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I denna skrift beskriver jag en processmodell som utgår från 
ett strategiskt perspektiv. Skriften bygger på den forskning jag  
genomförde inom ramen för min doktorsavhandling Planning in 
the’ New Reality’ – Strategic Elements and Approaches in Swedish 
Municipalities, som lades fram vid KTH hösten 2011. Även ett par 
andra forskningsprojekt jag medverkat i har bidragit. Forskningens 
övergripande tema var hur en tätare koppling kan åstadkommas 
mellan planering på kommunal och regional nivå för att därigenom 
skapa en grund för att aktörer gemensamt ska arbeta för en hållbar 
utveckling. En del i detta handlade om att förstå den svenska 
planeringens förutsättningar och utmaningar, en annan del handlade 
om att utarbeta en processmodell vars huvudsakliga egenskap är 
att få en strategisk inriktning att också bli föremål för handling. 
Avhandlingen fokus var på översiktsplaneringens roll i detta, och hur 
ett strategiskt perspektiv skulle kunna stärka både planeringsverktyget 
som sådant och de samverkansprocesser som dras igång genom ett 
översiktsplanearbete. I denna skrift är det istället processmodellen 
som är i fokus.

Inledning, syfte &  
problemformulering
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Begreppet ’strategisk’ ligger i tiden och används runt om i 
planeringssverige idag, liksom även utanför Sverige. Den 
forskning jag gått igenom inom ramen för mitt doktorandarbete 
visar också att utvecklade processer för strategiskt planering 
faktiskt lämpar sig väldigt väl för att hantera de utmaningar och 
möjligheter planeringssverige står inför idag. Syftet är därför att 
dra ut delar av min avhandling för att på ett mer lättillgängligt sätt 
beskriva nyckelfaktorer i strategisk planering samt visa på hur en 
processmodell kan tillämpas när man i sin yrkesvardag står inför 
ett praktiskt planeringsprojekt där samverkan mellan aktörer är en 
förutsättning.

Skriften vänder sig framförallt till planerare på kommunal, regional 
och nationell nivå, men också till andra som på olika sätt är 
intresserade av hur strategisk planering och samverkansprocesser 
kan medverka till att skapa goda förutsättningar för hållbar lokal och 
regional utveckling

Struktur och upplägg
I nästa kapitel beskriver jag ett antal utgångspunkter i fråga om 
planeringens sammanhang och förutsättningar, och de utmaningar 
och möjligheter planeringen står inför idag. I kapitlet som därpå 
följer resonerar jag kring begreppet ’strategisk planering’ utifrån ett 
teoretiskt perspektiv, vilket i sin tur leder fram till den processmodell 
som skriften handlar om. I det efterföljande kapitlet visar jag hur 
processmodellen kan utgöra ett konkret och praktiskt ”tankeverktyg”, 
illustrerat genom min roll som processledare för ett planeringsprojekt. 
I det avslutande kapitlet framför jag några avslutande reflektioner. Sist 
finns en källförteckning över de viktigaste källorna. 
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I inledningen till denna skrift påstår jag att utvecklade processer 
för strategisk planering passar dagens planeringsverklighet. I detta 
kapitel underbygger jag detta påstående genom att beskriva ett 
antal utgångspunkter i fråga om planeringens sammanhang och 
förutsättningar, och de utmaningar och möjligheter man står inför 
idag.

Ett diskursivt angreppssätt
I denna skrift väljer jag  att beskriva planeringens sammanhang 
och förutsättningar såsom de uppfattas snarare än så som de 
nödvändigtvis är rent objektivt. Det teoretiska begreppet ’diskurser’ 
handlar om att vi fyller ord och begrepp med olika innehåll. Att vi kan 
tolka det som sägs på olika sätt innebär att vi kan prata förbi varandra. 
Men det får också större verkan. När vi talar om saker och ting bygger 
vi nämligen upp en mental bild, en tankefigur, av hur verkligheten 
ser ut, vilka förutsättningarna är, vilka problem som ska hanteras 

Den nya verkligheten
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och också vilka möjliga lösningar som finns. Hur man uppfattar 
”verkligheten” och vad som är ”rätt” och ”fel” påverkar i sin tur hur 
man agerar. En planeringsprocess som ska gå i mål måste därför 
arbeta med att genom dialog komma förbi skillnaderna i mentala 
bilder så långt som möjligt.

Ett diskursivt angreppssätt speglar också maktförhållanden. Olika 
aktörer har olika möjlighet att definiera bilden av verkligheten, 
problem och lösningar, utifrån ekonomiska förutsättningar, politisk 
tyngd, informationstillgång, storlek, mandat etc. 

99
99?

66!
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’Strategisk’ passar dagens samhällsplanering
Jag hänvisar till dagens planeringsdiskurs som ’den nya verkligheten’. 
Syftet är att poängtera inte bara att man uppfattar verkligheten som 
komplex, utan också att den idag är mer komplex än tidigare. Äldre 
planerare kan förvisso tycka att ett sådant påstående är naivt, alla 
tider ser nog just sin tid som särdeles komplex eftersom det är just i 
nuet som man tvingas göra de avvägningar och ställningstaganden 
som gör att komplexiteten blir påtaglig. Men forskningen visar att det 
faktiskt är motiverat att tala om en ny och än mer komplex verklighet. 
Sammanfattningsvis handlar det om att allt fler frågor måste beaktas 
inom ramen för varje enskilt projekt. Många frågor är dessutom 
svårgreppbara, svåröverskådliga och svårförutsägbara, något som 
i sin tur gör dem svårhanterliga. Nedan målar jag en bild av ’den nya 
verklighetens’ mest centrala karaktärsdrag.1

Städer är i fokus i dagens planeringsmedvetande. 
Urbaniseringsprocesser pågår i hög grad. Det finns också en rådande 
bild av staden som tillväxtmotor. I städerna finns kunskapsintensiva 
näringar och där finns också den högkompetenta arbetskraft som 
efterfrågas. Fokus på staden har dessutom en tydlig koppling till 
hållbarhetsperspektivet genom att den täta staden av många ses som 
ett sätt att skapa förutsättningar för energieffektivitet och hållbara 
livsstilar.

Regionförstoringen är en annan central tankefigur i dagens 
planering.  I detta ligger tanken om den allt mer utvidgade 
geografin som sträcker sig bortom administrativa gränser såsom 
den egna kommunen eller länet. Rörelsemönstren blir allt längre 
och människor har inte bostad, arbete och fritid på samma ort i 
den utsträckning som tidigare. Där arbetsmarknaden är bred och 

 1Det bör givetvis noteras att den bild som beskrivs här är starkt kondenserad.
 Referenser presenteras huvudsakligen i avhandlingen, se särskilt kapitel 3. Några centrala 
referenser i fråga om  beskrivningen av ’den nya verkligheten’ är Fredriksson (2011); Engström, 
Fredriksson & Hult (2010); Engström & Fredriksson (2010); Engström & Cars (2010).
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diversifierad blir fler villiga att pendla allt längre och i allt högre 
utsträckning, och istället för att flytta till arbete kan man välja en 
boendemiljö som speglar det liv man vill leva. Infrastrukturen skapar 
tillgänglighet i den vidgade arbetsmarknadsregionen. Men rörligheten 
för med sig miljömässigt negativa effekter eftersom mycket resande 
sker med bil. Dessutom kan vardagslivet bli lidande när mycket tid går 
åt till pendling.

Nära kopplat till ovanstående är tillväxtperspektivet vilket är 
centralt i dagens diskurs. Det ses som viktigt att vara attraktiv 
i syfte att generera tillväxt, och den rådande bilden är att orter, 
städer och regioner, liksom stad och landsbygd, befinner sig i en 
konkurrenssituation i fråga om näringsliv, invånare och besökare. 
Den tankemodell som den amerikanske forskaren Richard Florida 
myntat kring den ”kreativa klassen” har fått stort genomslag i den 
svenska planeringspraktiken, en tankemodell som handlar om 
att individer med högt humankapital (t.ex. såsom konstnärer och 
personer med högskoleutbildning) starkt bidrar till tillväxt genom att 
locka till sig näringsliv.

Vad gäller befolkningstillväxten fokuserar man på vissa håll på att 
generera befolkningstillväxt genom att skapa förutsättningar för 
sådant som de önskade invånarna finner attraktivt. På andra håll 
handlar det däremot snarare om att hantera den befolkningstillväxt 
man ”utsätts” för eftersom orten/regionen redan är attraktiv och 
expansiv, framförallt tydligt i storstadsregionerna.

Governance kan definieras på olika sätt, men i denna skrift syftar 
begreppet till samordning, samverkan, samstyrning och samagerande. 
På svenska finns ingen bra översättning, och därför väljer jag att 
använda det engelska begreppet. Anledningen till att governance är 
en central tankefigur är att i dagens komplexa verklighet kan ingen 
part genomföra projekt på egen hand. Governance handlar därmed 
om att få offentliga aktörer på olika nivåer att agera tillsammans, men 
också tillsammans med privata aktörer, föreningsliv, medborgare etc. 
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Det blir viktigt att få med sig (och inte mot sig) ”rätt” aktörer för att 
genomföra utveckling. Resultatet av att många är inblandade är att 
planeringen blir mer svårförutsägbar.

I den komplexa planeringsverklighet jag beskriver ovan ska 
planeringsuppgifter kopplade till social, ekologisk och ekonomisk 
hållbarhet hanteras, uppgifter som kan vara ömsesidigt beroende, 
men också stå i motsats till varandra. Hållbarhetsfrågans komplexitet 
ligger också i att dess tre dimensioner rör sig i ett spann från konkreta 
lokala problem såsom bullerproblem i en specifik gatukorsning, 
till mer abstrakta globala klimat- och rättvisefrågor. Och de 
individer vars goda livsmöjligheter ska stärkas/tillskapas är inte 
bara de egna invånare som orten/kommunen/regionen har idag, 
utan också framtida invånare i någon helt annan del av världen. 
Hållbarhetsarbete kopplat till planeringen handlar därmed om att 
hantera både konkreta och mer diffusa planeringsuppgifter, och på 
både kort och lång sikt.

De karaktärsdrag jag beskrivit ovan går givetvis in i varandra. 
Ett exempel är den mentala bilden kring regionförstoring, vilken 
av många tolkas både som eftersträvansvärd och nödvändig för 
utveckling. I tankefiguren (som jag är medveten om att jag i 
mitt arbete är del av att förstärka och förmedla) finns också en 
föreställning om att samverkan mellan aktörer på kommunal, regional 
och nationel nivå måste till om förutsättningar ska kunna ges för 
en attraktiv utveckling i en funktionell region där näringslivet har 
tillgång till ett brett spektrum av kompetens, människor tillgång till 
en utmanande arbetsmarknad, ett stimulerande fritidsliv och ett 
välfungerande vardagsliv, samtidigt som transportbehovet tillgodoses 
på ett sätt som är miljömässigt hållbart.
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I detta kapitel vänder jag mig till teorin för att beskriva vad som 
faktiskt ligger i begreppet ’strategisk planering’. Detta leder i sin tur 
fram till en processmodell som utgår från ett strategiskt perspektiv. I 
nästa kapitel visar jag hur jag använt mig av denna processmodell i 
ett verkligt planeringsprojekt.

Vad är poängen med teori?
Jag har en pragmatisk inställning till teori och ser det som något så 
praktiskt som råd, ”tankesorteringsverktyg” och förklaringsmodeller 
för att sortera och organisera kunskap.  Och genom att förstå och sätta 
ord på vad som händer i en planerings- och samverkansprocess kan 
man också se förbättringsmöjligheter; när, var och hur kan och bör 
olika insatser göras.

De förklaringsmodeller och sorteringsverktyg jag lyfter fram i 
denna skrift bygger på teorielement från både planeringsfältet och 
organisationsteorin.2

Strategisk planering ur 
ett teoretiskt perspektiv

2Referenser presenteras huvudsakligen i avhandlingen, se särskilt kapitel 4. Några centrala 
referenser i fråga om  det teoretiska kapitlet är Mintzberg (1994 & 2007); Albrechts (2004; 
2010;2011), Hillier (2007;2008;2011); Healey (1997;2007;2009).
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Vad betyder egentligen ’strategisk planering’?
I sin mest grundläggande form är definitionen av ’strategisk 
planering’ så enkel som att det handlar om att få saker och ting att 
hända. Den sikar mot ett genomförande (om än inte nödvändigtvis 
i så konkreta ordalag som ”spadtag”). I tidigare teoretiska skolor 
har detta tolkats som att strategisk planering  handlar om att först 
definiera ett mål och därefter bestämma bästa vägen dit. Den 
kanadensiske managementforskaren Henry Mintzberg, som har haft 
stor inverkan på teoribildning inom strategisk planering, hänvisar till 
denna teoretiska skola som ”predict and control”, dvs. ”förutspå och 
kontrollera”. I början av 1990-talet skrev han en berömd bok med 
titeln The rise and fall of strategic planning, i vilken han menade 
att detta synsätt faller när man väl inser att i en komplex verklighet 
fungerar inte planeringskedjan att 1) sätta mål, 2) analysera 
förutsättningar (vilket han tolkar som försök att förutspå framtiden), 
3) formulera strategier, 4) genomföra strategierna. Jag brukar likna 
detta angreppssätt vid att man bestämmer sig för att bestiga ett högt 
berg. Man gör sin hemläxa, analyserar och räknar ut vilken väg 
som är den bästa och lägger upp en detaljerad plan för hur man ska 
gå till väga. Inledningsvis har man god nytta av planen, och gör 
klara framsteg i uppgiften att bestiga berget. Men när man kommit 
halvvägs inser man att den bro man skulle ha använt för att ta sig 
över en fors regnat sönder. Planen spricker och man är tvungen att 
vända om igen.

I dagens svårgreppbara, svåröverskådliga och svårförutsägbara 
planeringsverklighet är ”förutspå och kontrollera” ett orimligt 
angreppssätt. Ett alternativt tankesätt erbjuds av den postmoderna 
planeringsteorin. En av dess förespråkare, den engelska teoretikern 
Jean Hillier, talar om planering som ”experimentell och spekulativ”. 
Hon visar därmed på att planering, rent krasst, handlar om att 
gissa och göra bedömningar, om än kvalificerade sådana. Min 
bild är att detta nog stämmer rätt bra, och den strategiska (dvs. 
genomförandeinriktade) planeringen kommer därmed att handla 
om att experimentera med en riktning. Min tolkning av begreppet 
’strategisk planering’ är därför att det handlar om en stegvis rörelse i 
en bestämd riktning, mot en långsiktig vision.
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En förutsättning är därför att strategisk planering är både proaktiv och 
reaktiv samtidigt. Det proaktiva ligger i att bygga upp - och hålla 
siktet mot - en specifik riktning. Det handlar om att möjliggöra och 
trigga sådant som kan leda till att man rör sig längs med riktningen. 
Det handlar också om att reglera så att inte sådant sker som gör att 
man avviker från den tänkta banan på ett sätt man inte vill. I det 
proaktiva ligger också att ”tänka efter före”, vilket gör det möjligt att 
kortsiktigt fatta beslut utan att dessa riskerar leda till att man hamnar 
ur kurs. Genom att det handlar om en riktning snarare än ett bestämt 
mål är det möjligt att vara lyhörd inför det som händer under vägen. 
Det stegvisa, dvs. den strategiska planeringens reaktiva dimension, 
ger flexibiliteten att kunna tillvarata oförutsedda möjligheter och 
undvika oförutsedda hot.

Genom strategisk planering kan därmed den struktur skapas som är 
nödvändig för att hantera både långsiktiga åttaganden och det behov 
av flexibilitet som den nya komplexa verkligheten medför.
Kopplar man ihop ovanstående med den strategiska planeringens 
mest grundläggande element, dvs. genomförandefokuset, tydliggörs 
att ’strategisk planering’ handlar om att få ihop vision och agerande 
men också att dessa förutsätter varandra. För att citera ett japanskt 
ordspråk är ”vision utan handling en dagdröm, medan handling utan 
vision är en mardröm”.

Strategiska grepp 
I beskrivningen ovan visar jag att strategisk planering inte är en 
linjär process, utan att det handlar om att arbeta både långsiktigt och 
kortsiktigt samtidigt, att lägga fast riktningar men också att hantera, 
reagera, finna mönster. Nedan definerar jag fyra strategiska grepp 
som på olika sätt kan vara del i detta stegvisa arbete.

Strategisk omvärldsförståelse handlar om att för att finna en 
rimlig/lämplig/nödvändig utvecklingsriktning måste man veta 
vilka förutsättningarna är. En del i detta är att identifiera ortens/
kommunens/regionens egna lokala styrkor och svagheter,  dess 
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möjligheter och hot. En andra del är att analysera vad som händer 
i omlandet. För att veta om en styrka också är en konkurrensfördel 
måste den nämligen sättas i relation till andra orters/kommuners/
regioners styrkor.  Det handlar exempelvis om att förstå den regionala 
kontext som orten/kommunen befinner sig i. Allt fler kommuner ser 
betydelsen av att stärka sin position i den regionala kontexten. Allt 
fler kommuner ser också att regional utveckling är en förutsättning 
för lokal utveckling, vilket leder till att man också ser vikten av 
att gemensamt arbeta för att stärka regionens förutsättningar. Och 
eftersom infrastruktur, pendlingsmönster, arbetsmarknad, ekonomiska 
drivkrafter, klimatfrågor etc. inte begränsas av administrativa gränser 
talar man idag alltmer om funktionella regioner.

Strategisk selektivitet handlar om att om man vill allt samtidigt så 
blir i värsta fall ingenting alls gjort. För att få saker att hända måste 
resurserna prioriteras - man väljer och väljer bort – så att kraft läggs 
på sådant som gör att utvecklingen rör sig i den önskvärda riktningen, 
mot den långsiktiga visionen. För att välja rätt är den strategiska 
omvärldsförståelsen central.

Strategisk lyhördhet och anpassningsförmåga handlar om att 
nyttja planeringen till att tjäna strategiska syften. Det kan exempelvis 
vara att tillvarata möjligheter som uppkommer, eller att använda 
planeringen för att skapa beredskap för någonting som uppfattas 
som ett hot. Det teoretiska begreppet ’sense of urgency’, på svenska 
’en känsla av angelägenhet’, handlar om att upplevelsen av att vara 
utsatt för någonting (önskat eller oönskat) kan sporra ett strategiskt 
angreppsätt. En planerare jag intervjuade i samband med mitt 
doktorandarbete menade att anledningen till att man påbörjar ett 
planarbete ofta är att man vill styra upp någonting som ”ligger 
och bubblar”. Detta handlar om att använda sig av planeringens 
instrument till att fokusera kraft på något som ses som strategiskt 
viktigt, exempelvis genom att sätta igång arbete med en fördjupning 
av översiktsplanen eller en regional utvecklingsstrategi i syfte att 
finna, formulera och samla kraft för att genomföra, en gemensam 
viljeriktning.



19F - A - C

Strategisk governance handlar om samordning, samverkan, 
samstyrning och samagerande mellan aktörer i syfte att genomföra 
någonting av gemensamt intresse.3 Anledningen är att i dagens 
komplexa verklighet kan ingen part genomföra projekt på egen 
hand. Governance handlar därmed om att få offentliga aktörer 
på olika nivåer, privata aktörer, föreningsliv, medborgare etc. 
att agera tillsammans för ett gemensamt intresse, exempelvis 
stadskärneutveckling, eller ett dubbelspår längs med Norrlandskusten. 
Den engelska forskaren Patsy Healey, som haft stor betydelse för den 
europeiska planeringsforskningen och planeringsteorin, konstaterar 
att strategiarbete som leder till att det faktiskt händer något (utöver att 
det tas fram ett strategidokument som kan värma hyllan) vanligtvis 
rör sådant som överensstämmer med nyckelaktörers intressen. 
Strategisk governance handlar därmed om att identifiera och få med 
sig de aktörer som behövs för att genomföra.

En utmaning i fråga om samordning, samverkan, samstyrning och 
samagerande är att olika aktörer inte bara kan ha olika uppdrag och 
bevaka olika frågeställningar, utan kan också ha olika förståelse av 
hur förutsättningarna ser ut, vilka möjligheterna och utmaningarna 
är, och därmed också olika mentala bilder av det önskvärda. Genom 
att se samverkansprocessen som en gemensam lärprocess skapas 
förutsättningar för aktörerna att se andras perspektiv på problem och 
lösningar, och därmed förhoppningsvis skapa en bättre förståelse 
för varandras ståndpunkter och varför olika val görs. Därmed kan 
också en gemensam bild av vägar framåt byggas upp. Genom 
samverkansprocessen kan också viktig information fås fram i ett 
tidigt skede, vilket kan leda till att synergier kan identifieras. Effektiv 
samverkan bygger dock på att parterna ser en nytta av samverkan.

3 ’Governance’ kan definieras på flera sätt. Den engelska planeringsforskaren Patsy Healey (2007) 
skiljer mellan 1) samverkan mellan olika offentliga sektorer samt mellan offentliga och privata 
aktörer och civilsamhället, 2) offentlig flernivåstyrning, 3) att stärka medborgarperspektivet och 
särskilt att inkludera svaga grupper i planeringen. I denna skrift väljer jag dock att hänvisa till 
governance på det sätt som beskrivs ovan.
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Ytterligare en utmaning i fråga om samordning, samverkan, 
samstyrning och samagerande är att det kan det krävas att 
lagstiftningar samordnas, en svårighet i sig eftersom lagstiftningarna 
kan bygga på olika logiker (jag beskriver ett exempel på detta i nästa 
kapitel).

De fyra strategiska greppen både överlappar och kompletterar 
varandra. De väcker strategiskt viktiga frågor såsom vilka utmaningar 
är det vi faktiskt står inför? Vilka frågor är det vi vill och måste 
hantera? Vilka ska hanteras nu och vilka väntar vi med? Vill alla 
samma? Och hur riggar vi en process som skapar förutsättningar för 
att gemensamt agera för den utveckling vi önskar?

Planering utanför planeringssystemet
Planerings – och beslutsprocessens spelregler sätts av lagstiftning, 
exempelvis plan- och bygglagen eller infrastrukturlagstiftningen 
genom riktlinjer för hur beslutsprocessen ska gå till och vem som har 
beslutanderätt i olika situationer. Men, också faktorer som inte syns 
i det formella systemet påverkar handlingsramarna. Det handlar om 
outtalade villkor och oskrivna regler.

En stor del av ”planeringen” sker både före och utanför den 
formella planeringsprocessens ramar. När ett planarbete påbörjas 
har tidigare beslut – och då inte bara formella sådana utan också 
informella – redan satt ramarna i fråga om vad som faktiskt är 
förhandlingsbart och också hur lång tid planeringen får ta. Att en 
planeringsprocess ”måste” vara genomförd vid en viss tid (dvs. 
snabbt) är inget ovanligt. I en studie jag genomförde som doktorand 
kunde jag se två olika sätt att hantera detta. Ett var att acceptera att 
den snabba processen innebär att tid för eftertanke och utredningar 
inte hinns med. Ett annat angreppssätt var att genom informellt 
arbete och informella kotakter söka reda på viktig information och 
ställningstaganden så tidigt som möjligt när den formella vägen 
ansågs vara för tidskrävande. Genom att lösa upp knutar i ett tidigt 
skede minskar risken att stöta på problem i ett senare skede, när de 
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kan vara svårare att hantera. Den formella rutinen för att ta fram en 
plan syftar därmed i många fall att framförallt till att formalisera och 
legitimera beslut som fattats tidigare, och i andra sammanhang.4

Min uppfattning är därför att en processmodell som bygger på 
ett strategiskt perspektiv kräver att att inte bara lagstiftningen 
beaktas utan också praxis, agendor, värderingar och diskurser. 
Processmodellen måste också tydliggöra att den formella 
planeringsprocessen ingår i ett större sammanhang. Det som är 
problematiskt är nämligen att även om planeringsprocessens 
handlingsramar och spelregler är uppenbara för en del av dem som 
är inblandade, är det inte nödvändigtvis så för alla. Detta kan i sin 
tur innebära att aktörernas möjligheter till medverkan och inflytande 
begränsas, eller att planeringsarbetet blir ineffektivt genom att viktiga 
synpunkter lyfts in för sent eller inte alls.

En modell för strategiska processer
Processmodellen forum-arena-court (FAC) synliggör hela den 
komplexa planerings- och beslutsprocessen från vision till handling. 
Modellen visar både på formella planeringsprocesser och på 
processer där faktorer såsom mentala bilder och tankefigurer, liksom 
maktförhållanden mellan aktörer, skapar handlingsramarna och 
spelreglerna för fortsatta processer.

Modellen togs ursprungligen fram inom managementteorin under 
tidigt 1990-talet, med John Bryson och Barbara Crosby som dess 
förespråkare. Några år senare tog den engelska planeringsforskaren 
Patsy Healey in modellen i samhällsplaneringen, och diskuterade den 
som en av flera samverkansmodeller i en av sina mest kända böcker 
Collaborative  planning.  Shaping  places  in  fragmented  societies. 

4 Exempel på referenser kring den formella planeringens förutsättningar och ”spelregler” är 
Fredriksson (2011); Bergström (2006); Bergdahl (2004); Healey m.fl (2002); Cars & Thune Hed-
ström (2006); Håkansson (2005), Fog m.fl. (1992).
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Ett drygt decenium senare såg jag tillsammans med professor  
Carl-Johan Engström potentialen att vidareutveckla processmodellen 
med utgångspunkt i  dagens svenska planeringsverklighet och de 
förutsättningar och utmaningar man står inför idag. Detta arbete 
gjordes framförallt inom ramen för min doktorsavhandling, och det är 
denna anpassade processmodell som jag presenterar i denna skrift.

FORUM 

Den fria 
mötesplatsen  
(torg)

Öppen dialog 

Forma gemensam 
mental bild av 
verkligheten 
(förutsättningar, 
möjligheter, 
hot), ”så här ser 
situationen ut”

Utifrån 
ovanstående, 
forma en bild 
av ”detta måste 
göras”
Identifiera med- 
och motparter

ARENA

Den organiserade 
mötesplatsen 
(spelplan)

Agenda från 
forum

Skapa vägen 
genom en tydlig 
process, ”hur 
ska det göras” 
(strategier, planer)

Finna roller för 
vem som gör vad

COURT

Den formella 
mötesplatsen 
(ting)

Beslutsprocessen

Formella beslutsprocesser 
legitimerar planers/ 
strategiers roll att vägleda 
framtida handlande

Strukturerande beslut 
lägger fast lösningar

Kopplingar till 
genomförande-
instrument (t.ex. budget, 
avtal, avsiktsförklaringar) 
fastställs

Avsiktsförklaringar 
formaliserar samverkan

Typ av 
mötesplats
 

Processens 
förutsättningar 

 
Processens 
uppgifter
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Olika spelregler på forum-arena-court
De processer som äger rum inom forum- respektive arena- och 
courtskedena, har olika syften, olika spelregler, och olika logiska 
förhållningssätt mellan parterna. Processerna som sker inom forum- 
och arenaskedena handlar om att skapa handlingsramar och spelregler 
– vad ska göras, hur ska det göras, vem ska göra vad? Court handlar 
i sin tur om att formalisera och legitimera, och om att ta beslut som 
styr processen i en viss riktning.

I forumskedet är uppgiften att generera en mental bild av vilka 
förutsättningarna är. Med andra ord handlar det om att svara på 
frågan ”hur ser situationen egentligen ut?”. Vilka är vår orts/
kommuns/regions styrkor och svagheter? Vilket omland befinner vi 
oss i? Hur ser utvecklingstrenderna ut? Vilka möjligheter respektive 
utmaningar står vi inför? Hur man uppfattar förutsättningar och 
utmaningar definierar hur man uppfattar vad det är som måste göras, 
vilket innebär att agendan för framtida handlingar sätts i forumskedet 
genom att formulera en vision, en viljeriktning för utveckling. Denna 
utvecklingsriktning bygger både på en långsiktig trendframskrivning 
och på en önskan/ambition om hur framtiden ska se ut.

Eftersom olika aktörer kan ha olika mentala bilder av hur situationen 
ser ut och vad som måste göras krävs processer som aktivt skapar 
gemensamma mentala bilder av problem, förutsättningar och mål. 
Vilka med- respektive motparterna är måste därmed identifieras, och 
processen måste skapa förutsättningar att (så gott som möjligt) förstå 
respektive parts utgångspunkter, intressen och vad som driver dess 
engagemang.

Genom att rama in något konkret att samlas kring, och hålla fokus 
på specifika kvaliteter, värden och prioriteringar, kan forumskedets 
processer generera kraft till utvecklingsarbetet. 

Forumskedets mentala bild av vilka förutsättningarna är och vad som 
måste göras utgör agendan för de processer som sker i arenaskedet. 
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Med detta menar jag att den sätter ramarna för vilka framtida val och 
handlingar som är möjliga. Syftet med arenaskedets processer är att 
konkretisera den mentala bilden av vad som måste göras till hur det 
ska göras, exempelvis genom ta fram strategier och sätta igång med 
planprocesser. Det är också i arenaskedet som mer konkreta mål kan 
sättas upp, långsiktiga likväl som kortsiktiga, liksom aktiviteter för 
att genomföra dem. Detta kan i sin tur ge kraft till utvecklingsarbetet 
genom att visa att ”det händer nåt”. I arenaskedet måste också 
samverkan formaliseras och rollfördelningen klaras ut.

Courtskedet är den formella beslutsprocessen där planer processas, 
formaliseras och legitimeras. Genom den lagstiftade processen 
får antagna planer och strategier en formell status, dels av att vara 
minnesanteckningar över de processer som ägt rum på forum och 
arena; dels av att vara den överenskomna grunden för framtida 
handlande.

Därtill är ett viktigt åtagande i courtskedet att länka intentioner, 
visioner och mål till genomförande, exempelvis genom att koppla till 
budgetarbete i syfte att frigöra ekonomiska resurser att genomföra 
det man kommit överens om, eller att formalisera samverkan i en 
gemensam avsiktsförklaring. Saknas sådan länkning är risken stor 
att ingenting händer, oavsett hur väl processen genomförts, och hur 
smarta strategierna är.

Courtskedet handlar också om att fatta beslut med strukturerande 
verkan, dvs. sådana beslut som påverkar och styr processen i en viss 
riktning. 

Resonemanget ovan tydliggör vikten av strategisk governance, 
dvs. av ett strategiskt förhållningssätt mellan aktörer som har del i 
utvecklingsarbete – både offentliga och privata. För att visioner ska 
förverkligas krävs att de har vunnit legitimitet hos de aktörer som 
har rådighet över genomförandet. Vilka dessa aktörer är, vilka deras 
drivkrafter är, och deras framtida roll i utvecklingsarbetet måste 
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därför identifieras i forumskedet. I arenaskedet måste det klaras ut 
vem som gör vad. I courtskedet fastställs samverkan genom avtal, 
avsiktsförklaringar och kopplingar till budgetar. 

FAC – planering är inte linjär
En fördel med FAC-modellen är att den tydliggör att planering inte 
är linjärt. Ett planeringsprojekt består snarare av långsiktiga och 
kortsiktiga processer, aktiviteter och händelser som går in och ut i 
varandra, påverkar och tar nya riktningar, stannar av, och snabbar på. 
Ett strategiskt angreppssätt innebär att aktivt röra sig mellan forum-, 
arena- och courtskedena för att dra nytta av de processer, aktiviteter 
och beslut som respektive skede erbjuder.

Om samverkan ska fungera – från målbild till genomförande – krävs 
dock att parterna har samma bild av vilket skede processen befinner 
sig i – handlar det om att forma ramarna, eller är ramarna redan satta 
och arbetets syfte snarare att formulera strategier i enlighet med 
målbilden? Och har vi samma bild av vem som gör vad och vad det 
förväntas leda till?

Forum
• Vilka möjliga vägar finns framåt?
• Vad vill vi, vilka vi är, och att vi 

vill det tillsammans

Court
• Beslut som legitimerar
• Beslut som styr processen
• Länkar till genomförande

Arena
• ”Hur?”  

(plan, strategi)
• Vem gör vad

FAC-modellen – för att förstå var vi befinner oss i processen
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Planering av planer
Att en planeringsprocess skapar mervärden utöver det som rör den 
specifika planen/strategin/visionsdokumentet är det många, liksom 
jag själv, som kan hålla med om. Min bild är att man då hänvisar till 
de aktiviteter, möten, diskussioner och dialoger som sker i forum- och 
arenaskedena. Det dokument (plan, strategi etc.) som tas fram under 
processen har till funktion att vara ”minnesanteckningarna” för det 
man kommit överens om, dvs. att måla upp den mentala bilden av hur 
situationen ser ut, vad som måste göras, och kanske också hur detta 
ska genomföras. I courtskedet legitimeras denna mentala bild vilket 
skapar en säkerhet att det man kommit överens om under processen 
inte bara stannar ”i huvudet” på de som var närmast inblandade.
Planens/strategins/visionsdokumentets funktion är dock också som 
en trigger. Detta genom att legitimera och motivera att forum- och 
arenaskedenas aktiviteter, möten och dialoger faktiskt genomförs, 
som leder till att handlingskraft att genomföra utvecklingsambitioner 
kan mobiliseras.

För att fylla ett strategiskt syfte måste den bild som målas upp i 
planen vara optimistisk nog att generera energi, samtidigt som 
beskrivningen av förutsättningarna måste vara tillräckligt realistisk 
för att övertyga aktörerna om att agera. Planens legitimitet bygger 
också på att detaljeringsgraden speglar planens syfte. Räcker det med 
att visa vad som ska göras eller ska det också framgå hur det ska 
göras? Och ska detta i så fall vara i form av en riktlinje eller i form 
av en detaljerad handlingsplan? Detta är en delikat balans mellan 
struktur för att visa vägen långsiktigt framåt, och flexibilitet att 
hantera det som uppkommer över tid. Att visa en riktning men vara 
öppen för olika lösningar kan vara ett sätt att skapa förutsättningar för 
samverkan mellan parter.
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Jag inledde föregående kapitel med att beskriva teori såsom 
någonting mycket praktiskt. I detta kapitel beskriver jag ett 
verkligt planeringsprojekt i syfte att synliggöra hur FAC-modellen 
kan användas som ”tankesorteringsverktyg” i ett pågående 
planeringsprojekt. Under 2012-2013 en av två processledare för 
projektet Samordnad planering, ett uppdrag jag hade efter att jag 
färdigställt min avhandling och lämnat den akademiska världen 
för att arbeta som praktiker på ett teknikkonsultföretag. Uppdraget 
var att skapa en process för att ta fram ett planeringsunderlag som 
möjliggör byggande av dubbelspår mellan Gävle och Sundsvall. 
FAC-modellen har varit ett stöd i arbetet med att driva processen 
framåt genom att visa på en förklaringsmodell i fråga om hur 
förutsättningar, utmaningar och uppgifter ser ut i olika skeden av 
en samverkansprocess. Genom att sortera intryck kan man förstå 
vad som händer under processens gång, vilket i sin tur skapa 
förutsättningar att identifiera lämpliga och nödvändiga insatser.5

Samordnad planering

5Den som är intresserad av att fördjupa sig i fler exempel på hur FAC-modellen kan användas 
som ”tankesorteringsverktyg” kan läsa avhandlingen som denna skrift bygger på. Där finns fyra 
fallstudier av hur kommuner/regioner uppfattar sina förutsättningar, utmaningar och möjlighe-
ter, och vilka strategiska grepp och tillvägagångssätt de använder de sig av för att hantera dessa 
utmaningar och för att stärka sin attraktivitet:
• Sju parallella planeringsprocesser för att ta fram fördjupningar av översiktsplanen 
 (FÖP) i Umeå. Planerna hanterar olika strategiskt viktiga delar av kommunen i syfte att nå ett 
nytt och ambitiöst befolkningsmål och för att stärka Umeås roll som ”Norrlands huvudstad”.
• En handlings- och åtgärdsorienterad utvecklingsplan (formellt en FÖP) för Norrtälje stad som 
har stark koppling till ambitionen av att stärka Norrtälje i Stockholm-Uppsala regionen, inte 
minst genom att positionera sig som ”Roslagens huvudstad”.
• Tre exempel på strategisk planering i Skåne som på olika sätt, och med olika förutsättningar, 
syftar till att stärka stadens/kommunens position i regionen. 
• Ett samverkans- och kompetensutvecklingsprojekt vid namn ”Regionala bilder och översikts-
planering” där tre länsstyrelser tillsammans med sina kommuner medverkade.
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Planering för dubbelspår längs Ostkustbanan
Projektet Samordnad planering påbörjades under 2012 och slutfördes 
under 2014. Projektet byggde vidare på tidigare genomförd förstudie 
för dubbelspår från 2010, och det övergripande syftet var att ta fram 
ett planeringsunderlag som på sikt möjliggör byggande av dubbelspår 
mellan Gävle och Sundsvall. Det är en sträcka på 22 mil som går 
längs med Norrlandskusten, genom de fem kommunerna Gävle, 
Söderhamn, Hudiksvall, Nordanstig och Sundsvall. Ambitionen 
var att Samordnad planering skulle leda till tillräckligt gedigen 
och djup planeringsberedskap för att dubbelspåret skulle kunna 
tas in som objekt i kommande nationella planeringsomgång. Detta 
skulle nämligen innebära att statliga pengar frigörs för byggande av 
objektet. 

Den problematik ett dubbelspår syftade till att hantera handlade 
framförallt om kapacitetsproblem på det som idag är enkelspårig 
järnväg och där gods, snabbtåg och regionaltåg samsas. Att fler tåg 
trafikerar banan idag jämfört med år 2000 innebär att restiden idag 
är längre. Den har ökat med 20-25 minuter mellan Sundsvall och 
Gävle, och med 40 minuter mellan Sundsvall och Stockholm. Trots 
att kapacitetshöjande åtgärder har gjorts de senaste åren (man har 
t.ex. byggt mötesstationer) är systemet dessutom känsligt och små 
stopp fortplantar sig och leder till stora förseningar. Situationen 
har också blivit värre det senaste decenniet och prognosen är att 
kapacitetsproblemen kommer att fortsätta öka. Detta påverkar inte 
bara Ostkustbanan utan också andra delar av järnvägssystemet.

Längs Norrlandskusten bor ca 750.000 invånare och en stor del 
av Sveriges basindustri finns här. Genom förbättrad kapacitet på 
Ostkustbanan vill man skapa förutsättningar för regionförstoring, 
regional integration och regional tillväxt. För persontrafiken handlar 
det framförallt om möjligheten att snabbare, enklare och med större 
tillförlitlighet få tillgång till Stockholmsregionens attraktionskraft 
i form av arbetsmarknad, kultur, upplevelser etc., och också till 
Arlanda och därmed resten av Sverige och världen. Dessutom handlar 
behovet av dubbelspår om att säkerställa välfungerande system för 
nationella godstransporter.



31F - A - C

Illustration: Åsa Jägergård
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Ett nytt sätt att arbeta
2013 trädde den nya infrastrukturlagstiftningen i kraft och trots att 
Samordnad planering drog igång redan 2012 fick man tillåtelse att 
vara pilotprojekt i ett nytt sätt att arbeta. Utgångspunkt var antagandet 
att det är en fördel att kommunen är med tidigt i processen, vilket 
skiljer mot hur man arbetat tidigare. Två lagstiftningar samspelar 
i detta nya sätt att arbeta, infrastrukturlagstiftningen med plan- 
och bygglagen i och med att planeringsunderlaget bygger på att 
respektive kommun tar fram en fördjupning av översiktsplanen 
(FÖP) som hanterar dubbelspåret genom kommunen (i Sundsvalls 
fall hanteras dubbelspåret i det redan uppstartade arbetet med att 
ta fram en kommuntäckande översiktsplan). Processens utmaning 
var att översiktsplanearbetena måste ske samtidigt, samordnat 
(t.ex. att spåren faktiskt möts i kommungräns) och i samklang med 
infrastrukturlagstiftningen.

Trafikverket och Region Gävleborg stod gemensamt som 
projektägare för Samordnad planering. Medverkade gjorde också 
de fem kommunerna längs med sträckan, Gävle, Söderhamn, 
Hudiksvall, Nordanstig och Sundsvall. Dessutom följde 
länsstyrelserna i de båda länen Gävleborg och Västernorrland 
projektet på nära håll. Processledare togs in externt i form av konsult 
(jag och en kollega till mig), något som tydliggjorde att Samordnad 
planering var parternas gemensamma process.

Projektets arbetsgrupp bestod av representanter för samtliga 
medverkande parter. Dessutom var representanter för systerprojektet 
Nya Ostkustbanan (NOKB) del av arbetsgruppen. NOKB är ett 
treårigt, delvis EU-finansierat, projekt där privata och offentliga 
aktörer i Gävleborgs och Västernorrlands län tillsammans arbetar 
med kommunikations- och påverkansaktiviteter som syftar 
till att visa på behovet av ett dubbelspår längs Ostkustbanan 
mellan Gävle och Härnösand. Samordnad planerings styrgrupp 
bestod av kommunalråden från de fem kommunerna samt 
ledningsrepresentanter från Trafikverket och Region Gävleborg. 
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Dessutom fanns en projektledningsgrupp bestående av representant 
för Region Gävleborg, Trafikverket, Hudiksvalls kommun samt det 
externa processtödet. 

Många processer måste haka i varandra
I den nya infrastrukturlagstiftningen klassas Samordnad planering 
som ”planläggningstyp 4” eftersom det rör ett objekt som av 
länsstyrelsen bedömts innebära betydande miljöpåverkan (och 
därmed kräver att miljökonsekvensbeskrivning, MKB, upprättas), 
samt eftersom det finns flera lokaliserings- och utformningsalternativ. 
Sådana planläggningstyper ska enligt lagstiftningen hanteras enligt 
följande process.

Illustration baserad på Trafikverkets bild av aktiviteter under planläggningen
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bearbeta och
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Begära beslut 
betydande 

miljöpåverkan
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fastställelseprövning

Utforma 
planförslag

Utforma, välj och
fatta beslut om

lokaliseringsalternativ

Begär LST godkännande av MKB 
för tillåtlighetsprövning, ta fram 

underlag för tillåtlighetsprövning, 
kungör, granskning, 

beredningsremiss, sammanställa, 
TRV:s yttrande, överlämna till 
regeringen, regeringen väljer 

alternativ

Utforma
lokaliserings-

alternativ

Utforma och färdigställ
planförslag och MKB.
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Ja

Nej 
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Är det 
betydande

miljöpåverkan?

Behöver alternativa
sträckningar studeras?

Viktigt att notera! 
I resp. aktivitet 

fram till genomförd 
granskning ingår 

samrådsaktiviteter
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Samordnad planering utgör en stor del av skedet ”utarbeta 
lokaliseringsalternativ och påbörja MKB”, vars syfte är att hitta en 
lämplig lokalisering som bidrar till att uppnå projektmålen, samtidigt 
som minsta möjliga intrång måste göras och till en skälig kostnad. 
Detta genom att utreda och pröva flera olika tänkbara alternativ och 
se vilka som är relevanta att gå vidare med. Zoomar man in i arbetet 
som genomfördes inom ramen för Samordnad planering ser man 
att ett stort antal processer måste haka i varandra, vilket illustreras 
av figuren på nästa uppslag med de många processerna. Samordnad 
planering kan därmed ses som en stödprocess som syftar till att hålla 
styrfart på översiktsplanerna och se till att de drar åt samma håll. 
Därtill har ett flertal utredningar tagits fram kring frågor såsom spår, 
kapacitet, trafikala frågor och kostnader. Parallellt med Samordnad 
planering har en åtgärdsvalsstudie (ÅVS) genomförts. Samordnad 
planering styrs också av vad som händer på annat håll, inte minst 
har Nationell plan stor påverkan, liksom har planering som sker på 
regional nivå, exempelvis den regionala utvecklingsstrategin (RUS) 
och länstransportplanen.

För att säkerställa att de fem översiktsplanerna tas fram samtidigt och 
att de är samordnade har det under processen varit viktigt att skapa en 
grupp som har gemensamma mentala bilder av utmaningar och mål. 
Med andra ord har en stor del av arbetet inom ramen för Samordnad 
planering skett i forumskedet, vilket jag kommer att återkomma till 
längre fram i detta kapitel. Men även arenaskedet och courtskedet 
har fyllt viktiga funktioner för att driva processen framåt. Det som 
processbilden kan förefalla vara linjära processer rör sig därför 
snarast fram och tillbaka mellan forum-, arena- och courtskedena, 
vilket kommer att illustreras i en figur längre fram.

För att skapa de nödvändiga gemensamma mentala bilderna, 
tankefigurerna, har regelbundna och täta träffar och workshops med 
arbetsgruppen och med styrgruppen varit betydelsefulla. Olika parter 
har olika uppdrag och bevakar olika frågeställnigar, men kan också ha 
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olika föreställningar kring vilka förutsättningarna är, vilka problem 
som ska hanteras och också vilka möjliga lösningar som finns. En 
planeringsprocess som ska ”gå i mål” måste därför arbeta med att 
genom dialog komma förbi skillnaderna i mentala bilder så långt som 
möjligt. Träffarna och workshoparna har också varit ett sätt för de 
medverkande att ta stöd i varandra. Eftersom kommunerna befunnit 
sig i liknande skeden av ett översiksplanearbete har man kunnat dela 
med sig av erfarenheter och tips på hur knäckfrågor kan hanteras. Det 
har också varit viktigt att i rätt tid identifiera behov av utredningar 
som måste göras för att processen inte ska fastna, exempelvis sådana 
utredningar som Trafikverket måste genomföra kring spår, kapacitet, 
trafikala frågor, kostnader etc.

Arbetet med Samordnad planering tog längre tid än inledningsvis 
planerat, och projektet gick i mål drygt ett år senare än vad som 
inledningsvis var ambitionen. Detta beror framförallt på att projektets 
uppdrag växt allteftersom och kommit att inkludera allt mer av 
infrastrukturlagstiftningens skede ”Utarbeta lokaliseringsalternativ”. 
I vissa fall är man till och med inne i nästa skede ”Val av alternativ”. 
Ett exempel på detta är att man under processens gång kommit 
fram till att det inom ramen för Samordnad planering faktiskt är 
möjligt att i vissa fall smalna av eller helt välja bort korridorer. 
Det handlar då om alternativ som man sett att av olika anledningar 
skulle vara omöjliga/orimliga att genomföra. Ett resultat av denna 
bortvalsprocess är att en samordnad MKB-process var tvungen att 
startas upp i anslutning till Samordnad planering, istället för att 
hantera detta senare såsom man planerat inledningsvis. Det som 
saknas för att hela skedet ”utarbeta lokaliseringsalternativ och 
påbörja MKB” ska vara klar är att vissa dyra utredningar måste 
hanteras senare.

En ytterligare anledning till att projektet dragit ut på tiden är att man 
tittat närmare på lämplig etappindelning vid utbyggnad för att få ut 
mesta möjliga för pengarna.
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Parallella processer

För att arbeta gemensamt har alla parallella processer 
tydliggjorts för samtliga aktörer under processen. 

Samordnad planering

Spår

Sundsvall ÖP

Nordanstig FÖP

Hudiksvall FÖP

Söderhamn FÖP

Gävle FÖP

Nationell plan

Systemanalys

RUS

Länstransportplan

sep  okt  nov  dec  jan  feb  mar  apr  maj  jun  jul  aug  sep  okt  

2012 2013

Processledning & struktur 

Utredningar/planarbete

Utredningar/planarbete

Utredningar/planarbete

Utredningar/planarbete

Utredningar/planarbete

Samråd

Samråd

Samråd

Samråd

Trimningsåtgärder

Direktiv Bearbetning

Remiss

Remiss Bearbetning Antag

Direktiv

Diverse utredningar, t.ex. spår, kapacitet,           trafikala frågor, kostnader etc.

Infrstrukturlag

Plan- och bygglag

Nationellt/regionalt

Illustration baserad på Trafikverkets bild av parallella processer kopplat till Samordnad planering
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sep  okt  nov  dec  jan  feb  mar  apr  maj  jun  jul  aug  sep  okt  nov  dec  jan  feb  mar  apr  maj  

2014

Planproduktion Slutförslag

Samråd

Samråd

Samråd

Samråd

Utställning

2015 - Utställning

Trimningsåtgärder

Remiss Bearbetning Slutförslag

Remiss Antag

Remiss Slutförslag

Åtgärdsvalsprocess

Diverse utredningar, t.ex. spår, kapacitet,           trafikala frågor, kostnader etc.

2015 - Utställning

2015 - Utställning

2015 - Utställning
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Ett bra sätt att arbeta
Nu när Samordnad planering gått i mål är det tydligt att arbetssättet 
där kommun, Trafikverket och Regionen arbetat samordnat i ett tidigt 
skede lett till att flera vinster har kunnat göras. Exempel på konkreta 
planeringsvinster är att korridorer kunnat smalnas av jämfört med 
förstudien, att man flyttat ett av förstudiens korridorsalternativ 
genom Hudiksvalls kommun och möjliggjort ett nytt och mer centralt 
stationsläge, samt att en ny spårdragning för Ostkustbanans utfart 
norrut från Gävle C definieras som möjliggör en regional hållplats 
vid sjukhuset och som också skulle fungera väl för ett planerat 
godsterminalområde. Därtill har väl fungerande bytespunkter och 
stationslägen identifierats.

Andra planeringsvinster är att arbetssättet med samverkan i det tidiga 
skedet har lett till ökad effektivitet i planeringsarbetet som förkortar 
utredningstiden i nästa skede och också minimerar riskerna för 
omtag. En anledning är att viktiga frågor kunnat identifieras tidigt. 
En annan anledning är att det nära samarbetet lett till förståelse för 
varandras utgångspunkter, önskemål och varför val görs. Samordnad 
planering har lett till insyn och delaktighet i grannkommunens 
planering. Kommunerna har också fått vara med i ett tidigt skede och 
format beslutsunderlagen inför att Trafikverket ska välja alternativ, 
vilket inte var fallet i det tidigare arbetssättet.
Samverkan mellan olika lagstiftningar har varit en styrka. En fördel 
är att översiktsplaneringens förfarande, som styrs av plan- och 
bygglagen, innebär avvägning mellan intressen och möjlighet till 
lokal förankring. 

En ytterligare vinst med Samordnad planering är att aktörerna visat 
att man klarar att driva och hantera flera tunga processer samtidigt 
och också komma kommer överens regionalt i viktiga frågor, 
man kan visa på en gemensam regional vilja. Detta symboliseras 
inte minst av att projektets styrgrupp skrivit under ett gemensamt 
förord. Genom att samordna och samverka skapas förutsättningar 
för en gemensam mental bild som kan ligga till grund för framtida 
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agerande. Det handlar om att få till stånd förändringsprocesser som 
är nödvändiga genom att visa vad man vill och gemensamt arbeta 
för att få till stånd detta. En bidragande orsak till att detta fungerat 
är att frågan om att få till ett dubbelspår uppfattas som angeläget av 
samtliga parter för att säkra regionens utvecklingsmöjligheter. Med 
andra ord har ”sense of urgency” bidragit till att man samverkat och 
fokuserat gemensam kraft på projektet.

En gemensam regional bild som håller?
I projektet har ett antal knäckfrågor blivit tydliga. En knäckfråga 
är föreställningen att projektet ska leda till regionförstoring och 
tillväxt. Men att landa i en gemensam bild av regionens geografiska 
avgränsning, och vidare hur arbetet för regional tillväxt ska se ut, är 
inte självklart i ett projekt där man rör sig över både administrativa 
och mentala gränser. Det handlar om fem kommuner med olika 
karaktär och förutsättningar, två län (Gävleborg och Västernorrland), 
tre landskap (Hälsingland, Gästrikland, Medelpad), flera FA-
regioner, stora och små städer och tätorter, stad och landsbygd. Olika 
medverkande parter har olika föreställningar, tankefigurer, men också 
olika frågor och intressen som driver deras engagemang.

I projektet har en grundtes varit att det som är bra för spåret är bra 
för regionen, dvs. för alla som är inblandade i projektet. Men i det 
lokala sammanhanget ställs detta på sin spets. Vad händer t.ex. om 
en ort blir av med sin hållplats när det nya dubbelspåret ska leda 
till att man snabbare kan ta sig mellan norr och söder? Förhållandet 
mellan nationell, regional och lokal tillväxt är inte okomplicerad, 
och bilder av mål och lösningar överensstämmer inte nödvändigtvis 
mellan parterna. Regionala bilder som fungerar som en bas för ett 
gemensamt utvecklingsarbete kräver överenskommelser som inte 
bara är på en övergripande och abstrakt nivå, utan även håller när 
man kommer ner på en mer detaljerad nivå. Under processens gång 
har det blivit tydligt att parterna visserligen delar en mental bild av 
vad som är önskvärt – dubbelspår – men att denna gemensamma 
bild inte nödvändigtvis är tillräckligt preciserad för att synliggöra 
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eventuella mål- och intressekonflikter. En risk om den överenskomna 
bilden är av alltför övergripande karaktär är att när man når ett 
mer konkret skede är man inte längre överens om vad som är bra 
lösningar och vad som är mest prioriterat och angeläget.

En annan central fråga är - vad händer om det inte blir dubbelspår 
alls inom överskådlig framtid? Att denna fråga ständigt legat under 
ytan visar att ett viktigt syfte med att arbeta för ett dubbelspår är att 
visa att det satsas på denna del av Sverige. Därmed är dubbelspåret 
inte bara ett medel för att uppnå något – regionförstoring och regional 
tillväxt – utan också i sig ett mål. När dubbelspårsobjektet inte 
beskrevs på det vis man hoppats i den remiss till nationell plan som 
kom sommaren 2013 var besvikelsen stor. När nationella planen 
antogs våren 2014 kom dock det glädjande beskedet att etappen 
Sundsvall – Dingersjö togs med. Även om det fortfarande fanns 
besvikelse över att hela objektet inte fanns med, så gav det ändå 
förnyat hopp i arbetet.

Processens skeden en knäckfråga
Ytterligare en knäckfråga att hantera i projektet var uppfattningen 
av projektets syfte och vad som faktiskt var möjligt att påverka 
i det formella planeringsskede som projektet faktiskt befann 
sig i. Samordnad planering drog igång ett halvår innan den nya 
lagstiftningen trädde i kraft vilket innebar stor osäkerhet i fråga om 
förfarandet, och det varken fanns rutiner eller handböcker att luta 
sig mot. Att vara pilotprojekt i det nya sättet att arbeta samordnat 
kommun-trafikverket-region innebar därmed svårigheter, men också 
möjligheter att experimentera fram nya tanke- och arbetssätt. 

En svårighet är att de två lagstiftningarna bygger på olika 
logiker. Medan infrastrukturlagstiftningen i skedet ”utforma 
lokaliseringsalternativ” ska hålla flera alternativ öppna så att staten/
Trafikverket ska kunna göra val i nästa skede, ser den kommunala 
översiktsplaneringens logik annorlunda ut. Man vill kunna visa på 
en riktning för framtida utveckling, och inte hålla många alternativa 
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dubbelspårskorridorer öppna eftersom det riskerar att lägga en ”död 
hand” på utvecklingen. I respektive översiktsplanearbete – var och 
en en omfattande process i sig – har det därmed varit nödvändigt att 
påminna sig om att det utgör en pusselbit i en betydligt större process, 
och att man riskerar att hamna i en svår sits om kommunen väljer att 
enbart gå fram med ett alternativ i sin översiktsplan, eftersom risken 
är att denna i ett senare skede inte överensstämmer med statens vilja. 
Om samverkan ska fungera – från målbild till genomförande – krävs 
att parterna har samma bild av vilket skede processen befinner sig 
i – handlar det om att forma ramarna, eller är ramarna redan satta 
och arbetets syfte snarare att formulera strategier i enlighet med 
målbilden? Och har alla samma bild av vem som gör vad och vad det 
förväntas leda till?

Eftersom Samordnad planering rörde infrastrukturlagstiftningens 
skede ”utforma lokaliseringsalternativ” var uppgiften framförallt att 
skapa en mental bild av förutsättningar, möjligheter, hot, etc., och 
av vad det är som ska göras. Teoretiskt kan detta definieras som ett 
forumskede. Det tog dock tid för projektet att inse att det var detta 
skede man befann sig i, och det uppstod frustration över att inte få ge 
sig in i ett tydligare planskede, dvs. ett arenaskede. Det skiljer också 
mot tidigare järnvägsplanering där det som gjordes inom ramen för 
Samordnad planering ingick i skedet ”järnvägsutredning”, vilket hade 
mer karaktären av ett planskede. Att forumskedet dessutom pågått 
under en lång tid, inte minst i form av den förstudie som föregick 
Samordnad planering, bidrog till önskemål om att ”det måste börja 
hända nåt”.

Att respektive översiktsplaneprocess rör sig från forumets öppna 
karaktär till arenans mer tydliga planering komplicerade arbetet, och 
bidrog till en frustration över att behöva ”gå tillbaka” till det mer 
övergripande. Trots att Samordnad planering huvudsakligen befann 
sig i forumskedet har det därmed också, genom översiktsplanerna, 
inneburit processer i arenaskedet. 
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Under processens gång har courtskedet bidragit till att styra 
den fortsatta processen och driva den framåt. Genom beslut med 
”strukturerande verkan” påverkas processen och leds i en specifik 
riktning. Ett exempel är beslut kopplat till spårstandard. Ett annat är 
beslutet att respektive kommun faktiskt måste ge sig in i den formella 
och omfattande översiktsplaneprocessen och att det inte räcker med 
att ta fram mer informella PM som visar på en vilja. Beslutet att 
man inom ramen för Samordnad planering kan göra bortval av de 
”omöjliga alternativen” är ett ytterligare exempel på hur man använt 
sig av court för att styra processen.

Också i kommunernas egna översiktsplaneprocesser kan man se 
olika frågor som hanterats i courtskedet och som haft strukturerande 
verkan. I Gävle har det t.ex. handlat om vilken korridor som skulle 
väljas ut ur Gävle eftersom det påverkar hur kommunen formulerar 
sin riktning för framtida utveckling. Av samma anledning har val 
av stationsläge i Hudiksvall kommit att bli en avgörande fråga. 
I Nordanstig, en kommun utan tydlig huvudort har frågan om 
hållplatslägen för regional tågtrafik varit central och kommunen har 
beslutat att verka för minst två hållplatslägen.

Dokumentet – ett sätt att formalisera forumprocessen 
Det dokument som tagits fram inom ramen för Samordnad planering 
är inte en formell plan, och att projektet var ett pilotprojekt i den 
nya infrastrukturlagstiftningen medförde att det krävdes en del 
experimenterande för att få formatet att falla på plats. En viktig 
uppgift med dokumentet var att måla en bild av förutsättningarna för 
regional utveckling och välfungerande nationella godstransporter – 
med och utan dubbelspår – som samtliga parter kunnat enas om. I 
dokumentet beskrivs inte bara en mental bild av förutsättningar och 
utmaningar, utan också en riktning för framtida utveckling. Genom 
förordet, som skrivits under av Samordnad planerings styrgrupp, 
förmedlas budskapet att det handlar om en gemensam regional vilja. 
Att därigenom ”anta” dokumentet är att använda courtskedet på ett 
strategiskt sätt för att formalisera och legitimera den gemensamma 
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regionala viljan som formades i forumskedet. Detta sätt att röra 
sig mellan forum och court är ett exempel på hur FAC-modellen 
möjliggör ett synsätt på planering som inte är linjärt.
Utöver att föra fram ett ställningstagande syftade dokumentet också 
till att komma ett steg längre än förstudien genom att inkludera 
tekniska utredningar (som blev fler och fler allt eftersom) och 
annat material som visar på möjliga och rimliga alternativ, samt 
konsekvenserna av dessa. Att dokumentet måste kunna leva vidare 
som beslutsunderlag i den kommande järnvägsplaneprocessen ställde 
också ett antal formella krav.

Forum
”Samordnad planering”
• Utarbeta lokaliseringsalternativ
• Skapa en regional samsyn och 

visa gemensam vilja

Court
• Gemensamt förord
• Korridor ut ut Gävle? 
• Stationsläge Hudiksvall? 
• ”De omöjliga valen”
• Sundsvall - Dinersjö i nationell plan

Arena
• ÖP/FÖP
• RUS
• Länsplan etc.
• MKB

Har alla samma bild av var i proces-
sen vi befinner oss?
Har vi samma bild av vem som gör 
vad och vad det förväntas leda till? 

Under processens gång har arbetet inom ramen för Samordnad planering rört sig mellan 
forum-arena-court.
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Framtiden
Regionen och kommunerna fortsätter sin samverkan med Trafikverket 
genom projektet Samordnad planering 2 som startades upp under 
2014 med målet att landa i en sammanhängande dubbelspårskorridor 
mellan Gävle och Sundsvall. Samverkan fortsätter också som ett av 
sex pilotprojekt i det nationella forsknings- och utvecklingsprojektet 
Den attraktiva regionen (DAR) som startades upp under 2013. 
DAR är ett utvecklingsprojekt och ett följeforskningsprojekt som 
fokuserar på vad som utgör en attraktiv region med utgångspunkten 
att regional utveckling och tillväxt måste bygga både på miljöeffektiv 
rörlighet och social hållbarhet. Pilotprojektets syfte har breddats 
från frågan om dubbelspår till transportssystemets möjlighet att 
bidra till lokal och regional utveckling, med särskilt fokus dels på 
stationsutveckling, dels på ortstruktur. 
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Sett utifrån det teoretiska resonemang som jag fört fram i denna 
skrift handlar planering inte om att rigga en process för rationellt 
beslutsfattande, utan om att skapa processer där olika aktörer 
inblandade i utvecklingsarbete kan övertygas om att gemensamt 
arbeta i en specifik riktning. Och även om gemensamma processer 
som präglas av öppenhet utgör grunden för skapandet av den 
mentala bilden av förutsättningar och vägar framåt, så ligger det 
i det strategiska att någon agerar uttolkare och berättare, ramar in 
idéer och kunskap, och därmed styr hur uppmärksamheten fokuseras. 
Den engelska planeringsforskaren Patsy Healey (som jag hänvisat 
till regelbundet i denna skrift) benämner detta för ”name and 
frame”, dvs. ”benämna och rama in”, medan den svenska forskaren 
Patrik Tornberg i sin avhandling talar om ”meningsskapande”, 
dvs. att gemensamt komma överens om vad ett begrepp betyder, 
hur ett problem ska förstås, eller hur förutsättningarna för regional 
utveckling egentligen ser ut. Det handlar om att forma en historia om 
vad som kan eller måste hända, i en situation där det finns flera olika 
mentala bilder av förutsättningar, möjligheter och hot. Det handlar 
också om att övertyga andra aktörer om att arbeta för (och inte emot) 
denna utvecklingsriktning.

Avslutande reflektioner
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För att skapa förutsättningar för sådana utvecklingsprocesser 
krävs processledare, eller som Patsy Healey (2007) benämner det, 
’orchestrator of development’. Men för att processledaren faktiskt ska 
kunna leda en process där självständiga parter samverkar krävs att 
denne fått parternas mandat att faktiskt göra så.

Att gå in i ett fördjupat målbildsarbete är ett sätt att skapa en 
process där aktörerna formar en gemensam bild av förutsättningar, 
möjligheter och problem, men också riktning framåt (forumskedet). 
I en processmodell som utgår från ett strategiskt perspektiv handlar 
målbildsarbete dock inte bara om att ta fram en vision, en målbild, 
utan arbetet syftar också till att länka samman vision och handling. 
Genom att koppla målbilden till strategiarbete (arenaskedet) och 
genom att fastställa och och formalisera samverkan exempelvis i 
en avsiktsförklaring (courtskedet), skapas förutsättningar för att 
målbilden ska kunna utgöra ett verktyg för att styra det gemensamma 
arbetet mot handling. En viktig del av en planeringsprocess som 
präglas av ett strategiskt perspektiv är därmed att använda sig av 
processkedenas olika förutsättningar och syften.

Att använda sig av processkedenas olika förutsättningar och syften är 
också ett sätt att hålla energi i en utvecklingsprocess som kan ta lång 
tid, och ett målbildsarbete som kan kritiseras för att vara ”flummigt”. 
Det handlar om att identifiera och genomföra kortsiktiga mål och 
insatser som leder till att medverkande parter (och utomstående) 
ser att ”det händer något”. Det handlar dels om att hantera frågor 
som uppkommer (möjligheter och utmaningar) men också om att 
genomföra handlingar som leder framåt i den tänkta riktningen, och 
kanske lika viktigt, som visar på att man rör sig längs med riktningen.

Därmed avslutar jag denna skrift med att återigen påminna om att 
den strategiska planeringen är både reaktiv och proaktiv, och hänvisa 
till det japanska ordspråket, ”vision utan handling är en dagdröm, 
handling utan vision är en mardröm”. 
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Nedan listas de referenser som utgjort huvudsakliga källor i denna 
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I denna skrift beskrivs en processmodell som utgår från 
ett strategiskt perspektiv. Skriften bygger på forskning 

genomförd inom ramen för doktorsavhandlingen 
Planning in the’ New Reality’ – Strategic Elements and 
Approaches in Swedish Municipalities som lades fram 

vid KTH hösten 2011. Syftet med skriften är att på ett 
lättillgängligt sätt beskriva nyckelfaktorer i en strategisk 

planering, samt visa på hur processmodellen forum-
arena-court (FAC) kan tillämpas när man i sin yrkesvardag 

står inför ett praktiskt planeringsprojekt där samverkan 
mellan aktörer är en förutsättning. Denna processmodell 

har som huvudsaklig egenskap är att få en strategisk 
inriktning att också bli föremål för handling. 


