra aktörer som 
representanter för den nya markägaren kom att inta. 

Socialt kapital: Eftersom Saltsjö-Järla under planeringsfasen hade en mycket brokig samling företag och ett 
mindre antal fast boende, fanns goda förutsättningar för en allsidig resurskartläggning ur mänskligt perspektiv. En 
del boende har arbetat med turbintillverkningen som lades ned 1964. Andra verksamma har god kännedom om 
byggnadernas historia och kanske även tekniska status. Dessa personer hade kunnat engageras i kartläggningen 
av områdets förutsättningar och historia, vilket dock inte gjordes i särskilt hög utsträckning. 

Under exploateringsfasen, vilken inföll efter fallstudiens genomförande, har representanter för markägaren aktivt 
inbjudit företrädare för kulturverksamheter och hantverk till aktiviteter, till exempel upplåtit den gamla turbinhallen för 
en experimentell teaterpjäs (Nacka-Värmdöposten, 2000) och givit plats för ett bygge av en körbar identisk kopia av 
seriefiguren Läderlappens ”Batmobil” (Nacka-Värmdöposten, 2001). Markägaren har under exploateringsfasen 
arrangerat ett flertal arrangemang riktat till allmänhet och kvarvarande företagare, för att i viss mån stärka de sociala 
banden i området liksom dess image och rykte i allmänhet. 

Ekologiskt kapital: Den MKB som i efterhand beskrev och delvis kan sägas motiverade den förändrade 
inriktningen på planeringen beskrev naturresurserna på platsen. Konsekvensbeskrivningen tog i viss m ån 
”ställning” till förmån för det andra planförslaget (Alternativ B, Jersenius/Gracie, 1997). Naturresurserna har blivit 
relativt väl kartlagda men i ett sent skede. I miljökonsekvensbeskrivningen beskrevs även de äldre 
industribyggnaderna som en resurs att ta ställning till. Samtidigt utelämnades förekomsten av ett sopvaruhus, som 
återanvänder kasserade produkter (möbler, kläder, teknik etc) i denna MKB, trots att återanvändning är något av ett 
honnörsord i dagens diskussion om hållbar utveckling. 
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EKN 2 – Inventering av Potential 
 

EKN 2 
POTENTIAL 

(Kartläggning av 
framtida möjligheter) 

Ekonomisk utveckling 
Inkomster från nya 
bostäder och företag, 
försäljningsvärde 

Kulturell utveckling Kan 
lokala "eldsjälar" och 
sociala nätverk delta i 
programskrivning? 

Miljömässig utveckling 
Inkoppling av sjövärme -
växlare, utveckla sop-
sorteringen vid stationen 

UTVECKLING 
OCH TILLVÄXT  

Aspekten Potential har här tolkats vidare som utveckling, betraktat ur tre perspektiv. 

De olika planer som lagts fram för Saltsjö-Järla har i huvudsak varit inriktade på att kartlägga möjligheterna att 
bygga nya bostäder eller arbetsplatser. Inventeringen av möjligheter har varit relativt begränsad till frågan om 
byggande. Kartläggningen av möjligheter har inte gjorts på ett inklusivt sätt – verksamma i området har i regel varit 
uteslutna från dessa diskussioner. Samtidigt har det bland de verksamma funnits en relativt stor förståelse för att 
området skulle komma att förändras, att marken var attraktiv för nya bostäder och arbetsplatser. Det har inte heller 
uppkommit någon stark opinion emot förändringar i princip. Däremot kom kritik att riktas mot konkreta förslag till 
förändringar. Aspekten Potential kan i detta sammanhang betraktas som en överordnad aspekt – där aspekterna 3 
till 8 kan ge vägledning och hjälp i utarbetandet av möjligheter. Här följer några exempel på möjligheter i 
planeringen av Saltsjö-Järla där frågor ställs utifrån Agenda EKN. 

Ekonomisk utveckling: En kartläggning av vilken typ av bebyggelse som är mest eftertraktad på marknaden 
gjordes inte i det aktuella fallet. Jag menar att en tillämpning av aspekten potential kunde ha underbyggt frågor om 
till exempel vilken sorts arkitektur och stadsmiljö som kunde tänkas ge de högsta intäkterna. Jag menar vidare att 
det första förslaget till bebyggelse (Alternativ A, FFNS/Wigow, 1996) inte fullt ut undersökte möjligheterna att skapa 
högsta möjliga avkastning i form av värdefull och attraktiv bebyggelse. Det är min bedömning att detta förslag 
förbisåg möjligheterna att skapa en unik miljö – utifrån förutsättningar som ett sjönära läge, god kollektivtrafik och en 
rik industrihistorisk bakgrund. En annan typ av möjlighetsdiskussion berörs under punkten Ekonomisk Hållbarhet – 
möjligheten att skapa förutsättningar för platser där både högavkastande och exklusiva verksamheter kan samsas 
med lågavkastande eller nyetablerade verksamheter. 

Kulturell utveckling: En diskussion utifrån aspekten Potential kunde i detta fall leda till att frågor av följande typ 
ställdes: Går det genomföra en kartläggning av områdets historia och nuvarande sociala nätverk? Vilka aktörer 
finns redan på platsen, som möjligen kan inbjudas att delta i utformningen av den nya stadsdelen? Vilka lokala 
eldsjälar och framtidsinriktade företag kan bidra med förslag och idéer? Denna sociala aspekt var förbisedd i den 
planeringsprocess som pågick i Saltsjö-Järla under fallstudiens genomförande. I Saltsjö-Järla fanns vissa inslag av 
NIMBY (Not In My Back Yard) i planeringen, vilket delvis kan sökas i känslan hos främst de boende i Lillängen av 
att inte få delta i diskussionerna om den förestående förändringen. På ett mer allmänt plan kan sägas att den som 
inte känner sig delaktig i utarbetande av förslag kan komma att ställa sig negativ till alla förslag till förändring, 
oavsett förslagens innehåll. En annan aspekt av social potential är att diskutera vilka möjligheter som finns att 
bygga vidare på befintliga nätverk och sociala relationer, när en stadsdel står inför förändring, dvs att inte bara 
rådfråga de som finns på platsen utan  även skapa förutsättningar för att dessa ska kunna utvecklas och praktiskt 
tillföra det nya projektet någon form av social kontinuitet. Det är möjligt att planeringen i större utsträckning kunnat 
utnyttja de kulturella resurserna – för att bredda diskussionen om områdets möjligheter. En sådan diskussion hade 
inte behövt stå i motsättning till kravet om god avkastning från markägarens sida. Om inte annat hade de arkitekter 
som lagt fram olika förslag på ett sådant sätt kunnat få bättre kunskap om området. 

Miljömässig utveckling: Även här menar jag att aspekten potential hade kunnat tillföra planeringsdiskussionen 
viktiga insikter eller perspektiv. Exempelvis hade det varit möjligt att genomföra en kartläggning av möjligheter att 
skapa hållbara och resurseffektiva system inom området. Närheten till Järlasjön kunde till exempel göra dt 
intressant att undersöka möjligheten att koppla in sjövärme. Andra frågor, som delvis behandlades i den 
genomförda miljökonsekvensutredningen, kunde vara att belysa vilka unika e ller intressanta biotoper som fanns 
inom området. Ytterligare frågeställningar under aspekten potential, betraktat ur ett naturperspektiv, kan vara att 
diskutera om intilliggande områdens miljöproblem kunde lösas inom det nya områdets gränser till exempel 
gemensam uppvärmning, sophantering, kollektivtrafik, parkering. Aspekten synergi kan även översättas till det 
svenska begreppet samordningsvinster, vilket kan inspirera till goda lösningar inte minst inom miljöområdet. 
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EKN 3 – Tillämpning av aspekten Hållbarhet 
 

EKN 3 
HÅLLBARHET 

Ekonomiskt kretslopp 
Livskraftiga företag 
utvecklas vidare, t ex 
Sopvaruhus/Festfabrik 

Kulturellt kretslopp 
Återanvänd industri-
minnen som Gustaf 
Dahléns första verkstad 

Naturligt kretslopp 
Lokalt omhändertagande 
av vatten i stället för 
kommunala VA-nätet? 

LÅNGSIKTIGT 
ROBUST  

Aspekten Hållbarhet har här tolkats vidare som kretslopp, betraktat ur tre perspektiv. 

Ekonomiskt kretslopp: Aspekten innebär i första hand, som en grundförutsättning, att de åtgärder som vidtas och 
de investeringar som görs blir räntabla. Detta grundläggande faktum betonas inte alltid av företrädare för kulturella 
eller ekologiska perspektiv. Jag menar att företrädare för andra perspektiv än ekonomiska skulle kunna bli mer 
effektiva i att företräda sina intressen om de tog frågan om ekonomisk hållbarhet på större allvar. I Saltsjö-Järla har 
dock det fåtal boende och de många arbetande i intervjuer visat stor förståelse för frågor om lönsamhet och 
förändring – även om flera företagare har beklagat att Saltsjö-Järla inte kunde lämnas kvar i det skick som gällde 
innan planeringen satte igång (omkring 1997). I det korta perspektivet är det självklart helt avgörande om 
nyinvesteringar kan göras räntabla inom relativt kort tid. Det innebär att tidsavståndet mellan projektering/byggande 
och inflyttning/uthyrning/försäljning blir relativt kort. För projektets ekonomiska hållbarhet är således även 
planeringsprocessens längd viktig. 

Här finns en direkt koppling till EKN-aspekten Försiktighet. En andra avgörande faktor handlar om projektets kvalitet 
och vilka kunder/användare som projektet vänder sig till. Jag menar att - vilket understryks av en jämförelse mellan 
de två planförslag för Järla som stod emot varandra – kvalitetsaspekten vad gäller större stadsbyggnadsprojekt inte 
i första hand handlar om byggkostnader. Det handlar mer om koncept, stadsbyggnadsidéer och graden av 
marknadsanpassning av byggda produkter. Här finns en direkt koppling till EKN-aspekten Attraktivitet. 

I det längre perspektivet handlar ekonomisk hållbarhet dock om mer än lokal lönsamhet. Saltsjö-Järla har fungerat 
som startplats för vissa företag, som senare har flyttat vidare till mer normala industriområden. Företaget Thermo-
Mekanik, som säljer och installerar ekologisk teknik som solfångare och kompostanläggningar startade till exempel i 
liten skala i Sopvaruhusets lokaler och flyttade 1998 vidare till större lokaler i Sickla industriområde. Om Saltsjö-
Järla betraktas som en del av ett större ekonomiskt kretslopp (Nacka kommun eller Stockholmsregionen) kan 
frågan om differentierade hyresnivåer och behovet av startplatser för nya företag också föras in i diskussionen. 

Kulturellt kretslopp: I planeringssammanhang kan denna aspekt handla om förutsättningar för sociala processer 
att vidareutvecklas, en bebyggelsestruktur som premierar ansvarstagande och social interaktion. En bebyggelse 
som inte ger utrymme eller frihet för förändrade sociala processer, som t ex ensidig funktionsuppdelning, kan sägas 
vara mindre kulturellt hållbar. Det kulturella kretsloppet kan i fallet Saltsjö-Järla handla om att finna intressanta 
användningar för viktiga symbolbyggnader. De mindre hus där Gustaf Dalén en gång startade företaget 
Gasaccumulator (senare AGA-koncernen) i Järla är ett exempel. Det första planförslaget (Alternativ A, 
FFNS/Wigow, 1996) innebar rivning av dessa byggnader. Det andra planförslaget (Alternativ B, Jersenius/Gracie, 
1997) föreslog bevarande av dessa byggnader även om användningen vid tillfället inte var bestämd. 

Vid uppföljande intervjuer som gjordes efter fallstudiens avslutande, har framkommit att den basilikaliknande 
byggnad som ligger vid entrén till området vid ett tillfälle var aktuell för att inrätta en katolsk kyrka i. I ett senare 
skede har möbelföretaget MIO beslutat att inreda en försäljningshall i denna byggnad. Jag menar att ekonomisk 
och kulturell hållbarhet går att förena. Det kan till och med vara så att dessa kan gå hand i hand.  

Naturligt kretslopp: Denna aspekt handlar i planerings och byggsammanhang i stor utsträckning om effektiv 
användning av materiella resurser. I den jämförande MKB som gjordes för Saltsjö-Järla sågs bevarandet av de 
flesta äldre byggnader som gjordes i det andra planförslaget som positivt ur ekologisk synvinkel. Ur ett strikt 
ekologiskt perspektiv störs självklart det naturliga kretsloppet av all form av byggverksamhet eller mänsklig aktivitet. 
I det planförslag som kom att förverkligas tas en större del av äldre byggnader och befintlig vegetation till vara. 

Det är min bedömning att  detta planförslag (Alternativ B, Jersenius/Gracie, 1997) i högre grad än det först 
diskuterade (Alternativ A, FFNS/Wigow, 1996) närmar sig en praktisk tillämpning av tankegångar om att uppnå 
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miljömässig hållbarhet. De tre olika perspektiven på aspekten hållbarhet har således förutsättningar för att förenas. I 
vilken grad den nya bostadsbebyggelsen byggs och drivs utifrån ekologiskt hållbara principer återstår dock att se 
och definiera. I ett fall har dock målsättningar om samverkan mellan miljö och kulturhistoria varit svår att uppnå. 
Planförfattarna Jersenius/Gracie tvingades ändra planen på grund av de föroreningar som hittats i marken (Area, 
2001). Saneringen medförde att kulturhistoriska markvärden kom att tas bort. 

EKN 4 – Tillämpning av aspekten Mångfald 
 

EKN 4 
MÅNGFALD 

Ekonomisk mångfald 
Samverka stora-små 
företag, varierade 
standarder/hyresnivåer 

Kulturell mångfald 
Plats för original och 
"outsiders", både hyres- 
och bostadsrätter? 

Biologisk mångfald 
Finns unika växtarter, 
komplettera bef växt-
bestånd med nya arter 

ANPASSBARHET  

 

Ekonomisk mångfald: Denna påverkas i planeringsfrågor av storleken på markinnehav, fastigheter, byggnader 
och kvarter. Olika planmönster kan ge olika förutsättningar för ekonomisk mångfald i bemärkelsen antal aktörer – 
som t ex antal ägare av mark, antal inblandade byggnadsfirmor osv. I fallet Saltsjö -Järla har mark och fastigheter 
haft en samlad ägare. Sedan turbintillverkningen upphört 1964 har markägandet fortfarande legat i en aktörs 
händer, med under tiden skiftande ägarbild, medan antalet företag och verksamheter har vuxit kraftigt. Den 
ekonomiska mångfalden har under de senare åren varit betydande – även om standard- och hyresnivåer 
genomgående har legat på en låg nivå. Ur perspektivet ekonomisk mångfald har Saltsjö-Järla inte varit optimalt om 
begreppet ekonomisk mångfald definieras såsom förekomst av allt från exklusiva verksamheter med påkostade 
lokaler till enkla och billiga dito. 

I det planarbete som bedrevs från 1997 och framåt har minst tre olika ekonomiska aktörer varit inblandade, 
fastighetsbolaget Wihlborgs, HSB och Riksbyggen. Enligt planförfattaren Håkan Jersenius har planen (Alternativ B, 
Jersenius/Gracie, 1997) utformats för att kunna ge plats för ett stort antal fastighetsägare. De olika kvarteren är 
relativt små och tydligt avgränsade. Markägaren Wihlborgs har här haft en, icke utnyttjad, möjlighet att fördela 
kvarter till fler aktörer än enbart HSB och Riksbyggen. Under en period fördes, som tidigare nämnts, förhandlingar 
med en kristlig församling om att överlåta en av de gamla fabriksbyggnaderna till en kyrka. Ur aspekten mångfald 
skulle en än mer spridd ägarstruktur kunna ge förutsättningar för en högre grad av ekonomisk mångfald. 

Planförslaget för Saltsjö-Järla utformades med den svenska småstaden som förebild. Traditionella städer har ofta 
en småskalig ägarbild med många aktörer/ägare. Om Saltsjö-Järla även processmässigt och ägarmässigt skulle 
leva upp till sin formella förebild (svensk småstad) vore en mer spridd ägarbild vara att föredra. En sådan 
ägarstruktur skulle som en bieffekt ku nna ge förutsättningar för en mer varierad arkitektonisk utformning än som är 
fallet i det projekt som nu förverkligas. En sådan ägarbild skulle till exempel kunna få som effekt att olika ägare 
anlitade olika arkitekter och byggföretag inom sina ägor/fastigheter. 

Kulturell mångfald: Frågan om ekonomisk mångfald är intimt sammankopplad med frågan om kulturell mångfald. 
Den kulturella eller mänskliga mångfalden kan sägas vara hög om blandningen av arbetsplatser och boende, olika 
typer av verksamheter, boendeformer, hushållstyper, livsstilar etc är hög. Eftersom Saltsjö-Järla fram till 1999, då 
exploatering av området inleddes, har varit ett relativt renodlat arbetsområde har mångfalden inte varit så att säga 
”maximal”. Den kulturella (alternativt sociala) mång falden kommer troligen att vara som högst när en del av Saltsjö -
Järla exploaterats och mer betalningsstarka verksamheter och boende flyttat in – samtidigt som de äldre lokalerna 
fortfarande är mer primitiva och enkla. I ett senare skede, när hela området omvandlats och rustats upp, är det 
troligt att genomgående högre hyror och standardnivåer kommer att medföra att den kulturella mångfalden, enligt 
definitionen ovan, avtar. Samtidigt gäller att de relativt välbeställda nya hushållen i området har ökat den kulturella 
mångfalden. 

Tyngre verksamheter som smide, billreparationer, svets och metallhantering meddelades redan 1998 att de inte 
skulle kunna vara kvar i området. En fråga för framtiden är i vilken utsträckning mer hantverksinriktade 
verksamheter med mer eller mindre tunga transportbehov kommer att lämna Saltsjö-Järla. Flera företagare 
uttryckte i intervjuer som gjordes under fallstudien en tveksamhet inför nya bostäder. dessa menade att nya 
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bostäder skulle komma att medföra en lägre grad av tolerans för annat än ren kontorsverksamhet, och att denna 
tolerans kunde förväntas att minska ju fler boende det skulle komma att vara i området. På sikt menade 
intervjupersonerna att det var troligt att allt fler verksamheter skulle komma att behöva lämna området, vilket skulle 
kunna tolkas som en minskning av den kulturella mångfalden. 

De företag som i någon mån sysslar med upplevelseindustri eller kulturproduktion, som Festfabriken, 
Dekormålarna eller Nacka Stentryckeri, förklarade redan tidigt att de skulle få svårt att klara ökande hyresnivåer i 
området. En lösning för dessa verksamheter skulle ha kunna vara, att de erbjudits att köpa ut vissa mindre 
fastigheter till de omkring 1999 relativt låga värdena. Även om hyresnivåerna i resten av området skulle öka, skulle  
de då haft möjlighet att fortsätta bedriva sin verksamhet. Förutsättningen för detta skulle förstås vara att dessa 
kulturverksamheter uppfattats som något som har tillräckligt attraktivitetsvärde av dagens fastighetsägare, för att en 
sådan lösning ska framstå som attraktiv. Här finns återigen en koppling till frågan om ekonomisk mångfald. En enda 
fastighetsägare i ett stort markområde eller en stadsdel kan av rationella ekonomiska skäl föredra att försöka höja 
hyrorna till en ganska jämn nivå. För att Saltsjö-Järla skulle kunna leva upp till förebilden ”småstad” ur mer än 
formell synpunkt (arkitektur, gatunät, kvartersmönster) är det möjligt att hävda att ett mer spritt ägande vore att 
föredra. 

Biologisk mångfald: Den biologiska mångfalden kan inte sägas vara hög i Saltsjö-Järla. I planeringen av området 
kan dock artrikedom och variation säkras och kanske också öka genom planeringsåtgärder. Nya planteringar och 
bevarande av nuvarande flora kan kombineras. Att åstadkomma biologisk mångfald kan lika mycket handla om att 
bevara som att nyskapa förutsättningar som gynnar biologisk mångfald. 

Ur naturperspektiv kan det samtidigt vara försvarbart att genomföra en ganska kraftig exploatering i ett gammalt 
industriområde, även om detta skulle ske på bekostnad av den b iologiska mångfald. En motivering för detta kan 
vara att en sådan exploatering minskar trycket på bebyggelse på andra platser i Nacka eller Stockholm, t ex icke 
exploaterad naturmark. Frågan om biologisk mångfald kan således ses ur ett begränsat platsperspektiv (”hur stor 
blir den biologiska mångfalden inom detta område?”) eller ur ett mer vidare systemperspektiv (”hur påverkas 
omgivningens biologiska mångfald av olika förslag till åtgärder inom planområdet?”). Den biologiska mångfalden 
kan, sett utifrån ett större geografiskt perspektiv, ha mycket att vinna på att en viss plats ges en mycket hög 
bebyggelseexploatering – om detta innebär att andra platser undantas från exploatering. Denna fråga är 
utvecklingsbar ur ett förhandlings - och beslutsperspektiv och har direkta kopplingar till de resonemang om 
beslutsfattande som fördes i kapitel 2 liksom den diskussion som fördes i kapitel 7 om ett tredimensionellt 
beslutsrum. Det ligger dock utanför denna avhandlings ram att närmare gå in på dessa frågor. 

EKN 5 – Tillämpning av aspekten Försiktighet 
 

EKN 5 
FÖRSIKTIGHET 

Kalkyl-princip 
Bygg ut i små etapper, 
börja på obebyggd mark, 
enkel/billig trafiklösning 

Historie-princip  
Låt gammalt och nytt stå 
sida vid sida, samverkan 
mellan olika hustyper. 

Om 100 år-princip, 
Försiktig marksanering, 
undersök/reparera det 
äldre avloppsnätet   

KONTINUITET 

Aspekten Försiktighet har här tolkats vidare som tre principer, ”kalkyl”, ”historia” och ”om 100 år”. Dessa tolkningar 
har gjorts för att i någon mån förtydliga och precisera aspekten försiktighets tillämpning ur tre perspektiv. 

Kalkyl-princip: Ur ekonomiskt perspektiv kan det hävdas att en successiv utbyggnad med till en början 
begränsade satsningar på ny infrastruktur (avlopp, gatunät) är att föredra. Graden av försiktighet står samtidigt 
emot kravet att förränta den investering som gjorts i Saltsjö-Järla i och med markköpet 1997. För att minska det 
ekonomiska rikstagandet i byggprojekt kan det vara lämpligt att arbeta med låga investeringströsklar. Det kan till 
exempel handla o m att utarbeta projekt som inte förutsätter stora och omfattande investeringar innan de första 
intäktsbärande enheterna (t ex hus) kan uppföras. En småskalig etappindelning som medger både långsam och 
snabb utbyggnadstakt i takt med efterfrågan, kan vara en metod. En annan tillämpning kan vara att inte först 
tömma eller riva ett område av Saltsjö-Järlas typ, för att därefter sätta igång med byggnadsarbeten. I Saltsjö-Järla 
fanns 1999, enligt intervjuer företagna med företrädare för markägaren, ca 25 000 kvadratmeter uthyrbar 
våningsyta. Av denna var enbart ca 5 000 kvm uthyrd i mitten av året. För att minska riskexponeringen har under 
den följande perioden planering och nybyggande kombinerats med uthyrning på kortare kontrakt. Nyproduktion i 
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detta fall har också i första hand koncentreras till platser där inga rivningar behövt ske, med vissa undantag. 
Inflyttning i de första delarna intill Lillängen skedde 2001, med fortsatt byggande i, i huvudsak, den östra delen av 
planområdet. 

En betydelsefull åtgärd för att minimera det ekonomiska risktagandet i planerings- och byggsammanhang kan 
således vara att presentera förslag som har en stor sannolikhet att bli antagna och accepterade av kommunala 
tjänstemän, politiker och allmänhet. Samtliga remissinstanser (omkring 70 olika yttranden) reagerade enligt 
fallstudien positivt på det planförslag som sedan 1999 håller på att genomföras (Alternativ B, Jersenius/Gracie, 
1997). Kommunala tjänstemän och politiker reagerade enligt de intervjuer som gjordes i fallstudien i huvudsak 
positivt på förslaget.  

Historie -princip: Det första planförslaget för Järla (Alternativ A, FFNS/Wigow, 1996) byggde på relativt omfattande 
rivningar av äldre industribyggnader. I enlighet med den plan som är under genomförande (Alternativ B, 
Jersenius/Gracie, 1997) rivs nyare industribyggnader, bland annat en hög tegelbyggnad i ett plan uppförd 1955 
som tidigare använts för olika metallarbeten. Det som i uppställningen ovan har kallats ”historieprincipen”, dvs att i 
planering och byggande slå vakt om ”dialogen med de döda” gäller således och i huvudsak bara den äldre 
industribebyggelsen. Samverkan mellan gammalt och nytt gäller således bara till en viss grad, vilket inte kan ses 
som i absoluta termer ”positivt” eller ”negativt”, eftersom detta i grunden är en värderingsfråga. Det är dock möjligt 
att även yngre industribyggnaderna skulle ha kunnat användas för bostäder eller kontorslokaler. 

En ”striktare” tillämpning av försiktighetsprincipen skulle i detta fall ha inneburit att även dessa lokaler diskuterats 
som möjliga att utnyttja – för boende, arbetsplatser, evenemangsverksamhet eller dylikt. Det är även möjligt att den 
höga industrihallen kunnat användas som stomme för ett kontorshotell med öppna ljusgårdar. Alternativt skulle 
byggnaden kunnat ges en tillfällig användning, för evenemang, utställningar eller musikframträdanden i väntan på 
rivning. Detta skulle ha ökat den historiska och sociala kontinuiteten i området. 

En sådan mer negativ inställning till rivningar av befintliga byggnader skulle samtidigt kunnat minska det 
ekonomiska utfallet för markägaren. Samma sak gäller för de två längor arbetarbostäder i trä från 1930-talet intill 
Lillängens villaområde som har ersatts av nya bostäder med betydligt högre exploateringsgrad. Det bör således 
understrykas att frågan om bevarande av olika historiska epokers bebyggelse inte enbart är en enskild markägares 
sak att avgöra. Kommunen har här ett formellt maktmandat. Det hade i detta enskilda planeringsfall varit fördelaktigt 
om kommunen redan innan planeringen av Saltsjö-Järla sattes igång haft en tydlig policy. En sådan hade kunnat 
fungera som ett stöd för de arkitekter som arbetat med olika planförslag. I detta fall finns således reella 
motsättningar mellan ekonomisk hållbarhet och kulturell försiktighet. 

Under exploateringsfasen har ombyggnader av äldre fabriksbyggnader samtidigt lett till tekniska innovationer. Q-
märkning av en gammal turbinhall har ställt stora krav på installationer vid ombyggnad till kontor, med särskilt 
framtagna installationsgolv och specialtillverkade frånluftsfönster som i projektet utvecklats i samarbete med KTH 
(El-installatören, 2002). Dessa fönster värmer under vinterhalvåret men kyler under sommaren vilket ger stora 
ekonomiska besparingar. Enligt en artikel i tidningen El-insta llatören går systemet med frånluftsfönster mot en 
renässans genom användningen i projektet Saltsjö-Järla (El-installatören, 2002). Ett annat exempel på tillämpning 
av en kulturell försiktighetsprincip gavs i en tidningsartikel år 2000. Enligt denna hittades gamla ugnar från Gustaf 
Daléns tidiga AGA-fabrik vid schaktningsarbeten för nya bostäder. Enligt tidningsartikeln beslutade representanter 
för markägaren att flytta på några radhus och avstått från att bygga ytterligare hus på platsen, vilket skulle komma 
att ge en utebliven vinst på ca 1,5 miljoner kronor. Detta motiverades i tidningsartikeln med att det var viktigare att 
kunna visa upp ugnarna på plats (Mitt i Nacka, 2000) 

Om 100 år -princip: I fallet Saltsjö-Järla kan den ekologiska riskminimeringen kanske främst handla om 
omhändertagande av giftiga ämnen från industriepoken. Mätningar som gjorts i vattnet och i bottensediment utanför 
området har visat förekomst av olika slag av föroreningar. Att rensa upp Järlasjön på denna plats kan vara ett 
riskabelt företag. Att förhindra spridning av giftiga ämnen i vattnet är även det en grannlaga uppgift. En möjlighet 
som skulle ligga i linje med diskussionen i kapitel 7 om samverkande perspektiv skulle vara att samordna 
nybyggnation längs strandkanten med åtgärder för att rensa bottnen. Hur ansvar och kostnader för detta ska 
fördelas, inte minst ekonomiskt, kan klarläggas i ett tidigt skede, i till exempel exploateringsavtal. 
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EKN 6 – Tillämpning av aspekten Subsidiaritet 
 

EKN 6 
SUBSIDIARITET 

Jämvikts-princip 
Tydliga kommunala 
ramar för markägaren, 
vem bekostar vad? 

Frihets-princip, 
Delar av fastigheter kan 
säljas till småföretagare, 
loftliving i industrikåkar 

Närhets-princip  
Lokal sophantering och 
återvinning i Järla 

ANSVAR 

Aspekten Subsidiaritet har här tolkats vidare som frågor om jämvikt, frihet och närhet. 

Jämvikts-princip: En viktig fråga i byggprojekt är frågan om hur det ekonomiska ansvaret för olika funktioner ska 
fördelas. I Saltsjö-Järla handlade ett av de första byggprojekten om att omvandla ett äldre industrihus till 
Montessoriskola. Skolan kommer utan tvivel att öka attraktiviteten för framtida boende – en skola inom 
gångavstånd kan vara ett motiv för att flytta hit. Samtidigt kan det diskuteras hur fördelningen av kostnader för 
denna skola ska fördelas  – mellan markägaren och kommunen. En tydlig gränsdragning mellan markägarens och 
kommunens ansvar i denna fråga hade kunnat åstadkommas genom att skolprojektet bröts ut ur det större 
projektet. Denna typ av frågor går dock i regel att reglera i form av exploateringsavtal.  

Frihets-princip: Subsidiaritet är som tidigare nämnts en aspekt som diskuterar fördelning av makt och ansvar. 
Frågor som kan beslutas eller genomföras av lokala eller enskilda aktörer kan med fördel överföras från central till 
lokal nivå. Ur kulturperspektiv kan det samtidigt vara praktiskt att kulturmiljöer skyddas och utvecklas med stöd av 
offentliga riktlinjer och en tydlig policy, dvs att beslut i dessa frågor tas på och av en högre instans. Frågor om 
ägandestruktur liksom frågor om b evarande har dock redan nämnts, under bland annat aspekten försiktighet. I 
nyproduktion av bostäder kan en tillämpning av subsidiaritetsprincipen handla om i vilken grad bostäder är 
färdigställda för inflyttning, i samband med överlåtande av bostad till det enskilda hushållet. Här menar jag att det i 
Sverige finns en lång och etablerad tradition där bostäder byggs fullständigt klara innan de hyrs ut eller säljs. Under 
1990-talet har det dock blivit vanligare med olika grader av brukarmedverkan i bostadsproduktionen, från olika 
grader av tillvalsmöjligheter till aktivt deltagande i byggprocessen. I Saltsjö-Järla färdigställs samtliga lägenheter till 
färdig bruksstandard före inflyttning. 

En diskussion utifrån subsidiaritetsprincipen skulle dock ha kunnat föras i detta perspektiv. Under fallstudien 
framfördes exempelvis synpunkter från vissa boende i området, såsom boende i tillfälliga konstnärsateljéer samt 
illegalt boende ungdomar i en industrifastighet, att det hade varit intressant att i någon del av området erbjuda mer 
halvfärdiga lägenheter till ett lägre pris. Under perioden före fallstudiens genomförande inredde ett flertal aktörer 
bostäder och arbetslokaler på egen bekostnad i området. För att öka valfriheten vad gäller boendestandard hade 
det, i detta perspektiv, varit möjligt att även erbjuda någon typ av loftliving i äldre industrihus eller bostäder i form av 
”halvfabrikat” för eget färdigställande. 

Närhets-princip: Saltsjö-Järla planeras för lokalt omhändertagande av avfall, vilket kan tolkas som en tillämpning 
av en närhetsprincip ur naturperspektiv. I viss utsträckning tillvaratas även den befintliga lokala faunan, äldre 
bestånd av växtlighet. Ett långt gånget lokalt omhändertagande av avfall kan samtidigt i ett ekologiskt perspektiv 
innebära att stordriftsfördelar inte utnyttjas. En fråga som tangerar subsidiaritetsprincipen ur ett naturperspektiv kan 
vara i vilken grad användning av vatten och el debiteras hushållen utifrån en schablonberäkning, utifrån till exempel 
bostadsyta eller om förbrukningen mäts och debiteras utifrån verklig förbrukning. Denna fråga har dock inte utretts 
vidare i fallstudien. 

 

EKN 7 – Tillämpning av aspekten Attraktivitet 
 

EKN 7 
ATTRAKTIVITET  

 

Investerings-princip  
Planen attraktiv för 
investerare, bra lägen 
och ”byggbarhet” 

Engagemangs-princip 
Positiva reaktioner från 
nuvarande företag och 
framtida boende/grannar 

Växtkrafts-princip 
Förslag ger förutsättning 
för ekologisk rikedom, 
"Edens lustgård" 

VILJA 

Aspekten Attraktivitet har här tolkats vidare som frågor om investering, engagemang och växtkraft. 
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Investerings-princip: I Saltsjö-Järla har en intensiv verksamhet och många olika företag utvecklats, med befintliga 
byggnader som förutsättning. Sopvaruhuset Container, Festfabriken, Konst & Designgalleriet liksom snickerier, 
tryckerier och dataföretag tog Saltsjö-Järla i besittning – utan några egentliga initiativ från kommunens eller 
markägarens sida. De gamla byggnaderna har under en period erbjudit en ekonomiskt attraktiv miljö för 
företagande. Baserat på intervjuer gjorda under fallstudien vill jag hävda att detta perspektiv – Saltsjö-Järla som 
groddområde och startpunkt för småföretagande – länge var förbisett i den planeringsdiskussion som fördes. 

Det första planförslaget (Alternativ A, FFNS/Wigow, 1996) baserades inte i särskilt hög utsträckning på en analys 
av de redan befintliga småföretagens potential. Det andra planförslaget (Alternativ B, Jersenius/Gracie, 1997) 
utgick i högre grad från tankar om att vidareutveckla och delvis behålla det redan existerande företagandet. 

Dock föreslogs även i detta förslag rivning av den hall där Container/Festfabriken/Galleriet var beläget, samt ett 
antal större industrilokaler från 1950-talet. Vid återbesök på platsen (2002) kan konstateras att dessa byggnader 
rivits och verksamheterna även upphört. Representanter för markägaren har dock, i intervjuer företagna efter 
fallstudiens formella avslutande (1998) att en intention även i det framtida formandet av området har varit att skapa 
förutsättningar för en även vad gäller prisbild varierad fastighetsfördelning. Som ett exempel kan nämnas att 
markägaren tillämpar en varierad prissättning på lokaler för att även få in mindre – men för området i stort 
attraktivitetshöjande – verksamheter, som till exempel ett bageri. 

Engagemangs-princip: Sopvaruhuset med tillhörande verksamheter utgjorde under fallstudiens genomförande en 
samtidigt kulturell och kommersiell verksamhet i en gammal levande industrimiljö. Denna lokal samt däri inrymda 
verksamheter utgjorde samtidigt en social mötespunkt som de facto "satte Saltsjö-Järla på kartan". Under 
fallstudien av Saltsjö-Järla var det relativt få personer, som tillfrågades, som kände till Saltsjö-Järla industriområde. 
Samtidigt var namnet och verksamheten Sopvaruhuset väl känt - både i Nacka kommun och i övriga Stockholm. 
Detta resonemang om kulturell attraktivitet fördes också under den tid som fallstudien genomfördes. Enligt detta 
resonemang antogs att nya bostäder och arbetsplatser skulle komma att få ett högre värde och därmed bli mer 
attraktiva om de förs ta inflyttarna hade möjlighet att besöka ett levande kulturcentrum vägg i vägg med sina nya 
hem/arbetsplatser. 

Befintliga verksamheter med låg ekonomisk avkastning för markägaren skulle enligt denna diskussion öka 
områdets ekonomiska värde i sin helhet. Jag har i annat sammanhang diskuterat dessa frågeställningar (Söderlind, 
2000). Enligt detta resonemang ställs hypotesen om och i vilken grad udda verksamheter kan verka värdehöjande 
på det närbelägna fastighetsbeståndet, på ungefär samma sätt som en park kan höjer attraktiviteten och därmed 
markvärdet i omgivande fastigheter – trots att parken i sig inte genererar några intäkter. 

 

EKN 8 – Tillämpning av aspekten Synergi 
 

EKN 8 
SYNERGI 

 

Fördels-princip 
Samverkan mellan små 
kulturföretag och större 
”datajättar”? 

Deltagande-princip 
Dialog med de boende i 
Lillängen och företagare 
i Järla 

Samspels-princip  
Äldre växtlighet kan stå 
kvar och stöttas av ny 
plantering 

SAMVERKAN 

Aspekten Synergi har här tolkats vidare som frågor om fördelar, deltagande och samspel. 

Fördels-princip: Under de år som föregick exploateringen av undersökningsområdet kom, enligt intervjumaterialet, 
olika former av synergieffekter att uppstå i Saltsjö-Järla. Konstnärer och skulptörer har genom att de delat samma 
område funnit samarbetspartners  bland billackerare, snickare och andra hantverkare. Området har genom sin 
mångfald av yrkeskategorier genererat tillfällen till samarbete som inte kan betecknas som helt vanliga. Ur 
ekonomiskt perspektiv har ömsesidiga ”nyttor” uppstått. Representanter för markägaren har, enligt intervjuer som 
företagits efter den formella fallstudiens avslutande, haft som ett uttalat mål att vidareutveckla denna form av 
samverkan mellan olika aktörer och verksamheter.  
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Deltagande -princip: Framtagandet av den plan som är under förverkligande kan dock i lägre grad karaktäriseras 
som en tillämpning av aspekten synergi, betraktat som deltagande. Vid återbesök i Saltsjö-Järla under våren 1999 
var osäkerheten om framtiden stor. Planförslag och utbyggnadsetapper planerades utan, enligt mina observationer, 
något större deltagande av och med bristande information till de verksamma i området. Företagare förklarade i 
uppföljande intervjuer t ex att ”vi kommer att tvingas flytta till nyår” samtidigt som representanter för markägaren 
förklarade att detta inte alls är fallet. 

Senare under 1999 har dock markägaren vinnlagt sig om att inbjuda företagare och kringboende till träffar och 
diskussioner om framtiden. I oktober 1999 genomfördes, på markägarens initiativ ett Boråd där framtida eve ntuella 
boende erbjöds att diskutera och framföra synpunkter på områdets framtida organisering och innehåll. Borådet 
diskuterade vid detta tillfälle förslag på gatunamn i området, tvättstugor, parkeringsplatser, sophantering, 
kompostering, motionsanläggning, lekplatser etc. Borådet framförde vid detta tillfälle en stark önskan om att det 
borde finnas någon form av portvakter i området. Även om självklart dessa träffar arrangerades av markägaren – 
och kan tillgodose markägarens intresse av att sälja lägenheter till ett gott pris - kan de ses som en tillämpning av 
en deltagandeprincip i planeringen (Nyheter från Järla Sjö, 1999). 

Samspels-princip: Under den planering som bedrivits efter fallstudiens genomförande har markägaren anlitat en 
landskapsarkitekt samt en expert på fruktträd som bland annat inventerat de äldre och sällsynta äppelsorter som 
funnits i den gamla herrgårdens trädgård. Undersökningen har gjorts för att ta till vara och genom ympning bevara 
de äppelsorter vars träd inte har förutsättningar att överleva. Äldre äppelträd samverkar med nya, vilket kan sägas 
vara en praktisk tillämpning av aspekten synergi ur naturperspektiv (Järla Sjö-bladet, 2001). Bevarande av äldre 
flora har inte alltid varit möjlig att uppnå, även om större trädbestånd bevara ts och kan fungera som skydd och 
stöttning av nya planteringar. 

 

EKN 9 – Tillämpning av aspekten Benchmarking 
 

EKN 9 
BENCHMARKING 

 

Ekonomisk jämförelse 
med exvis Nacka Strand, 
Sickla, ”Norra Kusten” 

Kulturell jämförelse med 
exvis Nacka Strand, 
Sickla, ”Nor ra Kusten” 

Miljömässig jämförelse 
med exvis Nacka Strand, 
Sickla, ”Norra Kusten”  

INTERN/EXTERN 
KVALITETS-
JÄMFÖRELSE 

 

I det första planförslaget för Saltsjö -Järla (Alternativ A, FFNS/Wigow, 1996) gjorde dåvarande projektledaren vid 
ett tillfälle en tydlig referens till kontorsområdet Nacka Strand i Nacka. Järla skulle utvecklas till något av en 
pendang till detta område. Nacka Strand består av en stor samling kontorsbyggnader, en mindre del bevarade 
äldre industrihus för bland annat service och handel, samt en rad punkthus med lägenheter. Denna stadsdel har 
utvecklats till en attraktiv stadsdel för större företag, bl a Ericsson, och har under början av 2000 -talet fått fler inslag 
av service, som exempelvis restauranger närmast vattnet. Förslaget till bebyggelse i Järla var relativt storskaligt och 
format utifrån siktlinjer och med ett antal teman som upprepades på olika platser. En rad relativt höga punkthus 
föreslogs närmast det befintliga punkthusområdet i väster, vilket kan sägas vara en form av förebildsarbete. Mot det 
småskaliga villaområdet i väster föreslogs lägre bostadsbebyggelse i form av radhus och en rad mindre 
”stadsvillor”. Mot vattnet föreslogs ett antal mer storskaliga och höga huskroppar, med gavlarna ställda mot vattnet. 
Den icke bebyggda marken formades till stora sammanhängande gröna rum. 

Förslaget hade sammanfattningsvis vissa likheter med normala bostadsområden från efterkrigstiden. Någon mer 
grundläggande diskussion utifrån förebilder fördes dock inte. 

I det andra planförslaget (Alternativ B, Jersenius/Gracie, 1997) och i de diskussioner som föregick uppdraget att 
utarbeta en andra plan gjordes tydliga referenser till den ”traditionella småstaden”. Skala och bebyggelsetyper 
skulle utformas utifrån kända förebilder. Förslaget tog större markyta i anspråk för bebyggelse, eftersom 
byggnaderna genomgående var lägre. Den ej bebyggda marken var mer indelad i gatu- och gårdsmark. Några 
referenser till särskilda stadsdelar i närheten gjordes dock inte uttryckligen. 
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I den kommunala hanteringen av Saltsjö-Järla var frågan om Benchmarking inte framträdande. Liksom i den andra 
fallstudien i detta arbete hanterades ärendet från början mer i form av allmänna riktlinjer och utifrån diskussioner om 
exploateringstal, dvs hur stor mängd gammal respektive ny våningsyta som kunde anses lämplig. Detta kan sägas 
vara en svaghet ur planeringsprocessens perspektiv, eftersom en diskussion utifrån referenser och förebilder ökar 
tydligheten och även kan vidga diskussioner om planärenden till personer utanför planerar- och politikergrupper. 
Skillnaden mellan kommunala planerares och privata konsulters användande av förebilder är i och för sig 
lättförståelig. Det kommunala och politiska uppdraget handlar mer om att sätta upp ramar och förutsättningar för 
städers och regioners utveckling. Enskilda företag, markägare, byggbolag, konsulter etc har en annan roll - att 
utveckla enskilda projekt som byggnader, platser, stadsdelar – inom dessa givna ramar. Men denna rollfördelning 
kan samtidigt resultera i att den kommunala styrningen av enskilda projekt blir diffus eller ineffektiv. 

När de två planförslagen, vilka så att säga refererade till två helt olika stadstyper ställdes mot varandra kom det mer 
”romantiska” småstadsförslaget att avgå med segern. En slutsats kan vara att tydliga förebilder är lättare att 
kommunicera till allmänhet och icke fackfolk. Om Saltsjö -Järla i framtiden även i kulturellt avseende kommer att 
utvecklas till något av en småstad återstår att se. Det stora inslaget av äldre bevarad bebyggelse ger åtminstone 
förutsättningar för varierade prisnivåer i området – vilket kan sägas vara en av flera förutsättning för social 
blandning och variation. 

EKN 10 – Tillämpning av aspekten Djävulsadvokat 
 

EKN 10 
DJÄVULSADVOKAT  

Ekonomisk riskanalys, 
vad kostar det om planer 
försenas, t ex genom 
överklaganden? 

Kulturell riskanalys, vad 
händer om ateljéer och 
kulturverksamheter blir 
hemlösa? 

Miljömässig riskanalys, 
vad händer om 
markföroreningar börjar 
läcka ut i vattnet? 

"HÖGT I TAK" 
KATASTROF-
BEREDSKAP 

 
Diskussionen om Saltsjö-Järla var tidvis hård och konfliktfylld. Även tidigare ägare till marken har drabbats av 
bakslag och lagt ut större summor pengar på så kallad ”förgävesplanering”. Oavsett vilka planförslag som kan 
sägas ha varit ”bra” eller ”dåliga” är det möjligt att processen – ur samtliga inblandades sida – hade vunnit på om 
det hade funnits en instans eller funktion som i tidigt skede kunnat varna för kommande konflikter och 
motsättningar. Det framfördes stark kritik mot det första planförslaget. Samtidigt hade förslagsställarna lagt ned 
mycket arbete och pengar på att ta fram ett detaljerat förslag i skisser och modeller. I Järla kom en tidvis ganska 
hård diskussion att föras kring det först framlagda förslaget. Kritiken kom dels från aktörer inom systemet som 
tjänstemän i kommunen, dels från externa aktörer som i viss mån var sakägare - exempelvis Lillängens 
villaägareförening i villaområdet intill Saltsjö -Järla. 

Under fallstudiens genomförande menar jag att den tidigare projektledaren, som arbetat med att ta fram det första 
planförslaget (Alternativ A, FFNS/Wigow, 1996) inte i tillräckligt hög grad uppmärksammade – eller var intresserad 
av att informera sig om – den kritik som framfördes mot detta förslag. Projektledaren förklarade att förslaget skulle 
genomföras vare sig enskilda kommunala tjänstemän eller närboende gillade förslaget eller ej. I viss mån kan 
sägas att denne valde bort information som inte stämde överens med den egna uppfattningen och det egna 
projektet, vilket i kapitel 2 diskuterades under bland annat begreppet ”anchoring” eller ”det första intryckets tyranni” 
(Hammond/Keeney/Raiffa, 1999). 

En instans som tidigt kunnat varna markägaren och dess företrädare om kritiska synpunkter hade möjligen kunnat 
minska inslaget av förgävesprojektering - och samtidigt bidragit till ett öppnare diskussionsklimat. En sådan instans 
hade kunnat tillskapas genom att markägaren på eget initiativ anlitat en djävulsadvokat. Denne hade haft full insyn i 
markägarens planer, och haft i uppdrag att ta fram olika scenarier där planeringen skulle kunna fördröjas eller 
förhindras. I viss mån kan sägas att planförfattaren Håkan Jersenius i inledningen av arbetet fungerat som en 
inofficiell Djävulsadvokat. Jersenius kontaktade på eget initiativ markägaren och ställde denna typ av frågor: Tror du 
inte att det skulle gå att göra något mycket bättre här? Vill du ha på ditt samvete att riva den plats där AGA-
koncernen hade sin vagga? Är du beredd på all kritik du kommer att få från de boende och kommunens 
tjänstemän? 
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I stor utsträckning kom markägaren att följa de ”icke önskvärda” råden från Jersenius som också fick i uppdrag att 
utarbeta den andra planen. I det ögonblick som Jersenius började arbeta åt markägaren upphörde samtidigt hans 
möjlighet att fungera som en Djävulsadvokat i EKN -modellens definition– eftersom han nu hamnade i ett 
affärsmässigt förhållande till denne och fick egna intressen i projektets utformning. 

En djävulsadvokats uppgift i fallet Saltsjö-Järla har med ovanstående illustrerats genom ett exempel. En annan 
variant av djävulsadvokatens arbete skulle kunna initieras av den kommunala förvaltningen, där en eller flera 
personer får i uppdrag att, utan formellt inflytande på processen, och också utan framtida löften om uppdrag att 
genomföra planeringen, ges i uppdrag att analysera en plats resurser och möjligheter. En sådan process skulle 
kunna kallas ”resurssamråd” där, vid inledningen av et planarbete, markägare och kommun kallar till en öppen 
hearing där förslagsvis tre representanter för vardera EKN-perspektiven i tur och ordning utfrågar markägare, 
boende, arbetande, arkitekter, kommunala beslutsfattare etc om platsens möjligheter. Denna kan göras helt 
förutsättningslöst eller på basis av olika tidiga skissförslag. Utfrågarna har inför mötet getts tid att studera området 
mer i detalj, läsa in sig på förhistorien, gå runt i området, gå igenom eventuella planförslag och skrivningar i 
översiktsplaner och eventuellt även intervjua ledande beslutsfattare. 

Tillämpat på Saltsjö-Järla skulle markägaren innan det första planförslaget lades fram ha arrangerat en öppen 
hearing där frågor kunde ventileras öppet. En slutsats som kan tillämpas på fallstudien är att flera aktörer i detta 
ärende skulle haft nytta av en extern oberoende rådgivare, vilken i tid kunnat peka på risker, fallgropar, pyrande 
konflikter. 

Agenda EKN hade möjligen kunnat bidraga till en mer samlad diskussion i planeringen av Saltsjö-Järla. Den mer 
helhetsinriktade syn på industriområdets framtid som vuxit fram sedan sommaren 1998 har varit resultatet av 
enskilda aktörers engagemang – främst på den privata konsultsidan. De officiella utredningar och analyser som har 
gjorts har inte haft ett avgörande inflytande på processen. Det gäller t ex kommunala skrivningar kring planeringen 
av området och den jämförande MKB:n. En kulturhistorisk inventering av den äldre bebyggelsen, vilken 
genomfördes på privat initiativ av en tidigare markägare har dock spelat en viss roll som diskussionsunderlag.  
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9.3 Tillämpning av Agenda EKN i fallet Björnö 

detta avsnitt hänvisas till fallstudien om Norrtälje (Cars/Söderlind, 1998) samt i kapitel 5 
refererade vidare undersökningar. Fallstudien diskuteras med utgångspunkt från EKN-
modellens tio aspekter. Här diskuteras planeringsprocessen utifrån de frågor som ställs i en 
enklare variant av Agenda EKN – en checklista i tio punkter (Tabell 2, se kapitel 8) 
 

I fallstudien om Björnö visade det sig vara enkelt att organisera en stor opinion riktad emot ett förslag till byggande. 
De som engagerade sig emot byggplanerna tog inte på allvar ställning till den positivt ställda frågan ”hur och var 
kan vi bygga nya bostäder i kommunen”. Kritikerna hänvisade visserligen till andra platser i kommunen och på 
Björnö längre bort från vattnet, men tog inte frågan om de andra byggplatsernas attraktivitet på allvar. Om 
markägaren i detta fall (HSB/Riksbyggen) verkligen har gjort en riktig bedömning – i att nya hus längre bort från 
stränderna – verkligen skulle vara omöjliga att sälja (p g a lägre grad av attraktivitet) går dock inte att bevisa. 

En planeringsprocess där EKN-uppställningen använts hade möjligen kunnat bli mer allsidig och kreativ än den 
som nu blev fallet. Här görs först en genomgång av Björnö enligt de två första aspekterna  i EKN -uppställningen, 
Resurser och Potential. Därefter fördjupas diskussionen med hjälp av de följande åtta aspekterna. Det bör påpekas 
att Agenda EKN inte är ett försök att skapa en statisk planeringsmodell. Genomgången av planeringsprocessen för 
Saltsjö-Järla enligt EKN gjordes med den mer detaljerade tabellen som utgångspunkt. Denna genomgång är gjord 
med utgångspunkt från Agenda EKN:s checklista, bestående av frågor ställda utifrån de tio aspekterna. 

En grundläggande orsak till konflikterna kring Björnö-projektet kan vara att det i egentlig mening saknats en 
grundläggande målformulering, affärsidé, framtidsbild eller utvecklingsplan för Norrtälje. 

Kommunen hade i sin översiktsplan övergripande mål om en positiv utveckling och ett starkare Norrtälje. Dock 
saknades en strategi för hur detta skulle genomföras, inte minst i den politiska debatten. Markägaren för Björnö har 
haft som mål att utveckla en attraktiv bebyggelse med ekologiska inslag, men har inte - och kan knappast sägas ha 
ansvar för att ta - ett helhetsperspektiv utanför det egna markinnehavet. 

Diskussionen som förs under de olika punkterna är enbart exempel. Några färdiga eller sanna svar på 
planeringsfrågor finns inte. Tanken är här att visa hur EKN-modellen skulle ha kunnat användas i 
planeringsprocessen kring Björnö. Även om EKN-modellen inte i sig ställer upp några som helst mål för planeringen 
kan den användas som underlag och hjälp för att formulera mål. 

EKN 1 – Inventering av Resurser 

EKN 1 Har du inventerat befintliga Resurser och tillgångar som 
berörs inom projektets ram? 
1) genom en öppen dialog och process med beställaren? 
2) och presenterat detta resultat för beställaren? 
(datum för presentation och beslut, EKN-perspektiv anlagt?) 

1) ______________ 
2) ______________ 
E: ______________ 
K: ______________ 
N: ______________ 

 
I denna punkt ställs frågan: vilka är Norrtäljes befintliga resurser? Genom att pendla mellan befintliga resurser och 
framtida möjligheter kan listan göras både längre och mer detaljerad. Mycket förenklat belyser denna EKN-analys 
samma situation ur tre perspektiv: 

Ekonomi - "plånboksfrågor". Traditionellt "hårda" ekonomiska värden som avkastning, lönsamhet, investering, 
sysselsättning, budget. 

Kultur - "mänskliga frågor". Traditionellt  "mjuka" sociala värden som skönhet, trivsel, trygghet, gemenskap, 
traditioner. 
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Natur - "överlevnadsfrågor". Traditionellt "gröna" frågor som rör planeten jordens överlevnad, biologisk mångfald, 
ekosystemets långsiktiga hållbarhet. 

Uppgiften är här att inledningsvis med hjälp av inblandade parter dokumentera vilka intressen som står på spel. 
Denna dokumentation måste tas fram i en öppen och kreativ atmosfär. Ytterst är uppgiften att formulera lösningar 
som är sådana att motstående intressen och orsaker till konflikter, så långt möjligt, kan överbryggas. Diskussionen i 
denna fas fokuserar inte på reella eller men tala konflikter eller ståndpunkter. En EKN-inventering kan möjligen föras 
på ett mer positivt sätt än i gängse planeringsdiskussioner. I de fall värderingsmotsättningarna är olösliga är 
uppgiften att utveckla acceptabla principer och former för kompromisser. 

Genomgången av planeringsdiskussionen kring Björnö visar en avsaknad av ett operativt grunddokument för en 
gemensam och principiell strategidiskussion om kommunens framtid. Observera att tanken inte här är att "väga tre 
olika perspektiv mot varandra", u tan snarare att genomföra en inventering av resurser. Ur det ekonomiska 
perspektivet kan sägas att resurser som stod på spel i fallstudien var bland annat investeringar i markköp som 
gjorts norr och söder om staden samt i centrum, ej ianspråktagna industriområden liksom olika aktörers 
förväntningar om intäkter på byggande liksom det investeringsvilliga kapital som var vid handen. Ur det kulturella 
perspektivet kan sägas att resurserna handlade om Norrtäljes image, den mentala bilden av kommunen, 
kulturhistorien samt de nätverk, sociala grupperingar och förhoppningar som fanns bland kommunens invånare och 
företag. 

Ur det naturgivna perspektivet kan sägas att resurser bestod av naturområden, flora och fauna, vatten och 
odlingsmarker, skogar och strövområden. I en process där en resurskartläggning av denna typ görs, menar jag att 
det i det konkreta fallet hade varit möjligt att bygga upp åtminstone en viss samsyn om att de frågor som skulle 
diskuteras handlade om resurser ur (minst) tre perspektiv eller betraktelsesätt. I den konkreta planering som 
genomfördes menar jag att två relativt skilda betraktelsesätt kom att ställas emot varandra – markägarens och 
stadsarkitektskontorets mer ekonomiska perspektiv gentemot miljörörelsens och planeringskontorets mer 
naturresursinriktade betraktelsesätt. Jag menar att en förutsättning för att nå en hög grad av resursutnyttjande kan 
vara att en viss samsyn mellan företrädare för de tre olika EKN-perspektiven kan uppnås. Åtminstone i betydelsen 
att företrädare för skilda perspektiv accepterar och är villiga att ta emot synpunkter och viljor från företrädare från 
andra perspektiv.  

EKN 2 – Inventering av Potential 

EKN 2 Har du på ett positivt sätt kartlagt gömda Potentialer och 
möjligheter som finns inom projektets ram?  
1) genom en öppen dialog och process med omvärlden? 
2) och presenterat detta resultat offentligt? 
(datum för presentation och beslut, EKN-perspektiv anlagt?) 

1) ______________ 
2) ______________ 
E: ______________ 
K: ______________ 
N: ______________ 

 
Utifrån en första kartläggning av resurser som grund, menar jag att det i fallstudien hade varit möjligt att föra 
diskussionen vidare. De frågor som ställdes i det konkreta fallet gjordes i huvudsak utifrån helt skilda perspektiv – 
och med väsensskilda framtidsbilder av Norrtäljes framtid. Ur ett ekonomisk betraktelsesätt fanns det i 
planeringsprocessen förhoppningar om dels ekonomisk vinst ur markägarens perspektiv, dels förhoppningar om 
ökad befolkning och därmed ökat skatteunderlag och underlag för handel och service, ur ett kommunalt perspektiv. 
Ur ett kulturellt betraktelsesätt stod olika förhoppningar och möjligheter emot varandra. Det handlade i hög 
utsträckning om möjligheten att bevara Björnöområdet som ett attraktivt och tätortsnära strövområde och 
naturområde. 

De möjligheter som inte diskuterades i särskilt hög utsträckning, ur kulturellt perspektiv, var frågor om attraktivitet i 
boendet, samverkan mellan ny bebyggelse och natur och möjligheten att erbjuda fler bostäder i lika attraktiva lägen 
som villaområdet Kvisthamra tvärs över viken. Aspekten potential kan sägas ha diskuterats i högre grad ur ett 
naturperspektiv. Bevarande och utveckling av den biologiska mångfalden, vård av betesmark som låg i träda samt 
förutsättningar för djurlivet i allmänhet kom att hamna relativt högt på den politiska och planeringsmässiga agendan. 
En inventering av möjligheter, inte enbart gjord utifrån aktörernas egna professionella utgångspunkter eller direkta 
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intressen, hade varit möjlig i detta fall. Avsaknaden av en dagordning för diskussion gjorde att en samlad 
inventering av möjligheter var svår att åstadkomma. Planeringsprocessen kom i detta fall snarare att föras på två 
parallella mentala spelplaner – en exploateringsinriktad och en bevarandeinriktad..  

En genomgång av resurser och potentialer enligt EKN-uppställningen hade kunnat vara tillräcklig för att bryta den 
situation av dödläge och positionsbaserade ställningstaganden som gjordes i Björnöprojektet. Ett accepterande av 
andra aktörers betraktelsesätt kan vara en god utgångspunkt för att åstadkomma en kreativ och allsidig diskussion. 
De följande aspekterna i EKN-uppställningen kan förtydliga och fördjupa vissa resonemang. Nedan följer exempel 
på hur detta hade kunnat göras i Björnö, byggt på analyser av på vilka sätt och i vilka avseenden som 
planeringsprocessen kan sägas ha missat möjligheter till konsensusbyggande och skapande av legitimitet för skilda 
betraktelsesätt och intressen. 

EKN 3 – Tillämpning av aspekten Hållbarhet 
 E: 

 K: 
EKN 3 Har du tillämpat Hållbarhets-principen? 

 
 
 
(Ur E-, K- och N-perspektiv) 

 N: 

 
Markägaren och miljöopinionen kan båda sägas diskutera frågan om Hållbarhet, men utifrån var sitt  begränsat 
perspektiv – Ekonomi respektive Natur. Båda dessa sidor har ställt relativt enkla och begränsade frågor. Frågorna 
har inte varit inklusiva, dvs de har inte ställts så att de inbjudit till en öppen diskussion. Frågorna har snarast 
formulerats så att svaren varit givna. 

Markägaren  har ett ekonomiskt egenintresse av att erbjuda attraktiva bostäder i attraktiva lägen på sin egen mark - 
inte i andra lägen. Om den fråga som ställs är ”hur ska vi få bygga på våra attraktiva tomter vid vattnet” är svaret på 
frågan redan definierat. Markägaren kan sägas prioritera ”ekonomisk hållbarhet” inom projektets ram.  

Miljöopinionen har ett ideologiskt grundat intresse av att hindra exploatering av värdefulla natur - och kulturmiljöer. 
Miljö- och fritidsopinionen har ett visst egenintresse av att värna dagens strövområden från förändringar. Om den 
fråga som ställs är ”hur ska vi förhindra att värdefull natur bebyggs” är även här svaret givet. Miljöopinionen kan 
sägas prioritera ”ekologisk hållbarhet” med betoning på dels naturens egna värden, dels användningen av naturen 
som rekreationsplats. 

Ett problem i detta sammanhang kan vara att frågan om ekonomisk hållbarhet inte har förts samtidigt med frågor 
om Kulturell och Naturgiven hållbarhet. Intresset för ekonomiska överväganden, frågeställningar och realiteter har 
varit ganska låg, främst inom miljöopinionen. Värdet på Björnö Marks markinnehav avgjordes också de facto av 
kommunen. Utan byggrätt i de lägen som markägaren menade kunde ge ekonomisk avkastning, var byggande i 
princip ekonomiskt omöjligt. Om markägarens bedömning att det var ekonomiskt omöjligt att generera vinst genom 
byggande längre inåt land var korrekt, är argumentet att HSB/Riksbyggen borde bygga på andra ställen osakligt. 
Varje byggprojekt förutsätter en aktör som är beredd att stå för dess kostnader. Markägarens bedömning kan 
samtidigt ha varit att det var mer fördelaktigt at bygga närmare vattnet, även om det inte isig var omöjligt att bygga 
med avkastning inåt land. I det perspektivet är markägarens bedömning självfallet att beteckna som ett led i ett 
förhandlingsspel. 

Björnö kan även diskuteras utifrån aspekten politisk hållbarhet. I detta fall har tidsaspekten varit av avgörande 
betydelse. En viktig fråga vad gäller ”hållbarhet” i planering och byggande är den politiska instansens förmåga att 
”hålla ord”. När HSB/Riksbyggen köpte Björnö hade kommunens ledande personer givit positiva besked om att det 
var möjligt att bygga här. Som debatten utvecklade sig var dessa”örhandsbesked inte mycket värda. Självklart går 
det inte att kräva att ledande politiker alltid ska stå vid sina ord eller genomdriva sina uppfattningar mot andra 
politikers eller opinionens vilja. I intervjuer med berörda parter menar representanter för markägaren att politikerna i 
detta fall inte vågat driva sina uppfattningar trots kritik. Av intervjuerna framstår det snarare som att politiker fö ljer 
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och lyssnar till den debatt som förs, snarare än att driva sina uppfattningar. Flera intervjupersoner sade också att 
frågan om Björnö inte gick att driva på grund av det då annalkande valet. 

Hela processen kring Björnö kan karaktäriseras som avsaknad av långsiktighet, otydliga beslut och viljeyttringar 
från olika delar av den kommunala förvaltningen. Frågan om ”politisk hållbarhet” har inte besvarats. Frågan är om 
det ens är meningsfullt att diskutera ”hållbarhetsfrågan”, om det saknas en grundläggande diskussion om hur 
Norrtälje ska utvecklas. Möjligen skulle en grundligare diskussion kring översiktsplanen för hela Norrtälje kunnat ge 
mer av stadga i debatten om bl a Björnö. En slutsats kan vara att konflikter i enskilda bygg- och planärenden inte 
kan undvikas, men att en tydligt formulerad och genomarbetad översiktsplan skulle kunna skapa bättre struktur i 
enskilda diskussioner. 

 

EKN 4 – Tillämpning av aspekten Mångfald 
 E: 

 K: 
EKN 4 Har du tillämpat Mångfalds -principen? 

 
 
 
(Ur E-, K- och N-perspektiv) 

 N: 

 
Björnöprojektet i sig kännetecknas av avsaknad av ekonomisk mångfald, åtminstone ur exploaterings - och 
projektsynpunkt. I Björnö försökte en enda ekonomisk aktör, HSB/Riksbyggen, att ta fram planer för en ny 
bebyggelse på sin egen mark. En tolkning av aspekten ekonomisk mångfald kan vara att högre ekonomisk 
mångfald åstadkoms om flera olika aktörer, byggföretag, investerare, beställare etc är inblandade i genomförandet 
av ett projekt. Det är möjligt, men inte givet eftersom detta svårligen kan bevisas i efterhand, att den starka kritik 
som riktades mot projektet till en del kan bero på att en enda stor aktör försökte att planlägga mark för den egna 
organisationens vinnings skull. Ur förhandlingssynpunkt är det möjligt, men svårt att leda i bevis, att projektet hade 
utvecklats på ett annat sätt om ett flertal, mindre, aktörer varit inblandade i planeringsprocessen. De mindre aktörer 
som aktiverade sig emot projektet hade i en sådan ”spelsituation” haft att handskas med en ”motståndargrupp” av 
annat utseende och möjligen också andra motiv och resurser. 

Björnöprojektet stod också emot andra tänkbara projekt i Norrtälje, t ex bebyggelse nära centrala hamnen och 
området Färsna som planlades i slutet av 1980-talet. Ur aspekten ekonomisk mångfald vore de t intressant att 
diskutera övriga markägares syn på Björnöprojektet. Om kommunen givit klartecken till byggande av bostäder i 
exklusiva och attraktiva lägen vid vattnet skulle detta ha missgynnat de aktörer som äger mark vid hamnen i 
centrala Norrtälje. Det är, som en hypotes, möjligt att olika byggföretag skulle ha tvingats konkurrera hårdare om 
pris och kvalitet om kommunen givit klartecken för bebyggelse på flera ställen samtidigt. Eftersom även en stor del 
av infrastrukturen på Björnö var tänkt att bekostas av HSB/Riksbyggen, skulle ett sådant förfarande troligen inte ha 
åsamkat kommunen större kostnader.  

Ur aspekten kulturell mångfald kan sägas att de  hus som planerades att byggas i Björnö även var tänkta att 
produceras av  markägaren. De första etapperna var även avsedda att ritas av ett och samma arkitektkontor. De 
delar av Norrtälje som uppvisar den största mångfalden av arkitektonisk variation är de äldsta delarna. I dessa delar 
har ett flertal aktörer samtidigt eller vid olika tillfällen byggt med olika teknik och utformning. Villaområdet Kvisthamra 
som ligger mittemot Björnö, tvärs över Kvisthamraviken, har en mycket varierad bebyggelse. Husen har olika 
standard och storlek och pris, vilket kan sägas ge förutsättningar för en viss social variation och därmed troligen 
också en högre grad av kulturell mångfald – åtminstone sett i jämförelse med ett förverkligat Björnöprojekt. 

Av intervjuer med markägarna, t ex representanten för HSB Täby/Roslagen, framgår att dessa inte är helt 
främmande för att invitera fler aktörer att bygga i Björnö. Det är möjligt att diskussionen om Björnö skulle sett 
annorlunda ut, om det inte var fråga om ett enda stort företag som skulle driva ett enda projekt i egen regi. Om t ex 
en intresseförening för blivande boende på Björnö bildats, hade möjligen diskussionen kunnat bli mer allsidig. En 
mer traditionell stadsplan, där mark sålts ut tomt efter tomt till olika hushåll eller mindre byggföretag hade kunnat ge 
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vissa förutsättningar för en mer varierad stadsdel, vad gäller exempelvis hushållstyper och social blandning, jämfört 
med den som planerades.  

Ur aspekten biologisk mångfald skulle ny bebyggelse på Björnö knappast tillföra några nya värden. Oavsett om 
bebyggelsen låg nära vattnet eller längre ifrån, skulle de boende successivt öka användningen av marken, med 
mer upptrampade gångstigar, nya vägar för trafik och skogs- och ängsmark skulle tas i besittning av lekande barn. 
Det som möjligen skulle kunna öka den biologiska mångfalden, vore en mer intensiv skötsel av den gamla 
odlingsmarken och hagmark. Vissa biologiska system förutsätter mänsklig skötsel – från ängsmarker och 
traditionella odlingslandskap till trädgårdsodling. Ny bebyggelse skulle kunna planeras för att faktiskt öka den 
biologiska mångfalden – men då i riktning bort från relativt extensiv markanvändning (strövområden, bärplockning) 
till mer intensiv odling. 

Slutsatsen kan, utifrån denna fallstudie, vara att frågor om ekonomisk, kulturell och biologisk mångfald inte kan 
ställas på ett förenklat sätt, där till exempel mänsklig aktivitet ses som ett hot mot den biologiska mångfalden. 
Varken miljö- eller exploateringsintresset har fört en kreativ diskussion om hur krav på biologisk mångfald, skydd av 
värdefull natur och attraktiva ströv- och friluftsområden kan samordnas med skapande av nya bostäder. En 
diskussion kring aspekten mångfald hade kunnat bidra till en mindre konfliktinriktad planeringsdiskussion. 

EKN 5 – Tillämpning av aspekten Försiktighet 
 E: 

 K: 
EKN 5  Har du tillämpat Försiktighets -principen? 

 
 
 
(Ur E-, K- och N-perspektiv) 

 N: 

 
Ur perspektivet ekonomisk/finansiell försiktighet kan Björnöprojektet kort beskrivas som en rejäl chanstagning från 
HSB/Riksbyggens sida. Trots motstånd mot byggande i nära vattenlägen från flera politiska partier, 
intresseföreningar och en antagen översiktsplan, drev markägaren fram ett planförslag som närmast uppfattades 
som en provokation av flera grupper. En mer försiktig – säker – strategi hade troligen varit att redan tidigt i 
processen förklara för övriga parter under vilka förutsättningar som det skulle vara ekonomiskt möjligt att bygga nya 
bostäder på Björnö. En dialog i stället för konfrontation hade kanske gett projektet större chans att förverkligas. En 
tillämpning av en ekonomisk försiktighetsprincip hade till e xempel ha kunnat resultera i att HSB/Riksbyggen i stället 
för ett ”chansartat” markköp (byggt på informella och vanskliga förhandsbesked från politiker) hade ingått ett 
optionsavtal med säljaren av markområdet – där köpets genomförande (och eventuellt även priset) villkorats utifrån 
innehållet i en framtida godkänd detaljplan/exploatering. Ett sådant optionsavtal hade belastat markägaren mindre 
ekonomiskt och samtidigt gjort det lättare för kommunens politiker och tjänstemän att föra en diskussion där hela 
kommunens utveckling stått i blickpunkten. 

Även ur aspekten kulturell/mänsklig försiktighet präglas projektet av risker. Ur politiskt och kommunalt perspektivet 
kan Björnöprojektet betecknas som en chanstagning. De aktörer som drivit fram projektet har inte förankrat arbetet i 
kommunen, varken bland tjänstemän eller hos opinionsgrupper. En orsak till att diskussionen kom att bli så 
konfrontationsinriktad kan vara att många Norrtäljebor uppfattade sig som maktlösa eller stående ”utanför” de cirklar 
där beslut togs och planer drogs upp. De miljöinriktade partierna och fristående grupper har inte inbjudits till en 
diskussion i ett tidigt skede. Diskussionen har inte fört på ett ”inklusivt” sätt. Den som uppfattar sig som 
utanförstående har självklart inget intresse av att gå in i en gemensam diskussion. Ett mer försiktigt 
tillvägagångssätt hade varit att ta vara på mänskliga resurser i form av idéer och drömmar bland Norrtäljeborna. 
Även här blir slutsatsen att dialog istället för konfrontation hade kunnat ge mer av samsyn – om bebyggelse på 
Björnö eller på andra ställen i kommunen. 

Ur aspekten natur/ekologisk försiktighet kan däremot sägas att det ur miljöopinionens perspektiv inte har funnits 
någon anledning att gå ”försiktigt” fram. Till dags dato har opinionen mot byggande varit framgångsrik. Samtidigt har 
miljöopinionen inte visat hur andra modeller för planering och byggande i Norrtälje skulle kunna förverkligas. 
Opinionen har begränsat sig till att förhindra ett projekt. Markägaren har samtidigt försökt att tillämpa 
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försiktighetsprincipen vad gäller utformning av bebyggelse, infrastruktur etc i sitt planprogram. Miljöopinionen har, 
menar jag, inte gått in i en seriös diskussion om tillvaratagande av ekologiska resurser. Det hade till exempel varit 
möjligt att diskutera vinna-vinna-lösningar vad gäller upprätthållande av det öppna landskapet och den äldre 
odlingsmark som hotas av igenväxning. En generell slutsats vad gäller tillämpning av aspekten försiktighet är att 
alternativet ”status quo” inte alltid eller på ett självklart sätt är den främsta för att undvika risktagande eller oönskade 
effekter. Även ur ett snävt miljöperspektiv menar jag att miljöopinionen hade kunnat nå längre i att hävda sina 
intressen om hållbar utveckling, genom att föra en diskussion även ur exploaterings- och utbyggnadsperspektiv.  

EKN 6 – Tillämpning av aspekten Subsidiaritet 
 E: 

 K: 
EKN 6  Har du tillämpat Subsidiaritets -principen? 

 
 
 
(Ur E-, K- och N-perspektiv) 

 N: 

 

En mycket enkel tolkning av subsidiaritetsprincipen är att beslut ska fattas på rätt nivå. Viktiga beslut ska enligt 
denna enkla tolkning fattas på hög nivå, medan frågor som kan lösas lokalt eller enskilt kan lösas på en lägre nivå. I 
Norrtälje diskuterades tidigare att bygga nya bostäder norr om centrum, i Färsnaområdet. Den plan som 
utarbetades för Färsna var dock beroende av att nya vägar byggdes. Även den planerade bebyggelsen i Björnö 
skulle kräva nya vägbyggen. Oklarheter om hur och när nya vägar skulle kunna byggas i Björnö, t ex en planerad 
trafikplats söder om staden, gjorde projektet svårgripbart och beslutsprocessen än mer komplex. Kommunen, 
liksom markägaren, hade i detta avseende inte mandat eller möjlighet att besluta i viktiga frågor som var nära 
sammankopplade med projektet. 

En aspekt av Subsidiaritetsprincipen som redan berörts under aspekten Mångfald är frågan om i vilken utsträckning 
en markägare bör ges monopol på byggande och utformning av nya bostäder, inom till exempel ett område av 
Björnös storlek. En tolkning av subsidiaritetsprincipen är att detta är en praktisk och för genomförande effektiv 
ordning. En annan tolkning kan vara att beslut om utformning av enskilda bostäder i Björnö delegerades ner till 
enskilda hushåll eller ett flertal olika byggföretag. Det ”otalansvar som större fastighets- och byggbolag ibland tar för 
nya bostadsområden – där de utformar allt från vägnät och planteringar till enskilda hus och köksutrustning – kan 
självklart ses som en tolkning av subsidiaritet. En annan tolkning kan vara att delegera byggandet till flera aktörer. 
En sådan modell skulle kunna ge mindre homogena och mer varierade stadsdelar, även om detta samtidigt skulle 
skapa andra problem och utmaningar, inte minst i samband med utbyggnad av infrastruktur. 

EKN 7 – Tillämpning av aspekten Attraktivitet 
 E: 

 K: 
EKN 7 Har du tillämpat Attraktivitets -principen? 

 
 
 
(Ur E-, K- och N-perspektiv) 

 N: 

 
Markägaren och miljöopinionen kan båda sägas ha diskuterat frågan om Attraktivitet, men utifrån två skilda 
perspektiv. Båda parterna har haft ett begränsat perspektiv på frågan om attraktivitet. Kommunala översiktsplaner 
och MKB har i princip inte berört frågor om attraktivitet. 

Markägarens syfte med planen har varit att skapa attraktiva bostäder för en icke definierad grupp människor inom 
ett visst avgränsat m arkområde. Planen har enbart diskuterat aspekten ”attraktivitet” inom markägarens ägor. 
Markägaren har fört en icke definierad grupp människors talan. Markägaren har diskuterat aspekten Attraktivitet 
utifrån främst E- och K-perspektiv. 

Miljöopinionens motståndet mot planen har också delvis handlat om attraktivitet. Planer har från denna 
aktörsgrupps sida enbart bedömts utifrån dess inverkan på personer som redan idag på något sätt använder 
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Björnö som rekreationsområde. Även miljöopinionen har fört en icke d efinierad grupp människors talan. 
Miljöopinionen har diskuterat aspekten Attraktivitet utifrån främst K- och N-perspektiv. 

De kommunala planerarnas utgångspunkter för översiktsplaner och MKB har inte i hög grad varit att tillskapa 
attraktivitet ur något av de tre EKN-perspektiven. Den fördjupade översiktsplan som togs fram av 
planeringskontoret kan sägas snarast ha utformats för att skydda eller bevara värden ur ett begränsat K- och N-
perspektiv. I dessa plandokument finns en låg förståelse för frågor om ekonomisk attraktivitet (för investerare) och 
om kulturell attraktivitet (för boende) 

En invändning mot kommunens översiktsplan kan vara att just aspekten attraktivitet har varit relativt frånvarande. 
Denna plan har inte svarat upp mot markägarens berättigade intresse av att kunna bygga på platser som gör det 
troligt att bebyggelsen genererar vinst. ÖPL har med andra ord visat ett svagt intresse för aspekten Attraktivitet – ur 
Ekonomiskt och Kulturellt perspektiv. Ett liknande resonemang kan föras kring miljörörelsens kritik av markägarens 
förslag. Ur miljörörelsens perspektiv ses bevarandet av natur och obebyggda kustremsor som ett ”allmänintresse”. 
Men denna definition är mycket snäv. Begreppet ”allmänintresse” kan inte vara liktydigt med enbart nuvarande 
boende och arbetande i kommunen. Allmänintresset kan inte heller begränsas till naturperspektivet.  

En invändning mot markägarens förslag från planavdelningens sida har varit att bebyggelsen närmast stranden 
skulle göra eventuell framtida bostäder längre bort från stranden mindre attraktiva. I intervjuerna framgår t ex att 
markägarens förslag framstått som ett försök till ”russinplockning”, dvs att få till stånd en begränsad attraktiv 
bebyggelse som samtidigt minskar graden av attraktivitet för kommande bebyggelse. En annan invändning mot 
markägarens förslag kan vara att frågan om Attraktivitet enbart diskuterats inom HSB/Riksbyggens egen mark. Det 
är dock naturligt att markägaren enbart är intresserad av att få till stånd bebyggelse på sin egen mark – inte på 
andra likaså attraktiva platser i Norrtälje.  

Ett intresse som är ”allmänt” till sin natur inbegriper definitionsmässigt ”alla intressen” – från växter, djur och natur till 
nuvarande norrtäljebor/företag, framtida eventuella norrtäljebor/företag liksom samtliga markägare. Den fysiska 
planeringens huvudfråga kan sägas ligga i definitionen av vad detta allmänna intresse består av. Observera att 
även intresset av att bo vid en vacker strandpromenad ingår i det ”allmänna intresset” – inte enbart intresset av att 
fritt kunna ströva genom orörd natur. Även boende och företag ingår i Norrtäljes ”allmänhet”. Samtidigt kan sägas 
att markägaren i sitt förslag lagt ned stor möda på att skapa en attraktiv bebyggelse längs vattnet – som även skulle 
kunna användas av personer som inte bor på platsen. En strandpromenad längs små skjul, bryggor och möjligen 
ett sommaröppet kafé skulle troligen ha kunnat öka attraktiviteten i området även för allmänheten. Strandområdet 
skulle inte enligt planerna privatiseras eller göras svåra att nå för allmänheten. 

Den grupp som Björnöprojektet i slutänden var avsett att betjäna, enskilda hushåll, har också varit frånvarande i 
diskussionen. Planeringsprocessen har inte varit organiserad så att företrädare för de hushåll som eventuellt skull e 
vilja flytta till annan bostad inom kommunen – eller flytta till Norrtälje från en annan kommun – har varit 
representerade. Denna grupp, de frånvarande konsumenterna har inte haft någon egen röst i processen. Det är 
möjligt att processen hade utvecklats på ett annat sätt om markägaren hade inbjudit hushåll att preliminärt teckna 
sig för en bostad i Björnö. Kontentan av detta resonemang är att en plans Attraktivitet inte kan bedömas snävt, 
enbart ur ett enda perspektiv. 

Samtliga parter i Norrtälje kan sägas ha misslyckats med att föra en allsidig diskussion. Den politiska instansens 
uppgift att företräda ”allmänintresset” och göra sammanvägningar har inte uppfyllts. Politiker och tjänstemän har 
snarare lyssnat på ett fåtal aktörer och anpassat sig till dessa – ibland anpassat sig till markägarens önskningar, 
ibland till miljöopinionens kritik. Politiker och planerare har inte lyckats göra en sammanvägning som förenar dels de 
framtida boendes intresse av attraktiva och trevligt belägna bostäder och dels kringboendes m fl intresse av ett 
attraktivt och relativt orört naturområde. Det är möjligt att en diskussion utifrån EKN -uppställningen hade kunnat 
bidraga till en mer kreativ och allsidig diskussion i denna fråga. 
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EKN 8 – Tillämpning av aspekten Synergi 
 E: 

 K: 
EKN 8 Har du tillämpat Synergi-principen? 

 
 
 
(Ur E-, K- och N-perspektiv) 

 N: 

 

Frågor om bebyggelse och planering förs ibland utifrån föreställningen om ett nollsummespel. Enligt ett sådant 
synsätt är den enda möjligheten att förbättra utfallet för en aktör att en annan aktör gör eftergifter och får ett 
försämrat resultat. I Björnö har debatten i stort sett förts enligt en sådan föreställning. De intressen som har stått 
emot varandra har ofta uppfattat motsättningarna som antagonistiska: 

Position 1: ”Om markägaren får bygga vid vattnet förstörs naturen”. 

Position 2: ”Om översiktsplanen för Björnö gäller blir det omöjligt att bygga hus som vi kan sälja”. 

Det är inte meningsfullt att försöka fördela någon sorts ”skuld” för denna antagonistiska debatt på någon enstaka 
part. Samtidigt går det att hävda att det inom ramen för kommunens planeringsansvar ingår att få till stånd en 
allsidig genomlysning av problem och möjligheter. Själva planeringsprocessen i sig har gjort det mycket svårt att 
föra en gemensam diskussion inriktad på synergieffekter, dvs hur önskan om ekonomisk vinst skulle kunna 
samverka med önskan om skydd av naturen och öppna och tillgängliga stränder. I Björnö har kommunala 
tjänstemän snarare tagit fram beslutsunderlag som understödjer den ena eller den andra sidan i debatten: 

Planeringskontoret. Framtagande av översiktsplan för Björnö, med betoning på skydd och restriktioner.  
Dokumentet stödjer i viss utsträckning den politiska miljösidan, dvs politiska partier som (mp), (v), delvis (c) och 
delar av (s) samt naturskyddsföreningen och de opinionsgrupper som bildats. 

Stadsarkitektkontoret. Utvärdering av arkitektförslag för byggande vid vattnet, med betoning på attraktivitet och 
säljbarhet. Förslaget stödjer den politiska ”exploateringssidan”, dvs i huvudsak (m), (fp), delar av (s) samt 
markägaren.  

Ur processperspektiv har detta bäddat för en konflikt, där olika intressen så att säga har anslutit sig till något av 
dessa parallella dokument. Om det finns två helt olika plandokument, kan det vara svårt att hävda en tredje 
uppfattning. Samtidigt kan de personer som har deltagit i framtagning av översiktsplanen respektive 
exploateringsplanen av rent mänskliga skäl ha svårt att finna några fördelar i det motsatta plandokumentet. 

I fallet Björnö borde det dock inte vara svårt att hitta synergieffekter ur EKN-perspektiv. Det odlingslandskap som 
hotas eller ligger i träda (vallar) kan ses som en potential för ny bebyggelse – t ex kan nya bostäder läggas i 
anslutning till odlingsmark och användas för  trädgårdsodling eller mer storskalig odling i samverkan med ett 
ekologiskt inriktat boende. Den restaurering av hagmarker som föreslås i den kommunala översiktsplanen, kan 
göras ekonomiskt möjlig genom exploatering med nya bostäder. Björnö Gård som risker ar att förfalla kan tillföras 
ekonomiska resurser vid en exploatering. Om ny bebyggelse läggs nära gården kan denna få en ny användning 
som säkrar gårdens existens, från bostäder till service, skola, fritidsverksamhet etc.  

Översiktsplanens önskan om ”bevarande” av viktiga miljövärden (NATUR-perspektiv) kan, menar jag, i ett flertal 
punkter samordnas med ”exploateringsplanens” önskan om skapande av ekonomiska värden (EKONOMI-
perspektiv). Detta hade kunnat ske genom en diskussion om Björnö ur det tredje perspektivet – dvs hur en attraktiv, 
unik, spännande, vacker och mänskligt värdefull miljö var möjlig att åstadkommas (KULTUR-perspektiv). På basis 
av genomförda intervjuer och studerade planeringsdokument vill jag hävda att det i Björnö fanns goda 
förutsättningar för att på punkt efter punkt söka finna ”vinna-vinna” -lösningar. Men, för att synergieffekter ska kunna 
uppnås är det dock inte tillräckligt att enbart presentera eller diskutera samverkansfördelar. Det krävs även en 
process och en dagordning för dis kussion som gör det möjligt att föra en sådan diskussion. 
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EKN 9 – Tillämpning av aspekten Benchmarking 

EKN 9 Har du genomfört en Benchmarking -analys av projektet 
genom att: 
1) ta fram referenser och förebilder av "the state of the art"? 
2) kartlägga konkurrenssituationen gentemot andra projekt? 
(Namn på dokument, datum för presentation) 

1) ______________ 
    ______________ 
2) ______________ 
    ______________ 

 
I studien av Björnö framträder en bild där offentliga respektive privata aktörer arbetar efter mycket olika 
tankemodeller vad gäller mål och definitioner för planering och byggande. Graden av preciseringar ligger på 
närmast väsensskilda nivåer: 

Kommunala tjänstemän liksom politiker har i stor utsträckning arbetat enligt allmänna principer om 
exploateringsnivåer, tillgänglighet, utbyggnadsetapper, säkerhet, trafikföring, allmänna miljökrav. De offentliga 
aktörernas definitioner är med andra ord relativt abstrakt och allmänt hållna. Kommunala tjänstemän har inte i 
översiktsplaner eller MKB ställt upp tydliga målbilder eller konkreta visioner. De formuleringar i översiktsplanen för 
Björnö som har den högsta graden av precisering vad gäller utformning och utseende beskriver den framtida 
bebyggelsen i termer av att småskalig byggnadsutformning ska eftersträvas och att lägenheter ska grupperas i 
kvarter och utformas för att underlätta tillskapande av gemenskap mellan de boende (ÖPL Björnö, 1994). Planen 
föreskriver vidare att variation i bebyggelsen ska eftersträvas, att det ska finnas möjlighet för lokaler med ej 
störande verksamheter att integreras i området samt att utrymme för förskola och dagcentral eller annan 
samlingslokal ska tillgodoses (ÖPL Björnö, 1994). Skrivningarna är tydliga vad gäller allmänna målsättningar, men 
ger en mycket stor grad av tolkningsmöjlighet vad gäller planform, bebyggelsetyp, arkitektur, känsla och 
stämningar. Här görs inga referenser till förebilder eller jämförelser med andra stadsmiljöer. 

Privata konsulter liksom representanter för markägaren har mer tydligt utgått från konkreta referenser och 
förebilder. I planförslaget hänvisas direkt till förebilder som den traditionella svenska trästaden och fiskelägen och 
traditionell trähusbebyggelse i Roslagen. I planprogrammet utmejslas en bild av vilka verksamheter och andra 
kvalitéer som ska finnas i den tillkommande bebyggelse, med referenser till befintlig bebyggelse i Norrtälje och 
andra mindre städer (Förslag till detaljplaneprogram för Björnö Hamn och Björnö Berg, 1996). 

Slutsatser av denna diskussion kring aspekten Benchmarking: 

1) Någon systematisk och gemensam diskussion örande Benchmarking har inte förts Norrtälje. 

2) Förebilder kan ha svårt att hävda sig gentemot etablerade planeringsprinciper som till exempel 
strandskydd, trafikseparering. 

3) Förebilder kan samtidigt vara mer effektiva än generella normer och regler, vad gäller att kommunicera 
och därefter säkra en viss kvalitet i planering och byggande. 

4) En gemensam diskussion om förebilder, mellan både offentliga och privata aktörer, liksom bland enskilda 
och organisationer i Norrtälje, hade möjligen kunnat ge en mer allsidig och kreativ planeringsprocess. 

EKN 10 – Tillämpning av aspekten Djävulsadvokat 

EKN 10 Har du anlitat en fristående och oberoende Djävulsadvokat 
som löpande genomfört en riskrevision för att: 
1) granska alla tänkbara/otänkbara invändningar och risker? 
2) och presenterat detta resultat för högsta beslutande instans? 
(Namn på dokument, datum för presentation)  

1) ______________ 
    ______________ 
2) ______________ 
    ______________ 

 
Det är min bedömning att en Djävulsadvokat med uppgift att följa planeringen för Björnö hade kunnat fylla en viktig 
uppgift, vare sig denne anlitats av kommunen eller markägaren. Den relativt grundliga genomgången av 
diskussionen kring Björnö gör det onödigt att i detalj gå igenom alla risker och hotbilder som Djävulsadvokaten 
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hade kunnat peka på. En Djävulsadvokat anlitad av kommunen, t ex kommunstyrelsens ordförande, hade kunnat 
göra en analys som i stort sett ser ut som denna genomgång av fallet Björnö. En Djävulsadvokat hade t ex kunnat 
överlämna följande meddelanden till kommunstyrelsen: 

     Djävulsadvokatens rapport kring projekt Björnö 
     PM till kommunstyrelsen 1998-01-01 

1) Stadsarkitektkontoret medverkar i utvärdering av parallella uppdrag med uttrycklig uppgift att frångå 
översiktsplanen! Det bäddar för en konflikt även mellan våra tjänstemän.  
 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRD: Vi måste sätta oss ned och diskutera saken! 

2) Planeringskontoret håller på att göra en översiktsplan som går stick i stäv med HSB/Riksbyggens 
idéskiss för Björnö. Det kommer att bli problem.   
 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRD: Markägaren och planerarna måste träffas! 

3) Byggnadsnämndens ordförande vill bygga nya hus nära vattnet. Naturskyddsföreningen är på krigsstigen. 
Ingen frågar Norrtäljeborna hur dom vill bo. Vore det inte dags för en diskussion som handlar om vad folk 
vill istället för vad folk inte vill?    
 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRD: Ordna en debattkväll som handlar om hela Norrtälje!  

4) Alla parter slåss hej vilt om Björnö. Men ingenstans förs det några vettiga samtal mellan dom som slåss. 
Kan vi inte ordna ett gemensamt forum för diskussion mellan några personer som behöver träffas? T ex 
Naturskyddsföreningen, HSB/Riksbyggen, några politiker, någon som bor vid Björnö, 
hyresgästföreningen, byggnadsnämnden och andra markägare?  
 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRD: Ordna en studieresa för dessa, t ex busstur runt Mälaren. 

5) Markägarna i centrum är irriterade. Kommunen diskuterar nya byggplaner för Björnö medan andra 
markägare bara står och väntar. Ska vi verkligen gynna HSB/Riksbyggen genom att stoppa alla andra 
projekt under tiden?    
 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRD: Bjud in samtliga markägare på kaffe nästa vecka! 

 

En annan variant av Djävulsadvokatens arbetsuppgift, skulle kunna vara att ta fram en mer oberoende värdering av 
översiktsplanen för Björnö, respektive markägarens detaljplaneprogram. I Björnö tog förslagsställaren fram en 
projektanknuten miljökonsekvensbedömning som en del av själva planförslaget. Denna utformades i samarbete 
med de arkitekter som gjort själva planförslaget. Analysen tar sin utgångspunkt i ett konkret förslag till ny 
bebyggelse och kan ses som en ren partsinlaga från förslagsställaren. Detta dokument visar möjligen hur en 
projektanknuten MKB kan fungera som en checklista för förslagsställaren, en struktur som viss mån har hjälpt 
förslagsställaren att presentera sitt förslag. Arkens förslag för HSB/Riksbyggen hade dock inte utformats på ett 
avgörande annorlunda sätt, om ett planprogram för projektet inte hade redovisats. De grundläggande tankarna i 
Arken Arkitekter ABs förslag under tävlingsfasen (parallella uppdrag) och det bearbetade förslaget är i princip 
desamma. 

Den kommunala översiktsplanens MKB för Björnö var däremot av mer principiell natur och kom att spela en viktig 
roll för den fortsatta debatten om eventuell bebyggelse, eftersom den drog upp tydliga gränser för var bebyggelse 
skulle kunna få uppföras och var naturmark skulle sparas. I Björnöfallet kom de två MKB-dokumenten att fungera 
som argumentsamlingar för två olika intressen med två olika viljor - att bygga vid vattnet respektive att skydda 
stranden från bebyggelse. Någon oberoende miljökonsekvensanalys av Björnöprojektet går inte att finna i något av 
dessa dokument. Dessa är i praktiken två partsinlagor, författade av ett bevarandeintresse respektive ett 
exploateringsintresse. En  slutsats av detta kan vara att framtagande av tidiga och fristående MKB är svåra att 
skapa med nuvarande koppling mellan uppdragsgivare och utförare av MKB, vilket gäller såväl i de fall då 
uppdragsgivaren är en kommunal beställare (plan-MKB) som när MKB görs på uppdrag av en privat aktör (projekt-
MKB). 
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I Björnö stod diskussionen tydligt mellan exploateringsintresset och bevarandeintresset. Mycket förenklat 
diskuterade markägaren/stadsarkitekter och vissa politiker utifrån begrepp som boendekvalitet, attraktivitet, trivsel – 
med eventuella framtida boendes kvalitetskrav som viktigaste punkt. Miljösidan/planarkitekter och andra politiker 
diskuterade förslaget utifrån redan etablerade Norrtäljebors synpunkter och utifrån det rörliga friluftslivets krav. 
Någon seriös gemensam diskussion fördes inte mellan dessa intressen. Eftersom planeringen av nya bostäder i 
Björnö helt avbröts kan nedlagt arbete från markägarens sida i princip karaktäriseras som "förgävesprojektering". 
Det arbete som lades ned på översiktsplanen, har varit framgångsrikt vad gäller att skydda strandområdet, men inte 
vad gäller att få till ny bebyggelse längre inåt land. Det kommunala bevarandeintresset har således varit 
framgångsrikt, men inte det kommunala intresset av att skapa ny bebyggelse. Det är även här möjligt att en 
oberoende instans eller person, som nära följt processen - utan eget ansvar eller eget intresse - hade kunnat få till 
stånd en samlad diskussion som kunde svara mot flera aktörsgruppers intressen.  

Agenda EKN är ett försök att skapa ett planeringsunderlag – en dagordning för diskussion – som skulle kunna bidra 
till att skapa en allsidig och kreativ diskussion. Det är svårt att i efterhand bedöma hur och med vilket utfall en 
användning av Agenda EKN hade fungerat i detta fall. Hade de olika aktörerna accepterat och varit intresserade av 
en diskussion utifrån Agenda EKN? Hade det varit möjligt att skapa en mer allsidig diskussionsplattform för de olika 
aktörerna? 

Ett svar är att de olika perspektiv och intressen inte går att förena. I till exempel politiska processer, med konkurrens 
mellan olika partier, bygger dessa ofta på tydliga ställningstaganden för och emot olika förslag. Det ligger så att 
säga i partiväsendets natur att ett planärende blir starkt politiserat. Politiker o ch intressegrupper, som i fallet Björnö 
miljörörelse och Naturskyddsförening, har inget att vinna för egen del på en process som leder till samsyn eller 
kompromiss. Enligt detta synsätt är konflikt och konfrontation en del av den normala planprocessen. Låsningar och 
avbruten planering går inte att undvika. 

Ett annat svar är att en mer allsidig diskussion om Norrtäljes framtid hade varit möjlig.  En sådan diskussion hade 
troligen varit möjlig tidigt i processen, vid Björnö Marks förvärv av Björnö. En mer inklusiv process, där markägaren 
tidigt inbjudit företrädare för miljögrupper och Naturskyddsförening att diskutera det framtida Björnö, hade möjligen 
minskat inslaget av konfrontation och ett diskussionsklimat av typen ”antingen – eller”. En annan förutsättning för en 
sådan diskussion är troligen att de olika synsätt som kommunens planeringstjänstemän respektive stadsarkitekter 
har kommit att inta, tidigt tagits upp till politisk behandling. Ur både miljöintressets och markägarens perspektiv kan 
det framstå som förvirrande att olika kommunala tjänstemän deltar i utarbetandet av diametralt olika 
beslutsunderlag. 
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Bortom nollpunkten 
 

Det finns inget nollalternativ 
Inget alternativ till förändring 

Varje cell kräver ständig energitillförsel 
Varje människa bär en oförutsägbar möjlighet 

Universum utvidgar sig mot sin frånvarande gräns 
Trädgårdslandet som inte rensas väx er igen 

Vägen som inte plogas blir oframkomlig 
Huset  som inte målas förfaller 

 
Det finns inget slut  

Bara en utgångspunkt 
Ditt intresse är berättigat 

Varje annat intresse är också berättigat 
Planeringens mål är det gemensamma intresset 

Utan EKONOMI blir vi sionerna bara fromma förhoppningar 
Utan KULTUR underställs det mänskliga siffrornas magi 

Utan NATUR återstår bara Saharas Öknar 
. 

Det finns inget nollalternativ 
Bara en utgångspunkt 
Inga kriterier är givna 
Inga mått är sanna 

Det finns bara 
ett mått 

på det önskvärda 
”Detta är bra” 

”Detta är önskvärt” 
”Detta vill jag dela med mig av” 

. 
Det finns bara ett nu 
Men många sedan 

Nu börjar vi  
På andra sidan nej 
Bortom nollpunkten 
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