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Many social problems have proved unexpectedly difficult to solve. To analyse 
the unintended social repercussions of intentional human actions is considered 
to be the most important task of the social sciences. The ’unintended’ stand in 
the way of satisfaction for human needs. The purpose of the thesis is to explain 
why political intentions are different from practical results.  

The thesis also aims to demonstrate how the framework works in practice. This 
is accomplished with a case study. It investigates political intentions and practical 
results in relation to the heated controversies surrounding the institutionalisation 
of a National City Park in Stockholm, Sweden. This is the first law-protected 
national park in the world that is set in the heart of densely populated urban 
area. The institutionalisation of the park thwarts one leg of a high¬way called 
the Northern Link. This starts a chain of events that stops a whole system of 
highways supporting the wider Stockholm area. It means that one of the most 
expensive infrastructural projects in Swedish history collapses. Instrumental in 
setting this turn of events in motion is an old man living in a house on top of 
a hill close to the Northern Link. He takes the plans on the Northern Link to 
court and unexpectedly wins. The court agrees that the highway intrudes on 
the park. Hence the name of the thesis – the Man On the Hill (Gubben på 
kullen). 
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”Now, you probably all knew Chærephon. He was my companion  
from childhood, and he was your companion, one of the popular party; he went into exile 

with you, and he came back with you.†† You know the kind of person Chærephon 
was, how impetuous he was, whatever he set out to do. Well once he actually went 
to Delphi, and had the nerve to ask the oracle—please remember, don't interrupt 
me, gentlemen—he asked if there was anyone wiser than me. The answer came 

from the Pythia that no one was wiser.” 
 

Redfield, J. (2003): Plato’s Apology of Socrates, University of Chicago, s. 6 
 

 
 

”It is one of the striking things about social life that nothing ever 
 comes off  exactly as intended.” 

 
Popper, K.R. (1989): Conjectures and Refutations – The Growth of Scientific Knowledge,  

Routledge, London, fifth edition (revised), 1963, s. 124 
 
 
 
”Under senare tid har på åtskilliga håll en viss oro uppstått på grund därav, att på södra 
delen av kungl. Djurgården invid Stockholm, fordom Waldemarsön kallad, med Kungl. 
Maj:ts begivande uppstått åtskilliga nya villabyggnader utöver dem, som tillförne funnits 

därstädes. Då dessutom till allmänhetens kunskap kommit, att icke så få ansökningar om 
ytterligare markupplåtelse lära dels hava inkommit, dels alltjämt fortfarande inkomma, så 

har den farhågan flerstädes vunnit insteg, att större eller mindre delar av Djurgården 
måhända kunde komma att genom bebyggande förvandlas till ett slags modern villastad 
från att vara en av de härligaste parker, en prydnad för Sveriges huvudstad, en källa till 

uppfriskande glädje och 
 trevnad för såväl dess invånare som besökande icke-stockholmare.” 

 
Palme, S. (1906), Motion till riksdagen, Motioner i Andra Kammaren N:o 42 – Af herr S. T. 
Palme, om skrifelse till Konungen angående upplåtandet af byggnadstomter å Djurgården, 

Sveriges Riksdag, Stockholm, s. 20 

 





Nationalstadsparken, Stockholm 
 

 
 

Översiktskarta över Nationalstadsparken i Stockholm. Källa: Ds 1994:3 Förslag till skydd för 
området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården, Miljö- och naturresursdepartementet, Fritzes, 
Stockholm, bilaga 1 

 
 



Dennispaketets motorvägsring runt Stockholms centrala delar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dennsavtalet som ingås 1991 (tilläggsavtal 1992) innebär bland annat  att en motorvägsring ska 
byggas runt Stockholms centrala delar. Den  befintliga Essingeleden och en bit av Norra länken 
kompletteras med en förlängning av Norra länken, Österleden och Södra länken 
Källa: Regeringens proposition 92/93:100: Bilaga 7 till  budgetpropositionen 1993, 
Kommunikationsdepartementet (sjätte huvudtiteln), s. 152-159, Regeringens proposition 93/94:86 
Finansiering av vissa väginvesteringar i Stockholms län m.m., Fritzes förlag, Stockholm, s. 4-6. Källa 
bild: Vägverket 1992 
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Abstract 

Many social problems have proved unexpectedly difficult to solve. To analyse 
the unintended social repercussions of intentional human actions is considered 
to be the most important task of the social sciences. The ’unintended’ stand in 
the way of satisfaction for human needs. The purpose of the thesis is to explain 
why political intentions are different from practical results.  The political 
science sub-discipline of implementation research can make a contribution in 
this aspiration. But there are problems. The top-down approach-researchers 
(Sabatier et al.) focus on the state, and in this way they tend to leave out extra-
state activities (even if they themselves deny it). The bottom-up approach-
researchers (Hjern et al.) can accurately map social problem solving, but they 
can not explain why identified differences exists between functional problem 
solving institutions and formal institutions (political assemblies). The thesis 
attempts to increase the capacity of the bottom-up approach to explain results. 
A framework of analysis is constructed with regard to this aim. It draws on 
Myrdal (1968) and Popper (1979).  

The thesis also aims to demonstrate how the framework works in practice. 
This is accomplished with a case study. It investigates political intentions and 
practical results in relation to the heated controversies surrounding the 
institutionalisation of a National City Park in Stockholm, Sweden. This is the 
first law-protected national park in the world that is set in the heart of densely 
populated urban area. The institutionalisation of the park thwarts one leg of a 
highway called the Northern Link. This starts a chain of events that stops a 
whole system of highways supporting the wider Stockholm area. It means that 
one of the most expensive infrastructural projects in Swedish history collapses. 
Instrumental in setting this turn of events in motion is an old man living in a 
house on top of a hill close to the Northern Link. He takes the plans on the 
Northern Link to court and unexpectedly wins. The court agrees that the 
highway intrudes on the park. Hence the name of the thesis – the Man On the 
Hill (Gubben på kullen).  
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Introduktion 

 1

1 Introduktion 

”It is one of the striking things about social life that nothing ever comes off  exactly as 
intended.” 

- Karl R. Popper -1 

” ... ingen kunde drömma om att det skulle bli en fällande dom i Regeringsrätten. 
Då var det många hakor som slog i bordet.” 

- Nilsson, Elwe - 
 Stockholms län, (m) landstingsråd 1991-1998, i intervju den 10 mars 20042. N. avser 

närboende som Greger Carpelans (Gubben på kullen) överklagande av motorvägen 
Norra länkens placering i Bellevueparken (delområde i Nationalstadsparken). Domslu-
tet den 31 januari 1997 startar en kedjereaktion.  Dennispaketet, ett av Sveriges största 

infrastrukturprojekt, någonsin kollapsar till följd därav. 

  
Kapitlets syfte är att ange och förklara avhandlingens problem och problemlös-
ningsförslag. Avhandlingens problem diskuteras såväl på principiell som kon-
kret nivå. Den principiella nivån innehåller sådant som vetenskapsfilosofi och 
implementationsteori. Den konkreta nivån innehåller en fallstudie. Fallet gäller 
kamp om naturresurser. Kapitlets syfte är även att redovisa avhandlingens dispo-
sition.  

1.1 Avhandlingens problem och problemlösnings-
förslag 

Många samhälleliga problem har visat sig oväntat svåra att lösa praktiskt. Pop-
per (1966) betonar de svårigheter som det innebär att producera de sociala ef-
fekter som vi önskar: 

”Why do achievements differ so widely from aspirations? Social life is not only 
a trial of strength between opposing groups; it is action within more or less re-
silient or brittle frameworks of institutions and traditions, and it creates – 

                                                      
1 Popper, K.R. (1989): Conjectures and Refutations – The Growth of Scientific Knowledge, 
Routledge, London, fifth edition (revised), 1963, s. 124 
2 Nilsson, E. (2004): Stockholms län, (m) landstingsråd 1991-1998, intervju –  04-03-10, s. 5  
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apart from any conscious counter-action – many unforseen reactions in this 
framework, some of them perhaps even unforeseeable.  

To try to analyse these reactions and to forsee them as far as possible is, I be-
lieve, the main task of the social sciences. It is the task of analysing the unin-
tended social repercussions of intentional human actions. ”3 

Resultat skiljer sig, påpekar alltså Popper, från våra intentioner därför att det 
sociala livet präglas av kamp mellan grupper. Handlande sker dessutom inom 
ett mer eller mindre motspänstigt eller bräckligt ramverk av institutioner och 
traditioner. Och det skapar, förutom medvetna mothandlingar, även många 
oförutsedda reaktioner inom ramverket. Några av dem är kanske till och med 
omöjliga att förutse. Samhällsvetenskapernas viktigaste uppgift är att försöka 
analysera dessa reaktioner och så långt det är möjligt försöka förutse dem. Det 
handlar om att analysera de oavsiktliga sociala återverkningarna av avsiktliga 
mänskliga handlingar. Samhällsvetare ska försöka, fortsätter Popper, förstå de 
svårigheter som står i vägen för social handling, våra studier ska handla om den 
sociala materians motstånd mot våra försök att forma den och arbeta med den. 
Men varför ska vi, frågar jag, undanröja den sociala materians motstånd? Pop-
per ger inte något svar. Mitt svar är att vi måste undanröja de hinder som står i 
vägen för social handling därför att vi i ökad grad vill tillfredsställa mänskliga 
behov. Och det kan utföras med hjälp av kritik och sociala reformer, särskilt 
institutionella sådana. Institutionella därför att, som Popper påpekar, all lång-
siktig politik är institutionell. 4 

Det är således, enligt Popper, viktigt att analysera de oavsiktliga sociala åter-
verkningarna av avsiktliga mänskliga handlingar. Han framför vissa teorier om 
orsakerna till återverkningarna och nämner bland annat kamp mellan grupper. 
Men därutöver finns inte mycket mer att hämta hos Popper. Vi måste därför 
vända oss åt ett annat håll. Implementationsforskning är en statsvetenskaplig 
underdisciplin vars forskare vill förklara skillnader mellan intention och resultat. 
Sådana teorier avgränsas till, eller är i vart fall relaterade till, skillnad mellan 
intentioner uttryckta i beslut av demokratiskt valda politiska församlingar och 
praktiska resultat. Och en sådan avgränsning gäller även för avhandlingen. Av-
handlingens syfte är att förklara varför politiska intentioner skiljer sig från prak-
tiska resultat. 5 

                                                      
3 Popper, K.R. (1966):The Open Society and Its Enemies – Volume II, The High Tide of  
Prophecy: Hegel, Marx, And The Aftermath, fifth edition, Princeton University Press, Princeton, 
New Jersey, 1962, s. 95 
4 Popper, K.R. (1966):The Open Society and Its Enemies – Volume II, The High Tide of  
Prophecy: Hegel, Marx, And The Aftermath, fifth edition, Princeton University Press, Princeton, 
New Jersey, 1962,s. 94-96 
5 Hjern, B., Hull, C. (1982): ”Implementation Research as Empirical Constitutionalism”, Euro-
pean Journal of Political Research 10 (1982), 105-107, Hjern, B., Hull C. (1984): ”Going Interor-
ganisational: Weber meets Durkheim”, Scandinavian Political Studies, Vol. 7 – New Series – No. 

 



Introduktion 

 3

Om vi vill göra vetenskapliga framsteg måste vi, påpekar Popper, använda 
vad andra gjort tidigare. Vi måste så att säga stå på skuldrorna av våra föregång-
are. Mina föregångare uttalar sig om sådant som (A) värden, (B) vetenskap och 
(C) implementationsforskning.  

Avhandlingens inställning till (A) värden är följande. Popper (1992) hävdar 
att forskaren inte kan undgå att påverkas av värderingar. Det vore att försöka 
frigöra forskaren från hans mänsklighet, vilket är omöjligt. Även vetenskapliga 
värderingar, till exempel att söka efter sanning, är djupt förankrade i extra-
vetenskapliga och delvis religiösa värderingar. Uppgiften är istället att försöka 
bekämpa sammanblandningen av vetenskapliga värderingar och extra-
vetenskapliga värderingar. Det kan inte ske en gång för alla via påbud men ve-
tenskapliga kritik ska hela tiden försöka bekämpa sådana tendenser. Idealet är 
onåbart. Men vi ska ändå kämpa för att nå det med hjälp av kritik. (jfr avhand-
lingens kap. 4) 

Avhandlingens inställning till (B) vetenskap är följande. Popper (1989) häv-
dar att observation alltid sker med någon förväntan. Observation är alltså alltid 
teoriimpregnerad. Och processen slutar i medfödda förväntningar. Därför finns 
ingen risk för oändlig regress. Vetenskap gäller deduktion och kan inte gälla 
induktion. Vetenskap uppstår för cirka 2 500 år sedan i Grekland. Det beror på 
att greker inte nöjer sig med att förmedla myter vidare. De utmanar myterna. 
Vetenskap är endast annorlunda än myt ikraft av kritisk, d.v.s argumentinrik-
tad, diskussion. (jfr avhandlingens kap. 2) 

En argumentinriktad attityd gäller sådant som problem och hypoteser. Detta 
kallar Popper (1979) för problemlösningsmetoden. När metoden avser, vilket är 
fallet i avhandlingen, mänskliga handlingar lägger Popper till ett antagande om 
rationalitet. När vi talar om rationellt beteende menar vi beteende som är i linje 
med eller inte är i linje med situationens logik. En situationsanalys är en förklar-
ing i hypotesform som refererar till en aktörs problem och problemkontext. Det 
gäller att rekonstruera situationen så som aktören uppfattar den. Analysen ska 
sedan särskilja situationen som personen såg den och som den faktiskt är (båda i 
hypotesform). En situationsanalys innebär således en tillämpning av rationali-
tetsprincipen. Observera att en situationsanalys inte vilar på ett antagande om 
att den mänskliga naturen är rationell. En psykologisk analys förutsätter nämli-
gen att vi dessförinnan utvecklat en måttstock för vad som ska ses som rationellt 
i situationen. (jfr avhandlingens kap. 2)  

I Poppers verk (1979), vilket är en av hans senare, diskuteras vad forskarens 
mål är om han vill förstå mänskliga handlingar. Är målet att: (a) Åstadkomma 
universella eller singulära påståenden stödda av empirisk observation? (Popper - 
Kritisk rationalism)? (b) Åstadkomma en inkännande, empatisk tolkning som 

                                                                                                                             
3 s. 197-199, Sabatier, P.A. (1986): ”What Can We Learn From Implementation Research?”, 
Guidance, Control, and Evaluation in the Public Sector: the Bielefeld Interdisciplinary Project, 
Kaufmann, F.X. et al. (ed.), Walter de Gruyter, New York, s. 313-325, Hjern, B. (1987): Helping 
Small Firms Grow – An Implementation Approach, Croom Helm, London, s. 199-201 
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kan bidra till att forskaren och andra kan återuppleva den studerades upplevel-
ser? (Collingwood - hermeneutik). (c) Eller är målet rentav att kombinera mål 1 
och mål 2? (Popper, 1979). (jfr avhandlingens kap. 2)  

Popper hävdar att natur-, samhällsvetare och historiker har samma mål d.v.s 
mål (1). Collingwood med flera hermeneutiker hävdar däremot att förståelse av 
mänskliga handlingar, exempelvis historiska sådana, rör något subjektivt. Att 
förstå handlar om forskarens inkännande, empati samt återupplevande av andra 
människors handlingar. Vi talar om vad som av mig givits namnet mål (2). 
Poppers tes är däremot att förståelse av mänskliga handlingar främst gäller något 
objektivt. Även historiska hypoteser refererar till något objektivt och verkligt. 
Popper fortsätter: a) Historiker förstår, tvärtemot vad de själva tror, genom att 
använda problem, hypoteser och kritiska argument. b) Historiker måste, om de 
vill säga något viktigt, använda problem, hypoteser och kritiska argument. Eller 
vad Popper synonymt även kallar problemlösningsmetoden (situationsanalys). 
c) Problem, hypoteser och kritiska argument refererar till något objektivt och 
inte något subjektivt. Att det rör sig om något objektivt, vill han stödja på en 
teori om ett objektivt förstånd. (jfr avhandlingens kap. 2)  

Popper vidhåller i hela sin framställning (1979) att mål (1) är viktigast både 
natur-, samhällsvetenskap och historia (via situationsanalys). Men han lägger till 
att återupplevande (mål 2) kan fungera som kontroll av att situationsanalysen är 
adekvat utförd. Popper förordar alltså en kombination av mål 1 och 2 i samma 
studie. Och anser att det inte finns något vetenskapsfilosofiskt principiellt som 
strider mot en kombination av målen d.v.s mål (3). Tvärtom stärker en sådan 
kombination möjligheterna att pröva gjorda antaganden. Popper tillägger däref-
ter att han vill kombinera en intutiv verklighetsförståelse med en objektiv sådan 
baserad på rationell kritik. Och min inställning i avhandlingen är densamma. 
(jfr avhandlingens kap. 2)  

Så långt avhandlingens inställning till värden och vetenskap. Nu kommer vi 
till (C) implementationsforskning. Forskningstraditionen uppstår i Västeuropa 
och Nordamerika under 1960- och tidiga 1970-talen. De ekonomiskt sett rela-
tivt framgångsrika åren gör reformer möjliga. Det står dock snart klart att 
många reformprogram inte uppnår avsedda resultat. Ett exempel på en tidig 
studie av statliga program är Pressman, Wildavskys (1973). Den rör den ameri-
kanska federala regeringens misslyckade försök att skapa 3000 arbeten i Oak-
land. Implementeringsforskningens mål blir att identifiera och åtgärda orsaker-
na till bakslagen. 6 (jfr även avhandlingens kap. 3) 

Den aktuella forskningstraditionen delas med tiden i två huvudsakliga gre-
nar kallade uppifrån- och nerifrånperspektivet. Avhandlingen fokuserar särskilt 

                                                      
6 Pressman, J.L., Wildavsky, A. (1973): Implementation: How great expectations in Washington 
are dashed in Oakland; or, why it's amazing that federal programs work at all: this beeing a saga 
of the Economic development administration as told by two sympathetic observers who seek to 
build morals on a foundation of ruined hopes, University of California P., Berkeley, jfr även 
avhandlingens kap. 3 
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på ett par representativa anhängare till varje perspektiv. Sabatier et al. represen-
terar uppifrånperspektivet och Hjern et al. representerar nerifrånperspektivet. 
En väsentlig skiljelinje mellan uppifrån och nerifrånperspektivet gäller vad som 
ska räknas som implementationsforskningens analysenhet. Ett centralt gemen-
samt antagande är att det kan vara möjligt för den politisk församlingen att 
styra förvaltningen. Implementationsforskning antar en åtminstone potentiell 
vertikal arbetsdelning mellan parlament och förvaltning (styrkedja). 7 (jfr av-
handlingens kap. 3) Olsen (1984) beskriver denna allmänna politisk-teoretiska 
tankegång: 

”Den representative-konstitusjonelle stats politiske trosartikler har sitt utsp-
ring i ideen om folksuveräniteten som virker gjennom et representativt sty-
ringssystem. Den offentlige forvaltning handler på vegne av politisk valgte 
myndigheter, og styres gjennom et skrevet lov- og regelverk. Dette er bindende 
for både styrende og styrte. Det administrative apparatet forutsettes å være et 
teknisk-nøytralt element uten noen selvstendig innvirkning på innholdet av 
den offentlige politikken. Forvaltningsstaben forbereder og iverksetter vedtak, 
med det trekkes et klart skille mellom politikk og administrasjon. Politikk – 
og dermed makt – knyttes till det å ha myndighet til å treffe formelle ved-
tak.”8  

Statens storskaliga demokrati antas således förutsätta ett representativt styr-
ningssystem. Där den offentliga förvaltningen styrs av politiskt valda myndighe-
ter via skrivna regler. Reglerna är bindande både för styrande och styrda. Ar-
betsdelningen innebär att politiken står för besluten och att förvaltningen utför 
dem. Förvaltningen antas vara politikernas neutrala redskap. Så långt en inle-
dande jämförelse av uppifrån- och nerifrånperspektivet. 9   

Uppifrånperspektivets Sabatier et al. antar redan a priori staten som analys-
enhet. Nerifrånperspektivets Hjern et al. betonar däremot att, låt vara på andra 
grunder än mina, att analysenheten måste sökas. Alla aktörer (privata eller of-
fentliga) ska ha lika stor möjlighet att ingå i analysenheten. Nerifrånperspektivet 
är viktigare än uppifrånperspektivet just med hänsyn till betoningen av analys-
enhetens sökande. Nerifrånperspektivet kan användas för att undersöka vem 
                                                      
7 Hjern, B., Hull, C. (1982): ”Implementation Research as Empirical Constitutionalism”, Euro-
pean Journal of Political Research 10 (1982), 105-107, Hjern, B., Hull C. (1984): ”Going Interor-
ganisational: Weber meets Durkheim”, Scandinavian Political Studies, Vol. 7 – New Series – No. 
3 s. 197-199, Sabatier, P.A. (1986): ”What Can We Learn From Implementation Research?”, 
Guidance, Control, and Evaluation in the Public Sector: the Bielefeld Interdisciplinary Project, 
Kaufmann, F.X. et al. (ed.), Walter de Gruyter, New York, s. 313-325, Hull, C., Hjern, B. 
(1987): Helping Small Firms Grow – An Implementation Approach, Croom Helm, London, s. 199-
201 
8 Olsen, J.P. (1984): Politisk organisering, - organisationsteoretiske synspunkt på folkestyre og 
politisk ulikhet, universitetsförlaget, Bergen, tredje upplagan, s. 22 
9 Olsen, J.P. (1984): Politisk organisering, - organisationsteoretiske synspunkt på folkestyre og 
politisk ulikhet, universitetsförlaget, tredje upplagan, Bergen, s. 22 
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som i funktionell mening löser ett visst socialt problem (policyproblemet). Ner-
ifrånperspektivet kan därmed skapa ett underlag för att bedöma den formella 
styrkedjans effektivitet. På det här sättet klarläggs om det finns någon skillnad 
mellan den funktionella och den formella institutionen (styrkedjan). Men ner-
ifrånperspektivet kan inte förklara varför skillnaden finns. Och därför behöver 
nerifrånperspektivet utvecklas. (jfr avhandlingens kap. 3) 

Vi återvänder till frågan om (A) värden. Popper anger således allmänna prin-
ciper om relationen mellan vetenskapliga och extra-vetenskapliga värden. Men 
det finns luckor hos Popper. Han har inte något att erbjuda när det gäller en 
forskares förhållningssätt till värden i den enskilda studien. Här är Myrdals 
(1968) och Hjerns (1999) ståndpunkt rimlig och viktig: Forskaren måste expli-
citgöra de extra-vetenskapliga värden som är särskilt relevanta i den egna studi-
en. Ett sätt att klargöra relevanta värden för den egna studien är att, så som 
Myrdal och Hjern förespråkar, sammanfatta relevanta eller signifikanta värden i 
det studerade samhället. Det är uttryck för en deskriptivt värderelativistisk 
ståndpunkt. Jag ansluter mig härvidlag till Myrdal och Hjern. Men avhandling-
en vill egentligen inte i djupare mening ta ställning i värdeteoretisk mening, om 
det exempelvis finns objektiva värden (värdeobjektivism) bakom olika samhäl-
lens skilda värden (deskriptiv värderelativism). (jfr avhandlingens kap. 2 och 4) 

En deskriptivt värderelativistisk studie är relaterad till ett eller flera av de 
studerades värden på en viss plats. Myrdals egna studier är exempel på sådana 
studier. Hjerns nerifrånperspektiv är nära relaterad till deskriptiv värderelati-
vism. Detta kommer av att Hjern arbetat för Myrdal. Det är därför som, enligt 
min tolkning, nerifrånforskaren först formulerar det värde som utgör nerifrån-
arbetets substantiella problem och startpunkt (kallat policyproblemet). Till 
detta värdeteoretiska perspektiv har Hjern adderat ett teoretiskt element som 
fokuserar på planering, resurser, utförande et.c. Han sammanfattar sedan vem 
som arbetar med det värderelaterade problemet på en viss plats (vem skapar 
policy). (jfr avhandlingens kap. 3- 4) 

Värderelativister som Myrdal och Hjern kan sammanfatta en social situation 
beträffande värden. Men man behöver inte stanna vid sådan sammanfattning 
enbart relaterad till värden. I mitt försök att utveckla nerifrånperspektivet ser jag 
i min tur en möjlighet att addera ett vetenskapsfilosofiskt element hämtat från 
Popper (situationsanalys). Det vetenskapsfilosiska elementet ifråga adderas till 
det redan existerande värdeteoretiska elementet (den deskriptiva värderelativis-
men). Poppers situationsanalys kan sammanfatta de studerades problem, hypo-
teser och upplevelser. En sådan studie kan sägas sammanfatta en social situation 
i dessa avseenden. Hjerns adderade teoretiska element kvarhålls. (jfr även av-
handlingens kap. 2- 4)  

Sedan kommer vi till frågan hur avhandlingens idéer om att studera skillna-
der mellan politiska intentioner och praktiska resultat ska utföras i praktiken. 
Det kan genomföras i två steg: 
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 (1) Situationsbeskrivning inriktad på de studerades värden: Med utgångs-
punkt i ett substantiellt problem härlett från ett socialt relevant eller signifikant 
värde kan, precis som Hjern et al. förespråkar, forskaren identifiera den popula-
tion som i funktionell mening löser det värderelaterade sociala problem som 
intresserar honom. Det sker via en form av metodologisk individualism kallad 
aggregering. Nerifrånforskare kan på det här sättet förtjänstfullt kartlägga hur 
social problemlösning utförs (funktionella institutionen). Det kan användas 
som ett underlag för att bedöma den formella institutionens (d.v.s. demokratis-
ka styrkedjan - politisk församling -> tjänstemän -> resultat) effektivitet. Vi är 
intresserade av formella institutioner för att vi är intresserade av representativ 
demokrati. Men nerifrånperspektivet kan alltså inte, det är avhandlingens första 
centrala argument, förklara varför påvisade skillnader finns mellan funktionella 
och formella institutitioner. (jfr avhandlingens kap. 3)  

 
(2) Situationsbeskrivning inriktad på de studerades problem, hypoteser 
och upplevelser: Om vi vill förklara skillnaden gäller det att närma sig dessa 
personer ännu mera. Och Poppers situationsanalys kan, detta är avhandlingens 
andra centrala argument, fungera som ett hjälpmedel för forskaren vid kontak-
terna med den identifierade populationen. Forskaren försöker komma åt situa-
tionen genom att undersöka individens problem, hypoteser och upplevelser. 
Men inte vilka problem, hypoteser och upplevelser som helst utan endast såda-
na som relaterade till social problemlösning (d.v.s. planering, resursmobilisering 
et.c.). Vår teoretiska ingång är således densamma som tidigare. Hjern et al. 
nyttjar ensidigt en form av metodologisk individualism kallad aggregering. Av-
tal, oförutsedda konsekvenser och makt är andra sätt som en metodologisk in-
dividualist kan förklara sociala fenomen med. Och det är dessa som situationa-
nalysen kan fokusera på. Vi kan på så vis tillvarata ett av Hjern et al. hittills 
outnyttjat metodologiskt individualistiskt utrymme. Detta utgör avhandlingens 
tredje centrala argument. Avhandlingen vill på angivet sätt förklara skillnader 
mellan politiska intentioner och praktiska resultat.  (jfr avhandlingens kap. 4) 

Allt som allt kan en social situation beskrivas i två kompletterande steg. Vi 
talar inte om vilken situation som helst utan om en problemlösningssituation 
(policyskapande). Steg 1 kan visa vem som utför ett visst värde. Den identifie-
rade populationen är den funktionella institutionen och den kan jämföras med 
den formella institutionen för att se om det finns någon skillnad. Därigenom 
kan den demokratiska styrkedjans (politisk församling -> tjänstemän -> resultat) 
effektivitet prövas. Om det finns en skillnad kan Steg 2 förklara varför skillna-
den finns. Det sker genom att undersöka vilka problem, hypoteser och upple-
velser de studerade relaterar till den sociala situationen. Härigenom kan vi 
summera en rad viktiga, för att inte säga nödvändiga, aspekter på ett samhälle. 
Detta utgör avhandlingens fjärde centrala argument. Aspekterna är således vär-
den, problem, hypoteser och upplevelser.  
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1.2 Tillämpning av avhandlingens problemlös-
ningsförslag 

Så långt om avhandlingens principella ingång. Avhandlingens syfte är även att 
visa hur mina principiella slutsatser om att studera skillnader mellan politiska 
intentioner och praktiska resultat kan tillämpas. Tillämpningen sker i ett fall av 
kamp om naturresurser. Det föreligger, som vi ska se, redan ett praktiskt resul-
tat. Avhandlingen gäller bakgrunden till resultatet. 

Vi återvänder nu till dagen för det praktiska resultatets tillkomst. Greger 
Carpelan befinner sig i Regeringsrättens byggnad belägen på Riddarholmen i 
Stockholms centrala delar. Det är kring lunchtid den 31 januari 1997. Carpelan 
har, liksom andra närboende, med utgångspunkt i ett särskilt lagskydd för na-
tionalstadsparker besvärat sig över den sexfiliga motorvägen Norra länkens pla-
cering i Stockholms nationalstadspark (kallas även Ekoparken10). En national-
stadspark11 definieras som tätortsnära zoner med en kombination av stora natur-
, kultur- och rekreationsvärden. Ekoparken är ett 27 km2 stort grönområde i 
regionens helt centrala delar. Parken omfattar Ulriksdal - Haga - Brunnsviken - 
Djurgården samt Fjäderholmarna. En del av vägen är färdigbyggd sedan länge 
men nu planeras en förlängning med tre delsträckor. Dessa har en sammanlagd 
sträckning från Norrtull till Lidingövägen. 12  

Carpelans väntan gäller målet om vägens första delsträcka d.v.s Norrtull - 
Roslagstull. Denna del av Norra länken och Nationalstadsparken finns i stads-
delen Vasastaden. En besökare som närmar sig staden från norr, till exempel 
från Riksflygplatsen Arlanda, passerar den här platsen strax efter infarten. I 

                                                      
10 Namnen Nationalstadsparken och Ekoparken används växelvis. Det sist nämnda namnet är det 
ursprungliga, jfr avhandlingens kap. 8-10 
11 ”--- områden i tätorter och tätortsregioner där parklandskap, naturmiljöer och bebyggelse-
miljöer flätas samman till unika historiska landskap skall kunna ges ställning som nationalstads-
park och få ett samlat och långsiktigt skydd mot exploateringsföretag m.m. Med en national-
stadspark avses ett riksintresse som har stor betydelse för det nationella kulturarvet, för en tätorts 
eller tätortsregions ekologi och för människors rekreation. Området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-
Djurgården föreslås bli landets första nationalstadspark.” , Källa: Regeringens proposition 
1994/95:3: Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården, Fritzes förlag, Stock-
holm, s. 1 jfr även SOU 1996:38 Nationalstadsparker - Slutbetänkande av Utredningen om natio-
nalparker, Fritzes förlag, Stockholm, s. 21 
12 Regeringens proposition 1993/94:86 Finansiering av vissa väginvesteringar i Stockholms län 
m.m., Fritzes förlag, Stockholm, s. 5-6, Regeringens proposition 1994/95:3: Nationalstadsparken 
Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården, Fritzes förlag, Stockholm, s. 5-6, 15-16, Regeringsrätten 
(1997): Dom, 1997-01-31, målnummer 1931–1932-1996, undertecknad Stig Brink, Ulla 
Wadell, Stig von Bahr, Arne Baekkevold, Marianne Eliason, Lars Sandbäck, s. 1-10, Carpelan, G. 
(2000): Part i Norra Länkenmålet, målnummer 1931–1932-1996 med flera mål, Kommittén för 
Gustavianska Parken, intervju – 00-04-03, s. 11, 00-05-30, s. 1-11, Jörgen, Förbundet för Ekopar-
ken, intervju, s. 1-5, Bråvander, L.G., Jacobson, R. (2005): Skötselplan Nationalstadsparken, 
Kungliga Djurgårdens Förvaltning, Stockholm, s. 7, jfr även avhandlingens kap. 5 
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Carpelans sällskap finns bland annat Jörgen (alias13). Båda tillhör föreningen 
Kommittén för Gustavianska Parken. Föreningens medlemmar vill primärt 
värna de historiska parkerna kring sjön Brunnsviken. Det är Bellevue-, Haga- 
och Tivoliparkerna. Dessa utgör delområden i Ekoparken. Nämnda vägdel-
sträcka är närmare bestämt placerad i Bellevueparken. Flera ekoparksvänner än 
de redan nämnda inväntar domslutet på plats, liksom reportrar, fotografer och 
advokater. 14 Carpelan återger den spända stämningen. Vi:   

”... satt och stod där och väntade på domen och då – jag minns inte vem det 
var om det var Jörgen [alias, min anm.] eller jag - Det här går ju inte. Och 
sedan så någon minut senare då tog jag till orda och sa:           - Hörni jag 
förstår inte, här står vi runtomkring och ser ut som domedagen inför det här. 
Jag är helt övertygad om att vi vinner det här målet och det ska ni se och det 
kommer gå bra. - Och hur kan du säga så!” 15    

Regeringsrättens beslut blir offentligt. Det innebär att domstolen oväntat upp-
häver regeringens tidigare godkännande av den aktuella detaljplanen. Det ut-
bryter mer eller mindre kalabalik och ekoparksvännerna jublar. Intresset är så 
stort att domstolen skickar ut ett pressmeddelande, vilket tillhör ovanligheterna. 
Nyheten möter en annorlunda reaktion på andra håll. Ungefär samtidigt som 
nämnda scener utspelar sig på Regeringsrätten ringer Hans Rodes mobiltelefon. 
Rode arbetar på Vägverket som vägdirektör och regionchef för Region Stock-
holm. Telefonsamtalet kommer under ett möte och de andra mötesdeltagarna 
kan iaktta hans reaktioner. De ser att Rode blir påtagligt blek. Det är nu han får 
beskedet att rätten ogiltigförklarar regeringens beslut. Det innebär att Norra 
länken inte kan, i föreliggande utformning, dras fram genom Bellevueparken.16 

                                                      
13 Jfr avhandlingens kap. 6 
14 Regeringens proposition 1993/94:86 Finansiering av vissa väginvesteringar i Stockholms län 
m.m., Fritzes förlag, Stockholm, s. 5-6, Regeringens proposition 1994/95:3: Nationalstadsparken 
Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården, Fritzes förlag, Stockholm, s. 5-6, 15-16, Regeringsrätten 
(1997): Dom, 1997-01-31, målnummer 1931–1932-1996, undertecknad Stig Brink, Ulla 
Wadell, Stig von Bahr, Arne Baekkevold, Marianne Eliason, Lars Sandbäck, s. 1-10, Carpelan, G. 
(2000): Part i Norra Länkenmålet, målnummer 1931–1932-1996 med flera mål, Kommittén för 
Gustavianska Parken, intervju – 00-04-03, s. 11, 00-05-30, s. 1-11, Jörgen, Förbundet för Ekopar-
ken, intervju, s. 1-5, jfr även avhandlingens kap. 5 
15 Carpelan, G. (2000): Part i Norra Länkenmålet, målnummer 1931–1932-1996 med flera mål, 
Kommittén för Gustavianska Parken, intervju – 00-04-03, s. 11 
16 Regeringen, Miljödepartementet (1996): ”Överklagande i fråga om detaljplan för del av Norra 
Länken (Norrtull – Roslagstull) inom stadsdelen Vasastaden i Stockholms kommun”, Regeringsbe-
slut, Undertecknad Marita Ulvskog, Ivar Frostenson, Regeringsbeslut 1996-02-29, M94/1552/9 
(slutligt) M95/1049/9, s. 1-7, Regeringsrätten (1997): Dom, 1997-01-31, målnummer 1931–
1932-1996, undertecknad Stig Brink, Ulla Wadell, Stig von Bahr, Arne Baekkevold, Marianne 
Eliason, Lars Sandbäck, s. 1-10, Carpelan, G. (2000): Part i Norra Länkenmålet, målnummer 
1931–1932-1996 med flera mål, Kommittén för Gustavianska Parken,, intervju – 00-04-03, s. 11, 
Rodes reaktion vid Regeringsrättens beslut från Simon, Vägverket, intervju, Rodes egen minnes-
bild är att han blev ”förvånad” – jfr Rode, H. (2002): Vägverket, Region Stockholm, vägdirektör, 
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Thorbjörn, en statlig tjänsteman, kommenterar i en intervju med mig den reak-
tion som Regeringsrättens beslut fick på på Vägverkets regionkontor: ”Och jag 
vill påstå att Vägverket blev mer eller mindre chockade tror jag. De var ju inte 
kontaktbara på en månad!”17  Vägverket stoppar med hänvisning till det nyss 
nämnda domslutet ”omedelbart” 18 det påbörjade arbetet med Norra länkens 
arbetstunnlar. Därmed har vi nått fram till det av mig aviserade praktiska resul-
tatet. (jfr även avhandlingens kap. 5 och 9) 

Bild 1. Norra länken, Norrtull - Roslagstull, genom Bellevue par-
ken 

Norra länkens förlängning, delsträcka Norrtull-Roslagstull, genom Bellevueparken (stadsde-
len Vasastaden). Carpelans hus (röd stjärna),  Wenner-Gren Center (cirkelformad byggnad). 
Vägen framför Wenner-Gren Center är Sveavägen - Cederdalsgatan. Korsningen till vänster 
är Norrtull. Sveavägen viker i sydlig  (neråt i bild) riktning mot Sergels torg. Roslagstull är 
rondellen längst t.ill höger. Källa:  Stockholms stad, Stadsbyggnadskontoret (1993) Översikts-
plan för Norra Trafikbandet – Samrådsmaterial, s.  21 

 

                                                                                                                             
regionchef, intervju – 02-07-03, s. 15, Regeringsrätten (1997): Pressmeddelande, 1997-01-31, 
målnummer 1931–1932-1996, s. 1-2, jfr även avhandlingens kap. 5 
17 Thorbjörn, statlig tjänsteman, intervju, s. 9 jfr även s. 4 
18 Vägverket (1996): Vägverket redovisar- Vägverket, Region Stockholm, redovisar de lånefinansie-
rade vägprojekten, 1 januari - 31 december 1996,  1996 Helår, s. 1 
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Norra länkens förlängning utgör del av en planerad motorvägsring runt Stock-
holms innerstad (se bild ovan). I den ingår även Österleden (Lidingövägen-
Frihamnen-Värmdöleden) och Södra länken (Värmdöleden-Sickla kanal-Årsta 
partihallar). Tillsammans med befintliga motorvägen Essingeleden och en redan 
färdigbyggd bit av Norra länken kan man på så sätt bygga Ringen färdig. Därtill 
tillkommer en Yttre Tvärled (från Fors i Haninge kommun i söder till Rösa i 
Norrtälje kommun i norr). Ringen och den Yttre Tvärleden är en del i en poli-
tisk uppgörelse kallad Storstockholms Trafiköverenskommelse. Avtalet kallas 
även Dennispaketet efter statens förhandlingsman Bengt Dennis, Riksbankens 
chef. Avtalet sluts mellan socialdemokrater, moderater och folkpartister i Stock-
holms kommun och län. Det sker 23 januari 1991 (kompletteras 29 september 
1992).  Avtalet innebär förutom ringleden även stora kollektivtrafikssatsningar. 
Paketet antas kunna minska innerstadstrafiken med 35-40 %. Paketet förväntas 
innebära miljöförbättringar, ökad tillgänglighet och bättre ekonomisk utveck-
ling i regionen. Kostnaden för projektet beräknas till cirka 36 miljarder kronor 
(januari 1992). 19  

Regeringsrättens beslut om Norra länken, delsträcka Norrtull - Roslagstull, 
är viktigt för såväl Nationalstadsparken som för Dennispaketets vägdel i stort. 
Oskar, Förbundet för Ekoparken, konstaterar att de vägar som ingår i Dennis-
paketet har diskuterats i många, många år. Det som avvek från det normala 
förfarandet med Dennispaketet var att man inte skulle ta av skattemedel utan 
man skulle införa biltullar och finansiera projekten med lån. Denna finansie-
ringsmodell är själva paketets ryggrad, det är detta som är Dennispaketet, beto-
nar Oskar. I budgetproposition 1994/95:100 betonas att stora besparingar mås-
te göra i statsbudgeten. Där fastslås även att ekonomin i paketets vägprojekt 
äventyras i samma grad som vägtullarnas ikraftträdande försenas, eftersom redan 
startade projekt belastar med räntekostnader. Bo Johansson, VD för Stock-
holmsleder AB - finansieringsbolag för paketets vägdel, påpekar (1995) att pa-
ketets intäkter är förenat med Norra länkens öppnande för trafik (ett vägtullssy-
stem igångsätts vid vägens öppnande), att skuldbördan, när det sker, måste vara 
under kontroll samt att byggnadstakten måste anpassas till kassaflödet från väg-
tullarna. Norra länken och vägtullarna måste därför öppnas snarast möjligt. 
Några andra pengar torde knappast finnas att tillgå. Sverige sanerar sin ekonomi 
efter den kris som landet genomlider i början av 1990-talet. Regeringsrättens 
beslut om delsträcka Norrtull - Roslagstull innebär att vägtullssystemet inte kan 
träda i kraft enligt plan. Regeringen kasserar Dennispaketet bara en knapp 
vecka efter rättens utslag. Därmed har ett av Sveriges största infrastrukturpro-

                                                      
19 Regeringens proposition 1990/91:87: Om näringspolitik för tillväxt, Fritzes förlag, Stockholm, s. 
110-122, Regeringens proposition 92/93:100: Bilaga 7 till  budgetpropositionen 1993, Kommuni-
kationsdepartementet (sjätte huvudtiteln), s. 152-159, Regeringens proposition 93/94:86 Finansie-
ring av vissa väginvesteringar i Stockholms län m.m., Fritzes förlag, Stockholm, s. 4-6 
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jekt någonsin kapsejsat. Ekoparken skyddas därigenom även från Österleden. 
Även denna motorväg skulle ha berört parken. 20  

Frank, Vägverket, kommenterar den bestörtning regeringens beslut Dennis-
paketets upphörande väcker där. Med hänvisning till underhållningsspelet Mo-
nopol berättar tjänstemannen: 

FRANK: ”--- så lades allting ner och så blev det tvärstopp i maskineriet och 
alla blev ju chockskadade mer eller mindre, när man helt plötsligt insåg att 
det blir ingenting av alltihopa och när man efter någon månad eller vad det 
tog drygt började man hämta sig från chocken så såg man att man var tillba-
ka till Gå.” 21 

Det angivna resultatet är emellertid, vilket är viktigt att påpeka, endast tempo-
rärt. Vägverket återupptar efter ett långt uppehåll sin planering av Norra län-
ken. Den modifierade detaljplanen för Norra länken, Norrtull - Roslagstull, 
bekämpas fortsatt av Greger Carpelan. Rättsprocessen går återigen upp till högs-
ta instans. Denna gången förlorar han dock i Regeringsrätten. Norra länkens 
förlängning är ännu år 2008 inte är färdig. Planering och utförande av andra 
vägar som ingick i Dennisavtalet har fortsatt och fortskrider. (jfr avhandlingens 
Epilog). 

Bestämmelsen om nationalstadspark uttrycker en politisk församlings (Riks-
dagen) intention. Vägverket upphör sedan med sina arbeten på Norra länken 
efter domstolens utslag år 1997. Och därmed är resultatet lika med den politis-
ka intentionen. Då blir väl rimligen slutsatsen att det inte finns någon skillnad 
                                                      
20 Regeringens proposition 1994/95:100, Bilaga 7 till budgetpropositionen 1995, Kommunika-
tionsdepartementet (sjätte huvudtiteln), Fritzes förlag, Stockholm, s. 26-27, 33, Vägverket 
(1995):Vägverket Region Stockholm redovisar Dennisöverenskommelsens vägprojekt. 1 januari-
30 juni 1995, s. 3, 9, Vägverket (1995): Status Report - The Swedish National Road Administra-
tion, Stockholm Region presents a status report on the road projects incorporated in the Dennis 
Agreement. 1 January – 31 December, 1995, s. 3, Regeringens proposition 1996/97:160: Lång-
siktigt hållbara trafiklösningar i Stockholm och Göteborg, Fritzes förlag, Stockholm, s. 160, Oskar, 
Förbundet för Ekoparken, intervju, s. 3, Isaksson, K. (2001): Framtidens trafiksystem? – Maktutöv-
ningen i konflikterna om rummet och miljön i Dennispaketets vägfrågor, Linköping Studies in Arts 
and Science 231, Linköpings universitet, Linköping, s. 2. Isaksson menar att Dennispaketet.: ”var 
Sveriges största enskilda infrastrukturprojektet genom tiderna.” Det stämmer krona för krona. 
Men i relation till Sveriges dåvarande BNP/capita torde väl Göta Kanal-projektet vara avsevärt 
större. I samband med den ekonomiska krisen diskuterade Carlsson och Johansson, partiledarna 
för (s) respektive (c), landets ekonomi. I det samarbete som utvecklades mellan de båda partierna 
fördes även Dennispaketet in. Inom Centerpartiet är man oroad över projektets kostnadsutveck-
ling. Hösten 1996 förs inledande diskussioner mellan partierna med syfte att ersätta paketet med 
något annat. Källa: Malmsten, B., Persson, M. (2001): Dennispaketet – låsningar och lösningar, 
Regionplane- och trafikkontoret, Stockholm, s. 73-74, Olof Johansson bekräftar att detta stäm-
mer i en intervju med mig. I samma intervju betonar han att om man lyckas skjuta upp satsning-
ar på motorvägar kan kollektivtrafiken få ett försprång. Hans vision är samplanering av bostäder, 
arbetsplatser och fritidsmöjligheter istället för dagens särdelning. Källa: Johansson, O. (2002): (c) 
partiledare 1987-1998, intervju, s. 1-4 
21 Frank, Vägverket, intervju, s. 8 
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mellan politiska intentioner och praktiska resultat? Och att det inte finns något 
att undersöka för en implementionsforskare. Men frågan är inte så okomplice-
rad. Det är riktigt att Riksdagens politiska intention i viss utsträckning påverkat 
resultatet. Men någon helhetsuppfattning har vi inte. Intrycket av entydighet 
om Ekoparkens skydd visar sig minska i takt med att vi i avhandlingen tränger 
djupare in i resultatets bakgrund. Redan direkt efter domslutet uppstår dessut-
om dispyter, särskilt bland ledande politiker, om vad den politiska intentionen 
egentligen var i frågan. Flera är mer eller mindre chockade över att Norra län-
ken och Dennispaketet omintetgörs (jfr kapitlets portalcitat och avhandlingens 
kap. 5).  

Vi ska således inte kan nöja oss med ögonblicksbilder, såsom den som åter-
ges ovan, när vi bedömer intention och resultat. Vilka utsikter finns för folkliga 
representanter, utsedda i allmänna val, att styra över samhällets oändliga mång-
fald? Även bakom vad som framstår som framgångrik politisk styrning kan det 
ur ett lite vidare perspektiv, som vi ska se, dölja sig ’smärtsamma’, skillnader 
mellan politiska intentioner och praktiska resultat. Vi ska betrakta politiska 
intentioner i ljuset av storleken på deras bidrag till praktiska resultat. Det kan 
bara ske genom att skaffa oss mera av en helhetsuppfattning om resultats till-
komst. Och vi behöver en analysram som kan hjälpa oss med detta. (jfr avhand-
lingens kap. 2-5)  

Frimodt, Wanngård och Käcke från Stockholms Transportarbetarefackföre-
nings Socialdemokratiska Fackklubb, diskuterar målets utgång i ett brev (1997) 
till Ines Uusmann, (s) kommunikationsminister. De anser att det är märkligt att 
en ”gubbe på en kulle”22 kan stoppa hela Norra länken (därav avhandlingens 
titel). Frimodt et al. syftar på platsen för Greger och Ingegerd Carpelans bostad 
(jfr titelsida). De tillhör således de närboende som överklagat vägens lokalisering 
i Bellevueparken. Frimodt med flera missuppfattar emellertid situationen. Gre-
ger Carpelan är långt ifrån ensam. Han är, även om han driver rättsprocessen 
självständigt, en integrerad del i en mäktig miljörörelse i Stockholm. Och dessa 
personer utövar, som vi ska se i avhandlingen, ett viktigt inflytande över sta-
dens, som företeelse betraktad, förändring och utveckling. Greger Carpelan är, 
som vi ska se, inte en ensam person som bor på en kulle utan utgör snarare 
toppen på ett isberg. Och det är detta isberg som avhandlingens empiriska del 
visar sig komma att handla om.23  

                                                      
22 Stockholms Transportarbetarefackförenings Socialdemokratiska Fackklubb (1997): brev till Ines 
Uusmann, kommunikationsminister, undertecknat Frimodt, T., ordf., Wanngård, C., sekr., 
Käcke, K., ledamot, brevet inkom 1997-03-25 till kommunikationsdepartementet, Dnr 
K97/1375/3, s. 1, författarna beklagar Dennispaketets sönderfall med hänsyn till medlemmarnas 
arbetsmiljö och den ”kaotiska” trafiksituationen i Stockholm. De påpekar att Stockholm växer 
med en befolkning motsvarande Uppsalas vart tionde år. 
23 Ibid, s. 1, Dagens Nyheter (1997): ”Byggettan protesterar: ’Regeringen måste ändra lagen’. 
Politiska beslut ökar arbetslösheten’, Tottmar, M., 1997-02-20, avd. KOM, s. C02 (A6), jfr även 
avhandlingens kap. 9.3 
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1.3 Avhandlingens disposition 

Avhandlingen har utöver kapitel 1 fyra avsnitt, varje avsnitt innehåller ett antal 
kapitel. Därtill finns ett avslutande kapitel kallat Epilog. De fyra avsnitten och 
Epilog har följande innehåll: 

 
Avsnitt I: Avhandlingens syfte är alltså att förklara varför politiska intentioner 
skiljer sig från praktiska resultat. Avhandlingens principiella idéer, inklusive dess 
centrala argument, för att lösa detta problem redovisas ovan. Avhandlingens 
Avsnitt I ger en bakgrund till dessa ställningstaganden. Avsnittets syfte är närma-
re bestämt att utarbeta avhandlingens analysram, starta arbetet med att visa hur 
den kan tillämpas samt fastslå forskningsstrategi, design, metoder. Kapitel tvås 
syfte är att klargöra min inställning till samhällsvetenskap. Dessa ställningsta-
ganden har stora praktiska konsekvenser för avhandlingens strukturering. Kapi-
tel tres syfte är att diskutera problemet varför politiska intentioner skiljer sig från 
praktiska resultat med utgångspunkt i forskningstraditionen implementations-
forskning. Kapitel fyras syfte är a) att fortsätta att diskutera implementations-
forskningens nerifrånperspektiv. Policyproblemet kan förtydligas genom att 
observera att Hjern knyter dess formulering till ett visst iförväg valt värde. Pop-
per diskuterar värden i allmänna ordalag på ett intressant sätt. Men det finns 
anledning att reflektera över hur forskare ska förhålla sig till värden i den en-
skilda studien. Frågan är sedan om förklaringar ska byggas upp från individer 
(metodologisk individualism) eller sociala helheter (metodologisk kollektivism). 
Kapitel fyras syfte är b) att summera principerna för hur skillnader mellan poli-
tiska intentioner och praktiska resultat kan studeras. Detta sker i avhandlingens 
analysram. Kapitel fems syfte är att ange avhandlingens policyproblem samt 
redovisa den bakgrund varifrån problemet hämtats. Detta utgör det första steget 
i tillämpningen av avhandlingens analysram. Tillämpningen avgränsas till vär-
det liv. Arbete med att skydda natur eller naturliknande områden antas ha be-
tydelse för att värna värdet. Avhandlingens policyproblem avgränsas vidare med 
utgångspunkt i ovan nämnda resultat enligt följande: Vem skyddade National-
stadsparken från Norra länkens intrång? Kapitel sex syfte är att redovisa avhand-
lingens forskningsstrategi, design, metoder et.c. (del I). 

 
Avsnitt II: Avsnittets syfte är att ange vem som utför Nationalstadsparkens 
skydd. Och att försöka förklara eventuellt påvisade skillnader mellan den funk-
tionella institutionen och den formella institutionen (diskutera den demokratis-
ka styrkedjans effektivitet). Kapitel sjus syfte är att undersöka vem som i funk-
tionell mening producerat det aktuella resultatet d.v.s. Nationalstadsparkens 
skydd. Vi identifierar den population som löser detta problem. Därefter disku-
teras passformen mellan den identifierade funktionella respektive formella insti-
tutionen. Finns någon skillnad? Här används med andra ord analysramens steg 
1. Om svaret är ja, och så är fallet här, finns skäl att undersöka varför skillnaden 
finns. Kapitel åtta, nio och tios syfte är att undersöka varför det finns en skillnad 
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mellan den funktionella och den formella institutionen. Popper situationsanalys 
är medlet för att prestera en sådan förklaring. Vi försöker åstadkomma en för-
klaring via kontakter med den identifierade populationen. Hjerns teoretiska 
element strukturerar arbetet (alltså planering, resursmobilisering et.c.). Detta 
utgör steg 2 i tillämpningen av avhandlingens analysram. 

  
Avsnitt III: Avsnittets syfte är att fortsätta att förklara skillnaden mellan den 
funktionella institutionen och den formella institutionen. Det visar sig dock bli 
nödvändigt, om min förklaring av skillnaden ifråga ska kunna fördjupas, att 
omtolka värdet liv. Värdets tolkning vidgas, i linje med de studerades problem-
förståelse, från natur till miljö. Avsnitt IIIs syfte är närmare bestämt att undersö-
ka vad miljövännernas motstånd mot Norra länken i djupare mening innebär 
eller bottnar i. Kapitel elvas syfte är just att närmare diskutera behovet av att 
fördjupa förklaringen av den aktuella skillnaden. Och ange hur en sådan för-
djupning kan utföras. Kapitel tolv undersöker motståndet mot Norra länkens 
bergtunnelarbeten, kapitel tretton undersöker problem förknippade med Den-
niskansliet och Norra länkens upphandling, kapitel fjorton rör konflikter kring 
Norra länkens utökade miljöprövning, kapitel femton rör miljömotståndet mot 
Norra länkens omlokalisering, kapitel sexton gäller konflikten kring Österleden 
(där Norra länken tidigare till stora delar ingick). Analysramens steg 2 används 
för att besvara syftet (med någon modifiering). Ny problemförståelse är således 
aktuell i avhandlingen. Det kan en inledande design inte ta hänsyn till och tas 
därför upp på nytt (del II). 
 
Avsnitt IV: Avhandlingens analysram har beskrivits och tillämpats (avsnitt I-
III). I den meningen är avhandlingen avslutad. Friis (1998) är korrekt kritisk till 
att Hjern et al. inte åstadkommer någon positiv maktdefinition. (jfr avhand-
lingens kap. 3). I avhandlingens avsnitt IV tillåter jag mig att fundera och skissa 
på en problemlösning på det som Friis problem  uppmärksammar. Avsnitt IVas 
syfte (kapitel sjutton) är försöka utveckla en positiv maktdefinition och sedan 
tillämpa den på fallet Gubben på kullen  

 
Policyrekommendationer och epilog: Policyforskare vill påpekar Lin (1997) 
ofta bidra till preskription och policy (jfr avhandlingens kap. 2). Jag har samma 
inställning. Avsikten är att, mot bakgrund av mina erfarenheter från avhand-
lingen, ange policyrekommendationer. Detta är kapitlets första syfte. Dess andra 
syfte är att i korthet redogöra vad som hänt med Nationalstadsparken efter den 
period som avhandlingen fokuserar på (1987-1997). Hur tillvaratas de natur-, 
kultur- och rekreationsvärden som den ska skydda? Frågan besvaras genom att 
studera dess allmänna utveckling samt vissa exploateringsprojekt som berör 
parken.  

 





 

 

 
 
 
 
 

Avsnitt I – 
Hur politikers icke avsedda  
konsekvenser kan studeras 
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2 Vetenskap och förståelse av mänskli-
ga handlingar 

”Labouring the difference between science and the humanities has long been a fash-
ion, and has become a bore. The method of problem solving, the method of conjec-

ture and refutation, is practised by both.” 

Karl Popper1 

 
Kapitlets syfte är att klargöra vad forskarens mål är om han vill förstå mänskliga 
handlingar. Det finns olika svar på den vetenskapsteoretiska frågan. Är målet 
att: (1) Åstadkomma universella eller singulära påståenden stödda av empirisk 
observation? (Schlick - Logisk positivism, Popper - Kritisk rationalism). (2) 
Åstadkomma en inkännande, empatisk tolkning som kan bidra till att forskaren 
och andra kan återuppleva den studerades upplevelser? (Collingwood - herme-
neutik). (3) Åstadkomma slutsatser där mål 1 och mål 2 kombineras? (Lin samt 
Popper). Jag vill visa att mål (3) är rimligt och fruktbart. Reflektionerna kring 
förståelse av mänskliga handlingar och vetenskap har stora praktiska och nära 
följder för mitt sätt att ta itu med avhandlingens problem och för avhandlingens 
strukturering. Vad Lewin (1951) hävdar är viktigt: ’There is nothing so practi-
cle as a good theory’2.  

I det följande dryftas först mål (1) i relation till Poppers kritiska rationalism 
och Schlicks logiska positivism. Därefter redovisas Lins tankegångar beträffande 
mål (3). Sedan klargörs Poppers argument för mål (1) och mot Collingwoods 
argument för mål (2). Popper medger sedan, som vi ska se, att mål (2), har en 
viss begränsad betydelse. Och öppnar mot slutet av sin framställning för, som vi 
ska se, en kombination av målen d.v.s. mål (3). Sist följer sammanfattning och 
slutsatser.  

2.1 Positivism/ kritisk rationalism 

Många hävdar att empiriska vetenskaper utmärks av induktiva metoder d.v.s. 
att man rör sig från enskilda påståenden så som redogörelser för resultat av ob-
servationer till allmängiltiga påståenden så som hypoteser eller teorier. Hume 

                                                      
1 Popper, K.R. (1979): Objective Knowledge – An Evolutionary Approach, Revised edition, Claren-
don Press, Oxford, s. 185 
2 Lewin, K (1951): Field theory in social science – selected theoretical papers, Cartwright, D. (ed.), 
Harper & Row, New York, s. 169 
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hävdar att detta logiskt sett inte kan stämma (han är för övrigt klassisk empirist 
och ej logisk positivist). Vi kan inte anta att det som vi inte har erfarenhet av 
liknar det som vi har erfarenhet av. Hur många vita svanar vi än sett, exemplifi-
erar Popper, så berättigar inte det påståendet att alla svanar är vita. Hume 
tillägger (teori) att vår vana att tro på lagar är ett resultat av frekvent upprep-
ning. Det finns, hävdar Popper, logiska skäl för att Humes psykologiska teori 
inte kan stämma. Upprepning kan aldrig bestå av perfekt likhet, det kan bara 
finnas liknande fall. Alltså kan upprepning bara finnas sett från ett särskilt per-
spektiv till exempel i form av förväntan, antagande et.c. Och denna förväntan 
måste finnas före det att det finns någon upprepning. 3  Empiriska vetenskaper 
är därför deduktiva d.v.s. man rör sig från allmängiltiga påståenden till enskilda 
påståenden: 

”Observation is always selective. It needs a chosen object, a definite task, an 
interest, a point of view, a problem. And its description presupposes a descrip-
tive language, with property words; it presupposes similarity and classifica-
tion, which in their turn presuppose interests, points of view, and problems. 
‘A hungry animal’, writes Katz, ‘divides the environment into edible and in-
edible things. An animal in flight sees roads to escape and hiding places. . . .”4 

Observation kräver alltså ett problem och en problembakgrund. Och före da-
gens teorier och nyter finns mer primitiva teorier och myter. Och processen 
slutar i medfödda förväntningar. Därför finns ingen risk för oändlig regress. 
Observation är alltid teoriimpregnerad. 5 

Schlick med flera logiska positivister hävdar att alla meningsfulla6  uttalan-
den måste kunna verifieras slutgiltigt. Men Popper hävdar alltså att induktion 
inte existerar. Det är inte möjligt att härleda universella påståenden från enskil-
da påståenden. Universella påståenden kan därför inte verifieras slutgiltigt. Men 
det finns en asymmetri som innebär att ett universellt påstående (lag) kan un-
derkännas med hjälp av enskilda påståenden. Popper föreslår därför, och jag 
delar hans uppfattning, att vi ska göra tvärtom. Vi ska leta efter empiri som kan 
underkänna en teori. Vetenskap handlar om påståenden som verkligheten kan 
underkänna (falsifierbarhet och falsfiering). Han betonar vidare att det inte 

                                                      
3 Popper, K.R. (1989): Conjectures and Refutations, Routledge, London, fifth edition (revised), 
1963, s. 42-45, Popper, K.R. (1992): The Logic of Scientific Discovery, Routledge, London, 1959, 
s. 27-48, 312-314 
4 Popper, K.R. (1989): Conjectures and Refutations, Routledge, London, fifth edition (revised), 
1963, s. 46-47 
5 Popper, K.R. (1989): Conjectures and Refutations, Routledge, London, fifth edition (revised), 
1963, s. 47, Popper, K.R. (1992): The Logic of Scientific Discovery, Routledge, New York 
6 Vad positivister betecknar som meningsfullt är bara ett upprepande av demarkationskriteriet för 
deras induktiva logik. Källa: Popper, K.R. (1992): The Logic of Scientific Discovery, Routledge, 
London, 1959, s. 36-37 
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finns, vilket positivister eftersträvar, någon säker kunskap för vi kan aldrig 
komma till slutet av prövningen av en teori. 7  

En utsagas hypoteskaraktär reducerar inte, påpekar Popper vidare, på något 
sätt dess hävdande av att beskriva något verkligt. 8 Han fortsätter: 

”For every statement s is equivalent to a statement claiming that s is true. 
And as to s being a conjecture, we must remember that, first of all, a conjec-
ture may be true, and thus describe a real state of affairs. Secondly, if it is 
false, then it contradicts some real state of affairs (described by its true nega-
tion). Moreover, if we test our conjecture, and succeed in falsifying it, we see 
very clearly that there was a reality – something with which it could clash.”9 

En hypotes kan vara sann och beskriver i så fall något verkligt. Om hypotesen är 
falsk betyder det att den står i konflikt med något verkligt. Och om hypotesen 
prövas empiriskt och falsifieras, då ser vi tydligt att det fanns något verkligt, 
något som den kunde kollidera med. 

Vetenskap handlar således inte, som positivister som Schlick hävdar, om in-
duktion och verifiering. Popper medger att det kan finnas slumpmässiga upp-
täckter. Men vetenskap handlar i stort om något annat. Vetenskap gäller främst, 
som kritiska rationalister som Popper hävdar, deduktion, falsifierbarhet och 
falsifiering. Men vi behöver undersöka bakgrunden till Poppers åsikt om falsifi-
erbarhet och falsifiering lite närmare, så att vi kan förstå dessa företeeelser bätt-
re. Han relaterar, som vi strax ska se, sin argumentinriktade attityd till de gamla 
grekernas argumentinriktade attityd. Det är den kritiska rationalismens bak-
grund. Jag tror vidare, och vill i det följande försöka underbygga slutsatsen, att 
hans krav på att påståenden ska ha en sådan form att verkligheten kan under-
känna dem (falsifierbarhet) inspirerats av Sokrates. 10 

Om vi börjar hos de gamla grekerna kan slås fast att Popper hävdar följande. 
Den vetenskapliga traditionen uppstår i Grekland under 500- och 600-talen 
före Kristus. Den uppstår inte därför att de grekiska filosoferna är de första som 
försöker förstå vad som händer i den värld vi lever i. Det gjorde även mer primi-
tiva mytskapare före dem. Skillnaden är att de grekiska filosoferna börjar disku-
tera historiska myter (när åskmoln närmar sig: Zeus är arg!). De accepterar inte 
längre det etablerades auktoritet. Istället för att bara förmedla myter vidare, så 

                                                      
7 Popper, K.R. (1992): The Logic of Scientific Discovery, Routledge, London, 1959, s. 27-48, 312-
314, Popper, K.R. (1989): Conjectures and Refutations, Routledge, London, fifth edition (revised), 
1963, s. 12-13, Platon, The dialogues of Plato, Vol. 3, Ion, Hippias, Minor, Laches, Protagoras, Yale 
university Press, New Haven. Allen, R. E. (1996) 
8 Popper, K.R. (1989): Conjectures and Refutations – The Growth of Scientific Knowledge, 
Routledge, London, fifth edition (revised), 1963, s. 116 
9 Popper, K.R. (1989): Conjectures and Refutations – The Growth of Scientific Knowledge, 
Routledge, London, fifth edition (revised), 1963, s. 116 
10 Popper, K.R. (1989): Conjectures and Refutations – The Growth of Scientific Knowledge, 
Routledge, London, fifth edition (revised), 1963, s. 122, 126-129 
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utmanar de dem. De grekiska filosoferna grundar traditionen att inta en kritisk 
attityd till myter. Det innebär att de är beredda att lyssna på vad andra tycker 
om det de själva berättar. De erkänner att det kan finnas bättre förklaringar än 
deras egna. Vetenskap är bara annorlunda än primitiva myter på så sätt att det 
finns ett lager till, en tradition av andra ordningen, som innebär att kritiskt 
diskutera myten. Tidigare fanns bara en tradition av första ordningen. En redan 
fastställd berättelse förmedlades vidare. Vetenskapliga teori är, precis som en 
religiös myt, en uppfinning. Men om man intar en kritisk attityd till sina myter, 
så ändras myterna. I samband med grekernas kritiska diskussion uppstår för 
första gången något som liknar systematisk observation. Myten eller teorin väg-
leder systematisk observation. Myter kan med hjälp av observation kritiseras, 
förkastas eller elimineras. De förändras i riktning mot att ge allt mer realistiska 
beskrivningar av världen. Därför är vetenskapliga myter annorlunda än religösa 
myter. 11   

Sokrates kritiska metod är exempel på de gamla grekernas argumentinriktade 
attityd. Han säger sig efterfråga en definition i positiv form till exempel av mod 
(jfr Platons Laches) men varje gång någon ger honom en positiv definition frå-
gar han om undantag, där den positiva definitionen inte gäller. Sokrates frågor 
har således primärt en negativ form. Han ger själv inte någon positiv definition 
av mod. Poppers kritiska frågor liknar, hävdar jag, Sokrates kritiska frågor. Sok-
rates frågar, betonar Popper (1989), men ger inte några svar i positiv form. Och 
därifrån är det endast ett litet steg till falsifierbarhetskravet och betoningen av 
falsifiering. 12  

Det är slående att Poppers argumentinriktade attityd har ett mer ambitiöst 
mål än Sokrates argumentinriktade attityd. Sokrates nöjer sig med singulära 
påståenden till exempel om vad mod inte handlar om. Popper söker därutöver 
även universella utsagor om världen (lagar). Dessa vetenskapliga lagar förbjuder 
alltså något (och är just därför falsifierbara). 13 Det finns, anser han, samhällsve-
tenskapliga lagar som är analoga till naturvetenskapliga lagar: 

”- Man kan inte införa tullar på jordbruksprodukter och samtidigt minska 
levnadsomkostnaderna. Man kan inte i ett centralstyrt samhälle ha ett prissy-
stem som uppfyller de huvudsakliga funktionerna hos priser som sätts under 
fri konkurrens. Man kan inte ha full sysselsättning utan inflation. --- Man 
kan inte införa en politisk reform utan att få vissa effekter som har en nega-
tiv inverkan på det mål som man eftersträvar. (se därför till att hålla utkik 

                                                      
11 Popper, K.R. (1992): The Logic of Scientific Discovery, Routledge, London, 1959, s. 27-48, 312-
314, Popper, K.R. (1989): Conjectures and Refutations, Routledge, London, fifth edition (revised), 
1963, s. 12-13, 122, 126-129, Platon, The dialogues of Plato, Vol. 3, Ion, Hippias, Minor, Laches, 
Protagoras, Yale university Press, New Haven. Allen, R. E. (1996) 
12 Popper, K.R. (1989): Conjectures and Refutations, Routledge, London, fifth edition (revised), 
1963, s. 12-13, Platon (380 före kristus): The dialogues of Plato, Vol. 3, Ion, Hippias, Minor, 
Laches, Protagoras, Yale university Press, New Haven. Allen, R. E. (1996) 
13 Popper, K.R. (1992): The Logic of Scientific Discovery, Routledge, London, 1959, s. 69 
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efter dem). Man kan inte genomföra en politisk reform utan att stärka oppo-
sitionen i en grad som i grova drag står i proportion till reformens omfatt-
ning. (Detta kan sägas vara den teknologiska följdsatsen till: Det finns alltid 
intressen förenade med status quo.  Man kan inte göra revolution utan att 
framkalla en reaktion. --- Man kan inte genomföra en framgångsrik revolu-
tion om inte den härskande klassen är försvagad av interna stridigheter eller 
har förlorat ett krig. Man kan inte ge en mäniska makt över andra männi-
skor utan att fresta henne att missbruka den – en frestelse som i grova drag 
ökar med den grad av makt som utövas, och som ytterst få är i stånd att mot-
stå.” 14 

Så långt exempel på samhällsvetenskapliga lagar. Popper tillägger att han inte 
gör några antaganden beträffande styrkan hos bevisen för nämnda samhällsve-
tenskapliga lagar. Han poängterar vidare att det faktum att alla lagar är hypote-
ser inte innebär att alla hypoteser är lagar. En medicinsk diagnos kan utan tvivel 
vara en hypotes (i den mån den kan underkännas) trots att det handlar om ett 
singulärt påstående och inte om någon universell lag. 15 

Härnäst följer först Lins och därefter Poppers argument. Skildringen följer, 
vill jag framhålla, respektive författare. Det finns nämligen, enligt Popper, ett 
första och nödvändigt steg som måste tas innan en kritisk analys av en forsk-
ningstradition kan starta. Man måste tydligt redovisa traditionen så att man får 
en tydlig bild av dess funktion och signifikans. Avsikten med särskiljande av 
presentation och diskussion är att läsaren självständigt ska kunna skapa sig en 
bild av vad författaren vill säga, innnan min analys sedan tar vid i slutet av ka-
pitlet.16 

2.2 Positivism/förståelseorienterade perspektiv 
(Lin) 

Innan presentationen av Lins tankegångar startar vill jag påpeka följande. Lin 
diskuterar relationen mellan positivism och förståelseorinterade perspektiv. Mitt 
syfte är däremot alltså att diskutera relationen mellan kritisk rationalism och 
förståelseperspektiv. Universella påståenden är viktiga i både Lins beskrivning av 
positivism och Poppers beskrivning av kritiska rationalism. Det är vidare just 
möjligheten till universella påståenden som Lin ser som en avgörande skillnad 
mellan positivism och förståelseorienterade perspektiv. Jag ser därför tillfället, 

                                                      
14 Popper, K.R. (2002): Historicismens elände, Daidalos, Göteborg, s. 67 
15 Ibid, s. 67-68, 107 
16 Popper, K.R. (1989): Conjectures and Refutations – The Growth of Scientific Knowledge, 
Routledge, London, fifth edition (revised), 1963, s. 122 
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vid läsning och analys av Lin, att för egen del byta ut positivism mot kritisk 
rationalism.  

I policystudier används, konstaterar Lin, både kvalitativa och kvantitativa 
metoder. Lin vill emellertid fästa uppmärksamhet på och kommentera förhål-
landet att kvalitativ metod omfattar olika inriktningar. Kvalitativ metod in-
rymmer minst två traditioner: positivistisk och förståelseorienterad (interpreti-
vist).17 Hon fortsätter på följande vis: 

”Qualitative work can be positivist: It can attempt to document practices 
that lead consistently to one set of outcomes rather than another, to identify 
characteristics that commonly are related to some policy problem, or to find 
strategic patterns that hold across different venues and with different actors. 
Qualitative work can also be interpretivist: It can seek to understand what 
general concepts like ’poverty’ or ’race’ mean in their specific operation, to un-
cover the conscious and unconscious explanations people have for what they 
do or believe, or to capture and reproduce a particular time, culture, or place 
so that actions people take become intelligible.” 18 

Edin (1991) och Stack (1974) har båda studerat hur socialbidragstagare försökt 
hantera sin problematiska situation. De använder djupintervjuer för att samla in 
data. De noterar den frustration de studerade känner och de många sätt som 
används för att dryga ut otillräckliga inkomster. Författarna nyttjar informatio-
nen på olika sätt. Socialbidragstagare ber, enligt Edin, om pengar från släkten 
och arbetar svart. Hon är positivist och antar att andra socialbidragstagare, i 
andra delar av landet, klarar sig på samma sätt som personerna i hennes fall gör. 
Tyngden i Edins argument vilar på mönstrets generaliserbarhet. Stack visar 
däremot ett specifikt sätt som socialbidragstagare hanterar sin utsatta belägenhet 
på. Det finns nätverk primärt av släktingar som bistår varandra. I nätverket 
finns metoder för att utbyta mat och kläder, barnpassning etc. Dessa upp-
muntrar till en känsla av ömsesidig förpliktelse. Argumentationens tyngd vilar 
på redogörelsens precision när det gäller understödsmetoderna. Och på att den 
studerade lokalitetens bredd av beteenden och tänkesätt belyses. Stack antar inte 
att dessa nätverk och metoder ser likadana ut på andra håll. Hon visar hur 
släktbaserade nätverk som bistår varandra fungerar, och inte vad de består av. 19  

Lin menar att båda formerna av kvalitativt arbete söker uppgifter om prefe-
renser, motiv och handlingar som inte är enkla att göra numeriska. Positivistiskt 
arbete går ut på att försöka utveckla förslag eller påståenden som går att pröva 
eller identifiera i andra fall. Förståelseorienterat arbete innebär istället en strävan 
att kombinera företeelser till en fallspecifik föreställningsvärld (systems of belief 

                                                      
17 Lin, A.C (2001): ”Bridging Positivist and Interpretivist Approaches to Qualitative Methods”, 
Policy Studies Journal, Vol. 26, No. 1, 1998, s. 162-180 
18 Ibid, s. 162 
19 Ibid, s. 162-163 
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20). Båda handlingssätten kan säga något om allmänna principer eller relationer. 
I positivistiskt arbete sker det genom att identifera generella mönster. I förståel-
seorienterat arbete åstadkoms det genom att visa hur generella mönster ser ut i 
praktiken. 21 

Det finns forskare i båda lägren som menar att positivistisk och förståelseori-
enterad strategi inte kan kombineras. King, Keohane och Verba (1994) hävdar 
att förståelseorienterade förfaringssätt kan bidra till att relevanta frågor ställs och 
bidra till att öka tilliten till slutsatserna. Vetenskapliga slutsatser handlar dock 
om att utvärdera hypoteser och undersöka om de är korrekta. Lincoln, Guba 
(1985) hävdar att ett förståelseorienterat angreppssätt, vad de kallar postpositi-
vism, är ett helt nytt ”paradigm” 22, som inte är förenligt med det gamla. Vad 
som behövs är en radikal förändring, inte ett tillägg. Att världen är rund kan 
inte hopfogas med att världen är platt. Lincoln, Guba håller med troligen, tror 
Lin, om vad King et al. hävdar: Det krävs en enhetlig slutsatslogik för att effek-
tivt kunna kombinera olika metoder. Lin invänder att en sådan enhetlig logik 
löper risken att sätta dogma före förståelse. Det är just därför att slutsatslogiker-
na ser annorlunda ut och är lämpliga att använda för att besvara olika frågor, 
som logikerna är effektiva att  kombinera. Positivistiskt arbete kan identifiera 
orsakssamband med viss sannolikhetsgrad. Det kan inte kasta ljus över hur or-
saksmekanismen, som ett visst orssaksamband förutsätter, fungerar. Det kan 
däremot förståelseorienterat arbete göra. Sådana detaljerade studier kan förklara 
hur olika variabler påverkar varandra.23 Lin förtydligar: 

”Causal relationships are about the systemic conjunction of two factors, one of 
which, all things being equal, is argued to follow logically from the other. As 
an example, consider the fact that people who have prior work experience 
usually find it easier to get work than people who don’t have prior work ex-
perience.  --- A causal mechanism, by contrast, explains why previous work 
experience and present employment should be related. Perhaps employers look 
for previous work experience because that serves as a sign that this applicant 
has training in the specific task required, or perhaps previous work experience 
signals work habits – people who have worked are more likely to know they 
need to come to work on time and to be polite to customers and supervisors. 
Sometimes a mechanism can be broken down into finer gradations of causal 
relationships. One could look at whether previous work experience, from a 
job totally unrelated to one’s present employment, was related systematically 
to employability, but sometimes mechanisms are not divisible. Employers may 

                                                      
20 Ibid, s. 163 
21 Lin, A.C (2001): ”Bridging Positivist and Interpretivist Approaches to Qualitative Methods”, 
Policy Studies Journal, Vol. 26, No. 1, 1998, s. 163 
22 Ibid, s. 163 
23 Ibid, s. 163 
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use previous work experience as a sort of folk wisdom, as something they be-
lieve without much reason.” 24 (min kursivering) 

Det finns ett möjligt orsakssamband mellan arbetserfarenhet och anställning. 
Orsaksmekanismen omvandlar, genom att förklara varför arbetserfarenhet och 
anställning är korrelerade, ett annars ad hoc-artat samband till en värld med 
sammanhängande logik (EXEMPEL II, jfr nedan). Logiken är inte nödvändigt-
vis, påpekar Lin, identisk med forskarens. Det är inte heller säkert att den ses 
som koherent utanför den värld de studerade befinner sig i. Orsakssamband och 
orsaksmekanismer existerar inte oberoende av varandra. Det måste finnas såväl 
ett vad och ett hur, dvs. ett samband och en mekanism. Man måste utöver att 
identifiera oberoende faktorer som orsak och effekt även kunna förklara varför 
dessa faktorer är mer än enkel korrelation. Båda tillvägagångssätten är nödvän-
diga vid policyskapande. Utan orssaksamband är det inte möjligt att bestämma 
vilka faktorer som en policy ska inrikta sig på. Men utan en mekanism är det 
svårt att veta hur man ska ta itu med faktorerna.25 

Kombinationen av positivistiska och förståelseorienterade tillvägagångssätt 
kan, enligt Lin, rätta till skevheter (biases) som respektive synsätt enskilt betrak-
tat lider av. Utan kunskap om hur en mekanism fungerar faller positivistiskt 
arbete lätt i fällan av intuitiva antaganden som kan verka troliga. Detta sker när 
de så att säga försöker berätta en historia om vikten av de orssakssamband de 
urskilt. Det är inte så allvarligt i de fall som forskaren har ingående kunskap 
om. Om han däremot är en utomstående, vilket ju ofta är fallet i policyforsk-
ning, kan det innebära fördomar, okunskap och felaktiga slutsatser. Förståelse-
orienterat arbete är organiskt till den kontext som studeras och är därför mycket 
mindre böjt att vilseledas av olämpliga generaliseringar. Ett misstag som kan 
göras i förståelseorienterade studier, är att tro att vad som rör detta fall även 
gäller generellt. Vidare kan orsaksmekanismens komplexitet överbetonas i för-
ståelseorienterade studier, vilket felaktigt kan göra att reformer ses som omöjli-
ga.26    

Vad positivistisk arbete innebär i praktisk mening behöver knappast beskri-
vas närmare. Däremot vad som avses med förståelseorienterat arbete i praktiskt 
hänseende: 

”By contrast, the accuracy of interpretive work depends on the faithfulness of 
the interpretation to the circumstances being studied and the thickness of the 
description offered. ---  Thus, Anderson’s [1990, min anm.]  text includes 
long passages from his field notes, descriptive passages of the area, long quotes 
from interviews, and accounts of events; the field notes both show the range of 

                                                      
24 Ibid, s. 164-165 
25 Lin, A.C (2001): ”Bridging Positivist and Interpretivist Approaches to Qualitative Methods”, 
Policy Studies Journal, Vol. 26, No. 1, 1998, s. 165, 168 
26 Ibid, s. 164 
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sources he used and allow others to challenge his interpretations.’ In addition, 
the thickness of the description provided is crucial to an evaluation of the re-
searcher’s conclusions. There must be enough information for a reader to feel 
convinced that the writer is depicting a world rather than finding informa-
tion for a specific hypothesis.” 27  

Förståelseinriktad forskning innebär följaktligen omfångsrika, detaljerade och 
ingående studier och beskrivningar av de studerades verklighet. Forskaren ska 
beskriva en värld (de studerades) snarare än att hitta information relaterad till 
någon särskild hypotes. 28 

2.3 Kritisk rationalism/förståelseorienterade per-
spektiv (Popper) 

Popper (1957) delar in akademien i tre delar: (a) Naturvetenskap, (b) Samhälls-
vetenskap och (c) Historia. Han hävdar alltså, vilket framgår av kapitlets inled-
ning, att både natur- och samhällsvetenskaper har samma mål. Det gäller att 
skapa universella eller singulära empiriskt prövbara påståenden (falsifierbara). Vi 
talar om vad som av mig givits namnet mål (1) (jfr kapitlets inledning). Målet 
gäller dock inte för historia. Det beror, enligt Popper, på att de flesta historiska 
tolkningar är inte går att pröva empiriskt på ett lika rigoröst sätt som till exem-
pel fysikens hypoteser. Det är svårt att följa kausala kedjor bakåt till ett avlägset 
förflutet och där varje verkan kan följa av ett stort antal partiella orsaker. En 
historikers slutsatser är därför ofta en tolkning. Han förlägger, till skillnad från 
Lin, tolkning, utanför samhällsvetenskapen. Popper tillskriver alltså tolkning ett 
avsevärt snävare område eller domän än vad Lin antar. 29   

Popper modifierar senare sin beskrivning av historia. Popper (1979) fram-
håller att Collingwood med flera hermeneutiker hävdar att förståelse av mänsk-
liga handlingar rör något subjektivt. Att förstå handlar om forskarens inkännan-
de, empati samt återupplevande av andra människors handlingar. Och att vi ska 
försöka sätta oss själva i den andre personens situation genom att göra hans mål 
och problem till våra egna. Förståelse är baserad på vår gemensamma mänsk-
lighet och identifikation med andra. Vi talar om vad som av mig givits namnet 
mål (2) (jfr kapitlets inledning). Popper centrala tes är att förståelse av mänskli-
ga handlingar främst gäller något objektivt. Han vidhåller, han anger inte varför 
- men troligen av samma skäl som nyss angivits ovan, att de flesta historiska 
tolkningar är omöjliga att pröva empiriskt. När natur- och samhällsvetenskapli-
                                                      
27 Ibid, s. 171, Anderson (1990): Streetwise: Race, class, and change in an urban community, Unive-
sity of Chicago, Chicago 
28 Lin, A.C (2001): ”Bridging Positivist and Interpretivist Approaches to Qualitative Methods”, 
Policy Studies Journal, Vol. 26, No. 1, 1998, s. 171 
29 Popper, K.R. (2002): Historicismens elände, Daidalos, Göteborg, s. 138-139, 144-146 
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ga hypoteser falsifierats genom empirisk observation har de, enligt Popper, så att 
säga snuddat vid och underkänts av verkligheten. Men eftersom historiska stu-
diers hypoteser alltså för det mesta inte är empiriskt prövbara på ett lika rigoröst 
sätt så kan vi inte veta om dessa hypoteser snuddar vid något verkligt eller ej. 
Men även historiska hypoteser refererar, och detta är hans poäng, till något ob-
jektivt och verkligt. Popper fortsätter: a) Historiker (hermeneutiker) förstår, 
tvärtemot vad de själva tror, genom att använda problem, hypoteser och kritiska 
argument. b) Historiker måste, om de vill säga något viktigt - hävdar han, an-
vända problem, hypoteser och kritiska argument. Eller vad Popper synonymt 
även kallar för problemlösningsmetoden. c) Problem, hypoteser och kritiska 
argument refererar till, vill som sagt Popper visa, något objektivt och inte något 
subjektivt. Att det handlar om något objektivt och verkligt vill han stödja på en 
teori om ett objektivt förstånd. 30 

Popper hävdar således att även historikerns aktiviteter anknyter till mål (1) 
d.v.s. att åstadkomma (låt vara inte universella) men singulära, empiriskt pröv-
bara påståenden. Natur-, samhällsvetare och historiker har därför i princip 
samma mål d.v.s mål (1). 31 Och tillfogar: ”Labouring the difference between 
science and the humanities has long been a fashion, and has become a bore. 
The method of problem solving, the method of conjecture and refutation, is 
practised by both.”  32 Natur-, samhällsvetare och historiker har samma mål 
d.v.s. mål (1) men historikers möjlighet att nå det är enligt Popper alltså mindre 
än för natur- och samhällsvetare. 

Popper menar följaktligen att förståelse av mänskliga handlingar främst 
handlar om något objektivt och inte som Collingwood med flera hermeneutiker 
hävdar något subjektivt. Den förre vill grunda sin position på en teori om ett 
objektivt förstånd. I det följande redovisas hypotesen om ett objektivt förstånd. 
Därefter redovisas problemlösningsmetodens relation till förståelse och till Col-
lingwood. Sist redovisas Poppers idéer om en kombination av mål (1) och mål 
(2). En sådan kombination har av mig givits namnet mål (3) (jfr kapitlets in-
ledning). 

2.3.1 Teorin om ett objektivt förstånd 

Teorin om objektivs förstånds bakgrund är västlig filosofis förståelse av världen, 
där det i regel finns en uppdelning i en (värld ett) fysisk värld och en (värld två) 
mental värld. Med start i Platon sprängs gränserna för nämnda dualism. Vi rör 
oss i riktning mot en pluralistisk filosofi. Platons teori (idéläran) handlar om en 
objektiv, oberoende idévärld. Den existerar dold bakom den synliga världen. 
Idévärlden utgör enligt Popper, vilket är en välkänd tolkning, ytterligare en sfär 

                                                      
30 Popper, K.R. (1979): Objective Knowledge – An Evolutionary Approach, Revised edition, 164-
167, 183 
31 Ibid, s. 183-185 
32 Ibid, s. 185 



 Vetenskap och förståelse av mänskliga handlingar 

 29

(värld tre). Dessa tre världar existerar verkligen. De är, påstår han, av ontologisk 
karaktär. Poppers tes är att det finns tre ontologiska världar och inte två. Han 
vill visa att förståelse både för natur- och samhällsvetenskap samt historia i hu-
vudsak är relaterad till värld tre. Historisk förståelse är inte som många hävdar 
relaterad till värld två. 33  

Världen antas alltså bestå av minst tre ontologiska sub- eller undervärldar: 
Värld ett är den fysiska världen eller fysiska tillstånd, värld två är den mentala 
världen eller mentala tillstånd, värld tre är de objektiva idéernas värld. Popper 
specificerar: 

” --- and the third is the world of intelligibles34, or of ideas in the objective 
sense; it is the world of possible objects of the world of theories in themselves, 
and their logical relations; of arguments in themselves; and of problem situa-
tions in themselves.” 35 (min understrykning)  

Relationen mellan världarna är sådan, tänker sig Popper, att värld ett och värld 
tre inte kan interagera direkt utan bara via värld två. Den mänskliga hjärnan 
kan se, i bokstavlig mening, något i den fysiska världen. Den kan också så att 
säga se eller fatta ett aritmetiskt eller geometriskt objekt. Matematiska och ve-
tenskapliga teorier (värld tre) utövar ett enormt inflytande över värld ett. Det 
sker till exempel genom att att tekniska experter påverkar den första världen 
genom att i sina tillämpningar praktiskt utnyttja teoretiska konsekvenser. Teo-
rierna kan för övrigt vara utvecklade av andra personer som inte nödvändigtvis 
varit medvetna om teoriernas inneboende tekniska möjligheter. Dessa potentia-
ler var alltså dolda inuti teorierna själva och de upptäcktes av personer som 
försökte förstå dessa idéer. Resonemanget ovan stöder tanken på alla tre värl-
darnas ontologiska status. Dessutom synes det understödja tesen att det finns en 
subjektiv mental värld (något behaviorister förnekar). Vidare stöds även tesen 
att en av värld tvås mest väsentliga funktioner är att ”gripa” eller förstå objekt i 
värld tre. Alla människor ”griper” objekt i värld tre. En väsentlig del i att vara 
människa ligger i att lära sig språk. Det innebär att vi lär oss att förstå objektivt 
tankeinnehåll. 36   

Språk kan tillhöra alla tre världarna. Dess fysika manifestationer tillhör värld 
ett, när språk uttrycker ett subjektivt eller psykologiskt tillstånd är det värld två. 
När språk innehåller information som beskriver något, överför något signifikant 
meddelande som medför ett annat etc. handlar det om värld tre. Värld tres vik-
tigaste språkliga enheter är teorier, logiska eller matematiska satser (proposi-
tions) och utsagor (statements). Även om en sats är, påpekar Popper, felaktig 
                                                      
33 Ibid, s. 153-154 
34 d.v.s. ”apprehensible by the intellect only, capable of being understood or comprehended”, 
Mirriam-Webster, min anm. 
35 Popper, K.R. (1979): Objective Knowledge – An Evolutionary Approach, Revised edition, Clar-
endon Press, Oxford, s. 154 
36 Ibid, s. 155-156, 159 
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(till exempel 7 ∗ 11 = 66) tillhör den likväl värld tre. Förmodligen därför att, 
antar jag, satsen trots allt avser innebära en logisk referens. 37 Följande exempel 
kan ytterligare belysa vad värld ett, två och tre innebär:  

”If we say ‘I saw something written on papyrus’, or ‘I saw something engraved 
in bronze’, we speak of linguistic entities as belonging to the first world: we 
do not imply that we can read the message. If we say ‘I was greatly impressed 
by the earnestness and conviction with which the address was delivered’, or 
‘This was not so much a statement as an angry outburst’, we speak of linguis-
tic entities as belonging to the second world. If we say ‘But James said today 
precisely the opposite of what John said yesterday’ or ‘From what James says it 
follows clearly that John is mistaken’, or if we speak of Platonism, or of quan-
tum theory, then we speak of some objective import, of some objective logical 
content; that is, we speak of the third-world significance of the information 
or the message conveyed in what has been said, or written.” 38  (min under-
strykn.) 

Det finns de, Locke, Mill, Dilthey och Collingwood, som påstår att förmågan 
att förstå något hör till värld två. De hävdar att eftersom språk är en mänsklig 
produkt är allt linguistiskt del av värld ett och två. De förnekar att det skulle 
finnas någon värld tre. De flesta humanister har samma synsätt. Anhängarna till 
Platons motargument är, påpekar Popper, att det finns eviga sanningar. Dessa 
sanningar måste varit sanna innan människan fanns. De kan inte vara vår ska-
pelse. De förra instämmer i att eviga sanningar inte kan vara skapade av oss. 
Men eviga sanningar kan inte vara verkliga. Sanning är en mänsklig produkt 
och har, en mening bara för människor. Popper hävdar däremot att värld tre är 
verklig men samtidigt är en mänsklig produkt. Exempelvis är naturliga tal en 
produkt av mänskligt språk och mänskligt tänkande. Men det finns ett oändligt 
antal sådana tal, fler än vad vi någonsin kan uttala. Och det finns ett oändligt 
antal sanna ekvationer mellan sådana tal, och av falska ekvationer, fler än vad vi 
någonsin kan uttala som falska eller sanna. Vidare uppstår oväntade nya pro-
blem som en icke avsedd bi-produkt till naturliga tal till exempel primtalsteo-
rins olösta problem. De är inte skapade av oss, de upptäcks av oss och i den här 
meningen existerar de som oupptäckta före sin upptäckt. I våra försök att lösa 
dessa problem kan vi hitta på teorier. Teorierna är producerade av oss. De är 
skapade av vårt kritiska och kreativa tänkande. Men i samma ögonblick som vi 
producerat dessa teorier skapar de nya, inte avsedda och oförutsedda problem, 
autonoma problem, problem att upptäcka. Det förklarar varför den tredje värl-
den, som i sitt ursprung är vår produkt, är autonom i ontologisk mening. 39 

                                                      
37 Ibid, s. 155-157 
38 Ibid, s. 157 
39 Popper, K.R. (1979): Objective Knowledge – An Evolutionary Approach, Revised edition, Clar-
endon Press, Oxford, s. 158-161 
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2.3.2 Historia och hermeneutik 

Popper anser alltså att det finns en autonom tredje värld. Hans vill med hjälp av 
om en objektiv värld tre bidra till förståelseorienterad teori (’hermeneutics’). 
Det är, konstaterar han, ett problem som humanister (’humanities’) ofta disku-
terat. Popper startar med antagandet att förstå handlar om något som hör till 
värld tre och att det en sådan tolkning av förstå är humanisternas viktigaste 
problem. Vad han anför står i bjärt kontrast till vad de flesta humanister hävdar 
för de hävdar att att förstå hör till värld två eller att förståelse kan förklaras i 
psykologiska termer. 40 Popper fortsätter:  

”Admittedly, the activities or processes covered by the umbrella term ’under-
standing’ are subjective or personal or psychological activities. They must be 
distinguished from the (more or less successful) outcome of these activities, 
from their result: the ’final state’ (for the time being) of understanding, the 
interpretation. Although this may be a subjective state of understanding, it 
may also be a third-world object, especially a theory; and the latter case is, in 
my opinion, the more important one. Regarded as a third-world object, the 
interpretation will always be a theory; for example a historical explanation, 
supported by a chain of arguments and, perhaps, by documentary evidence.” 41 

Det är riktigt att förståelsens process handlar om något subjektivt (värld två). 
Även processens resultat, tolkningen, kan bestå av ett tillstånd av förståelse som 
är subjektivt. Men resultatet av processen, tolkningen, kan även vara ett objekt 
som är kopplat till värld tre. Och tolkningen är, sedd ur ett värld tre-perspektiv, 
är en teori. Popper skärper sedan sitt argument och lägger till att även förståelse 
i subjektiv mening i stort är kopplad till och förankrad i värld tre. 42  

Det antas allmänt, påpekar Popper, att vi inte kan klara oss utan sådana sub-
jektiva procedurer som forskarens inkännande, empati samt återupplevande av 
andra människors handlingar. Han nämner Collingwood. Och att, fortsätter 
Popper, vi ska försöka sätta oss själva i den andre personens situation genom att 
göra hans mål och problem till våra egna. Förståelse är baserad på vår gemen-
samma mänsklighet och identifikation med andra människor. Popper hävdar, 
som sagt, däremot att både tolkningen och den psykologiska process som leder 
fram till tolkningen måste analyseras i termer av de värld tre-objekt som de är 
förankrade i. Det beror på att varje förståelseprocess består av tillstånd av förstå-
else. Och att ett tillstånd av förståelse kan endast ändras om något viktigt nytt 

                                                      
40 Ibid, s. 162 
41 Ibid, s. 162-163 
42 Ibid, s. 162-163 
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argument eller några nya empiriska bevis skapas. Det är kritiken mot ett existe-
rande tillstånd av förståelse som utgör själva aktiviteten.43  

Denna aktivitet kan beskrivas med hjälp av något Popper kallar för problem-
lösningsmetoden. Det är bara ett annat namn på den argumentinriktade attityd, 
som vetenskap handlar om och som diskuteras i kapitlets inledning. Han 
beskriver problemlösningsmetoden: 

”The activity can be represented by a general schema of problemsolving by the 
method of imaginative conjectures and criticism, or, as I have often called it, 
by the method of conjecture and refutation. The schema (in its simplest form) 
is this: 

P1→ TT → EE → P2. 

Here P1 is the problem from which we start, TT (’the tentative theory’) is the 
imaginative conjectural solution which we first reach, for example our first 
tentative interpretation. EE (’error-elimination’) consists of severe critical ex-
amination of our conjecture, our tentative interpretation: it consists, for ex-
ample, of the critical use of documentary evidence and, if we have at this 
early stage more than one conjecture at our disposal, it will consist of a criti-
cal discussion and comparative evaluation of the competing conjectures. P2 is 
the problem situation as it emerges from our first critical attempt (and so 
on).”44 

Problemlösningsmetoden innebär följaktligen ett antagande om att problem 
löses via hypoteser och kritik enligt ett schemat P1, TT, EE och P2. (jfr fotnot45). 
Problemlösningsmetoden använder problem, hypoteser och kritiska argument, 
vilka alla är objekt som hör till värld tre. Och detta trots att att det är en analys 
av vad vi gör i vår subjektiva andra värld när vi försöker förstå. Popper hävdar 

                                                      
43 Popper, K.R. (1979): Objective Knowledge – An Evolutionary Approach, Revised edition, Clar-
endon Press, Oxford, s. 164 
44 Ibid, s. 164-165 
45 Innebörden av de använda förkortningarna anges. Men P, P

1 
och P

2 
behöver kanske förtydligas 

mera. Beträffande innebörden av P: Detta innebär problem samt problemsituation d.v.s. proble-
met och dess bakgrund. Problem har alltid en bakgrund inte minst en språklig bakgrund men 
även andra teoretiska antaganden. När vi vill förstå en teori måste vi undersöka teorins historia 
och det problem den vill lösa. Om det är en vetenskaplig teori undersöks vetenskapshistorian. 
Om teorin är av historisk art undersöks historien till historieskrivandet. Han tar upp en matema-
tisk sats 777 * 111 = 86 247. Och visar att problemet delvis är verbalt och kan förstås synonymt: 
8 * 10 000 + 6 * 1000 ... et.c. Detta är ett exempel på ett försök att tränga in i ett problems bak-
grund. Beträffande ändring från P1 till P2: Om man, under loppet av kritisk undersökning, förstår 
problemet på ett nytt sätt ändras beteckningen exempelvis från P1 till P2. Källa: Popper, K.R. 
(1979): Objective Knowledge – An Evolutionary Approach, Revised edition, Clarendon Press, 
Oxford, s. 165, 168-169, 176-177, Popper, K.R. (1999): All life is problemsolving, Routledge, 
London, s. 13-15, jfr hela kap. 1 
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mer specifikt att vi alltid väljer problem mot en bakgrund och den bakgrunden 
hör till värld tre. Problemet och problemets bakgrund får namnet problemsitua-
tionen. Bakgrunden består minst av språk som inbegriper många teorier (värld 
tre) om hur språket används, dessutom innefattar bakgrunden många andra 
teorier. Vi använder oss även av andra värld tre-objekt när vi jämför eller kon-
trasterar teorier, problem, aspekter på hypoteser, tolkningar et.c. Det beror på 
att relationen mellan lösningar och problem är en logisk relation. Och logiska 
relationer hör till värld tre. Om vi ska beskriva vad vi gör när vi förstår måste vi 
använda objekt såsom de nämnda. 46 

Popper illustrerar sedan betydelsen av att rekonstruera Galileo Galieleis pro-
blemsituation för att förstå Galileos tidvattenteori. Man ska alltså tränga in i 
bakgrunden till det problem som Galileo försökte lösa för att förstå hans teori. 
Innan vi studerar Poppers exempel om Galileos tidvattenteori närmare är det 
viktigt att uppmärksamma att Popper gör ett tillägg till problemlösningsmeto-
den. När metoden avser användas på mänskliga handlingar lägger Popper till ett 
antagande om rationalitet. Och ger problemlösningsmetoden namnet situa-
tionslogik eller situationsanalys.47 Situationsanalys innebär:  

”By a situational analysis I mean a certain kind of or conjectural explanation 
of some human action which appeals to the situation in which the agent finds 
himself. It may be a historical explanation: we may perhaps wish to explain 
how and why a certain structure of ideas was created. Admittedly, no creative 
action can ever be fully explained. Nevertheless, we can try, conjecturally, to 
give an idealized reconstruction of the problem situation in which the agent 
found himself and to that extent make the action ‘understandable’ (or ‘ra-
tionally understandable’), that is to say, adequate to his situation as he saw 
it. This method of situational analysis may be described as an application of 
the rationality principle. 

It would be a task for situational analysis to distinguish between the situation 
as the agent saw it, and the situation as it was (both, of course, conjec-
tured).”48 

En situationsanalys är alltså en förklaring i hypotesform av någon mänsklig 
handling och som refererar till den situation som en person befinnner sig i. Det 
handlar om att rekonstruera den problemsituation som en person befinner sig i 
och göra den rationellt förståelig, adekvat till situationen som personen såg den. 
En situationsanalys innebär en tillämpning av rationalitetsprincipen. Analysen 
ska särskilja situationen som personen såg den och som den faktiskt är (båda i 

                                                      
46 Popper, K.R. (1979): Objective Knowledge – An Evolutionary Approach, Revised edition, Clar-
endon Press, Oxford, s. 165 
47 Ibid, s. 170-175, 178-179 
48 Ibid, s. 179 
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hypotesform). Situationslogik bygger inte, fortsätter Popper, på ett psykologiskt 
antagande om att den mänskliga naturen är rationell. När vi talar om rationellt 
beteende menar vi beteende som är i linje med, eller inte är i linje med, den 
situationens logik. En psykologisk analys av en handling förutsätter, Popper 
hänvisar till Weber, att vi dessförinnan utvecklat någon måttstock för vad som 
ska betraktas som rationellt för situationen ifråga. 49 

Popper anser följaktligen att vi kan förstå Galileos tidvattenteori genom att 
fråga sig vilket problem Galileo ville lösa, och sedan studera den logiska pro-
blemsituation inom vilken problemet uppstod. Galileos problem (P1) är helt 
enkelt att förklara tidvattenvågorna. Hans tidvattenteori stämmer för övrigt 
inte, Galieleo ansåg nämligen att månen inte har något inflytande över tidvatt-
net. 50 Popper beskriver sedan bakgrunden (P1) till Galileos problem: 

”Galileo’s problem situation may be characterized like this. 

  As a true cosmologist and theoretician Galileo had long been attracted by 
the incredible daring and simplicity of Copernicus’s main idea, the idea that 
the earth and the other planets are moons of the sun. The explanatory power 
of this bold idea was very great; and when Galileo discovered the moons of 
Jupiter, recognizing in them a small model of the solar system, he saw in this 
an empirical corroboration of this bold conception, in spite of its highly specu-
lative and almost a priori character. In addition to all this, he had been suc-
cessful in testing a prediction derivable from Copernicus’s theory: it predicted 
that the inner planets would show phases, like those of the moon; and Galileo 
had been able to observe the phases of Venus. 

  Copernicus’s theory was, like Ptolemy’s theory, essentially geometrical cosmo-
logical model, constructed by geometrical (and kinematical) means. But 
Galileo was a physicist. He knew that the real problem was to find a me-
chanical (or perhaps trans-mechanical) physical explanation; and he actually 
discovered some of the elements of such an explanation, especially the laws of 
inertia and the corresponding conservation law for rotary motions. 

  Galileo boldly tried to base his physics on these two conservation laws only, 
although he was well aware of the fact that there must be great third-world 
[d.v.s. den teoretiska världen och dess logiska relationer, jfr avhandlingens 
kap. 4, min anm.] gaps in his physical knowledge. From the point of view of 

                                                      
49 Popper, K.R. (1979): Objective Knowledge – An Evolutionary Approach, Revised edition, 
Clarendon Press, Oxford, s. 170-175, Popper, K.R. (1966):The Open Society and Its Enemies – 
Volume II, The High Tide of  Prophecy: Hegel, Marx, And The Aftermath, fifth edition, Prince-
ton University Press, Princeton, New Jersey, 1962, s. 97 
50 Popper, K.R. (1979): Objective Knowledge – An Evolutionary Approach, Revised edition, Clar-
endon Press, Oxford, s. 170-175 
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method Galileo was perfectly right in attempting to explain everything on this 
very narrow basis; for only if we try to exploit and test our fallible theories to 
the limit can we hope to learn from their failure.” 51 

Popper försöker, problemsituationen sker över flera sidor, på det här sättet rätt-
färdiga rationaliten i Galileos metod, även på flera punkter där Galileo tidigare 
kritiserats av historiker. Galileo gjorde exempelvis rätt i att försöka komma så 
långt som möjligt med teorin ’conservation law for rotary motions’. Och den 
verkade utesluta interplanetärt inflytande. Hade inte Galileo försökt förklara 
tidvattnet på denna smala grund hade vi inte så fort förstått att den var otill-
räcklig och att det behövdes flera idér. En förståelse av Galielos problemsitua-
tion gör, enligt Popper, psykologiska förklaringar som ambition, avvundsjuka 
blir överflödiga. Förståelsen är istället i huvudsak av logisk karaktär.52 Han 
summerar vad analysen lärt oss: 

” Can we learn anything new from this example? I think we can.  

First, the example shows the immense importance of the reconstruction of 
Galileo’s problem situation (P1) for the understanding of Galileo’s theory 
(TT). The importance of this reconstruction is even greater for the under-
standing of unsuccessful theories like Galileo’s than for successful ones, for its 
fault (the fault of TT) may be explicable by a fault in the framework or in 
the background of P1. 

Secondly, in the present case it becomes obvious that the reconstruction of 
Galileo’s problem situation (P1) has in its turn the character of a conjecture 
(and also of an over-simplification or idealization): this is obvious, consider-
ing that my analysis of this problem situation (P1) brief as it is, deviates con-
siderably from that of others who have tried to understand this unsuccessful 
theory of Galileo’s. But if my reconstruction of P1 is a conjecture, what is the 
problem which this conjecture tries to solve? Obviously it is Pu, the problem of 
understanding Galileo’s theory. 

My third point is this: our problem of understanding, Pu is on a higher level 
than P1. That is to say, the problem of understanding is a metaproblem: it is 
about TT and thus also about P1. Accordingly, the theory designed to solve the 
problem of understanding is a metatheory, since it is a theory part of whose 
task it is to discover, in every particular case, what P1, TT, EE, and P2 actu-
ally consisted of.” 53 
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Vi kan alltså, enligt Popper, dra ett antal lärdomar från exemplet som gäller 
Galileos tidvattensteori. Exemplet illustrerar betydelsen av att rekonstruera Ga-
lileos problemsituation för att förstå Galileos teori. Det är ännu viktigare för 
misslyckade teorier än för lyckade teorier, eftersom felet kan ligga i analysramen 
eller i problemets bakgrund. Vidare framhäver Popper att problemet att försöka 
förstå Galileos problem är ett metaproblem. Försöket att lösa metaproblemet är 
en metateori. Det är viktigt att särskilja problem och teori på objektnivå från 
sådana på metanivå. Det är lätt, poängterar Popper, att blanda ihop dem. Alla 
försök att försöka förstå en teori, sammanfattar sedan Popper, kommer att in-
nebära en historisk undersökning av teorin och dess problem. 54  

Den finns en allmän uppfattning att förstå handlar om inkännande förståel-
se eller empati. Eller att vi ska försöka leva oss in i den studerades situation 
genom att göra dennes mål eller problem till våra egna. Hermeneutiker som 
Collingwood och Diltheys förståelseteori har en psykologisk inriktning (värld 
två). Collingwoods tes är att en historikers historieförståelse består av att försöka 
återuppleva (re-enactment). 55 Vilket följande citat visar:  

’Suppose. . . he [ historikern, min anm.] is reading the Theodosian Code 
[Theodosius, romersk kejsare, min anm.], and has before him a certain edict 
of an emperor. Merely reading the words and being able to translate them 
does not amount to knowing their historical significance. In order to do that 
he must envisage the situation with which the emperor was trying to deal, 
and he must envisage it as that emperor envisaged it. Then he must see for 
himself just as if the emperor’s situation were his own, how such a situation 
might be dealt with; he must see the possible alternatives, and the reasons for 
choosing one rather than another; and thus he must go through the process 
which the emperor went through in deciding on this particular course. Thus 
he is re-enacting in his own mind the experience of the emperor and only in 
so far as he does this has he any historical knowledge, as distinct from merely 
philological [språkvetenskaplig, min anm.] knowledge, of the meaning of the 
edict.’ 56  (Poppers kursivering) 

Det är tydligt att Collingwood, liksom Popper, starkt betonar betydelsen situa-
tionen. Vad Popper kallar för problemsituationen. Men det finns en viktig 
skillnad mellan de båda forskarna. Skillnaden är att förståelsen av situationen 
för Collingwood bara är ett medel för att försöka återuppleva den ursprungliga 
händelsen eller erfarenheten. Och på så sätt försöka sätta sig in i den andres 

                                                      
54 Popper, K.R. (1979): Objective Knowledge – An Evolutionary Approach, Revised edition, Clar-
endon Press, Oxford, s. 176-177 
55 Ibid, s. 163-164, 183-188 
56 Popper, K.R. (1979): Objective Knowledge – An Evolutionary Approach, Revised edition, Clar-
endon Press, Oxford, s. 187, jfr även Collingwood, R.G. (1946): The Idea of History, Clarendon 
Press, Oxford, s. 283 
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situation. Poppers hållning är alltså den motsatta. Det väsentliga är att förstå 
situationen i sig självt. Historikerns situationsanalys är hans historiska hypotes. 
Den är i det här fallet är en metateori om kejsarens sätt att tänka. I den grad 
historikern förstår kejsarens problemsituation så förstår han den historiska situa-
tionen. Han ska försöka lägga fram objektiva argument för och emot situation-
sanlysen (värld två). Uppgiften är att rekonstruera problemsituationen såsom 
den studerade upplever den på ett sådant sätt så att den studerades handlingar 
framstår som adekvata för situationen. Popper anser att återupplevande är ovä-
sentligt men medger sedan, vilket inte är konsekvent, att försök till återupple-
vande kan fungera som kontroll av att situationsanalysen är adekvat utförd. Han 
tar oväntat därefter ytterligare ett steg i samma riktning, han tillägger nämligen 
att hans förståelseteori vill kombinera en intuitiv verklighetsförståelse (värld två) 
med en objektiv sådan baserad på rationell kritik (värld tre). Och det är, som vi 
ska se, en sådan kombination som avhandlingen vill ta fasta på. 57    

2.4 Sammanfattning och slutsatser 

Kapitlets syfte är att klargöra vad forskarens mål är om han vill förstå mänskliga 
handlingar. Det finns olika svar på den vetenskapsteoretiska frågan. Är målet 
att: (1) Åstadkomma universella eller singulära påståenden stödda av empirisk 
observation? (2) Åstadkomma en inkännande, empatisk tolkning som kan bidra 
till att forskaren och andra kan återuppleva den studerades upplevelser? (3) 
Åstadkomma slutsatser där mål 1 och mål 2 kombineras?  

Ja till mål (1) svarar logiska positivister som Schlick men även kritiska ratio-
nalister som Popper. Påståenden måste enligt den förre vara verifierbara och 
falsifierbara enligt den senare. Hume anser (han är för övrigt klassisk empirist) 
att vår vana att tro på lagar är ett resultat av frekvent upprepning. Popper in-
vänder att upprepning aldrig kan bestå av perfekt likhet, det kan bara finnas 
liknande fall. Alltså kan upprepning bara finnas sett från ett särskilt perspektiv i 
form av förväntan, antagande et.c. Och denna förväntan måste finnas före det 
att det finns någon upprepning. Empiriska vetenskaper är därför deduktiva. 
Schlick med flera logiska positivister hävdar att alla meningsfulla uttalanden 
måste kunna verifieras slutgiltigt. Men Popper hävdar alltså korrekt att induk-
tion inte existerar. Det är därför inte möjligt att härleda universella påståenden 
från enskilda påståenden. Universella påståenden kan därför inte verifieras slut-
giltigt. Men det finns en asymmetri som innebär att ett universellt påstående 
kan underkännas (falsifieras) med hjälp av enskilda påståenden. Poppers kritisk 
rationalistiska ståndpunkt är alltså den rimliga. Det innebär att observation 
alltid är teoriimpregnerad. Popper kräver att ett påstående ska ha en sådan form 
att verkligheten kan underkänna det. Det ska förbjuda något (falsifierbart). Han 
                                                      
57 Popper, K.R. (1979): Objective Knowledge – An Evolutionary Approach, Revised edition, Clar-
endon Press, Oxford, s. 186-190 



Jönköping International Business School 

 38

tillägger att även singulära påståenden kan förbjuda något. Vetenskap rör, 
summerar Popper, universella eller singulära samt falsifierbara påståenden.  

Om fördjupar oss i Poppers kritiska rationalism och hans inställning till mål 
(1) och (2) kan följande fastslås. Akademien har, enligt Popper (1957), tre de-
lar: (a) Naturvetenskap, (b) Samhällsvetenskap och (c) Historia. Han anför att 
både natur- och samhällsvetare har samma mål d.v.s. mål (1). Detta mål gäller 
dock inte för historia. Det beror, enligt Popper, på att de flesta historiska tolk-
ningar inte kan prövas empiriskt lika rigoröst som till exempel fysikens hypote-
ser. Det är svårt att följa kausala kedjor bakåt till ett avlägset förflutet och där 
varje verkan kan följa av ett stort antal partiella orsaker. En historikers slutsatser 
är därför ofta bara en tolkning bland andra möjliga tolkningar. Popper förläg-
ger, till skillnad från Lin, tolkning utanför samhällsvetenskapen. Tolkning upp-
tar en snävare domän hos Popper än hos Lin. 

Popper (1979) vidhåller, han anger inte varför - men troligen av samma skäl 
som nyss angivits, att de flesta historiska tolkningar (’humanities’, ’hermeneu-
tics’) är omöjliga att pröva empiriskt. Men nu hävdar att natur-, samhällsvetare 
och historiker har samma mål d.v.s mål (1). Collingwood med flera hermeneuti-
ker hävdar, enligt Popper, att förståelse av mänskliga handlingar rör något sub-
jektivt. Att förstå handlar om forskarens inkännande, empati samt återupple-
vande av andra människors handlingar. Vi talar om vad som av mig givits nam-
net mål (2). Poppers tes är däremot att förståelse av mänskliga handlingar 
främst gäller något objektivt. Även historiska hypoteser refererar till något objek-
tivt och verkligt. Popper fortsätter: a) Historiker förstår, tvärtemot vad de själva 
tror, genom att använda problem, hypoteser och kritiska argument. b) Histori-
ker måste, om de vill säga något viktigt, använda problem, hypoteser och kritis-
ka argument. Eller vad Popper synonymt även kallar problemlösningsmetoden. 
c) Problem, hypoteser och kritiska argument refererar till något objektivt och 
inte något subjektivt. Att det rör sig om något objektivt, vill han stödja på en 
teori om ett objektivt förstånd.  

Teorin om objektivs förstånds bakgrund är västlig filosofis förståelse av värl-
den, där finns i regel en indelning i en (värld ett) fysisk värld eller fysiska till-
stånd och en (värld två) mental värld eller mentala tillstånd. Men Platons teori 
(idéläran) lanserar tanken om en objektiv, oberoende idévärld. Idévärlden utgör, 
enligt Popper, ytterligare en sfär (värld tre). Värld tre rör sådant som idéer, teo-
rier, logiska eller matematiska satser och utsagor, argument och problemsitua-
tioner. Det finns tre världar och inte två. Dessa tre världar existerar verkligen i 
ontologisk mening. Han vill visa att förståelse både för natur- och samhällsve-
tenskap samt historia i huvudsak är relaterad till värld tre. Historisk förståelse är 
inte som bland annat Locke, Mill, Dilthey och Collingwood hävdar relaterad 
till värld två. De hävdar att eftersom språk är en mänsklig produkt är allt lingu-
istiskt del av värld ett och två. De förnekar existensen av någon värld tre. An-
hängarna till Platons motargument är, påpekar Popper, att det finns eviga san-
ningar. Dessa sanningar måste varit sanna innan människan fanns. De kan inte 
vara vår skapelse. De förra instämmer i att eviga sanningar inte kan vara skapade 
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av oss. Men eviga sanningar kan inte vara verkliga. Sanning är en mänsklig 
produkt och har en mening bara för människor. Men Popper visar att värld tre 
är verklig men samtidigt är en mänsklig produkt.  

Det antas, repeterar Popper, allmänt att vi inte kan klara oss utan sådana 
subjektiva procedurer som forskarens inkännande, empati samt återupplevande 
av andra människors handlingar (värld två). Han nämner Collingwood. Popper 
hävdar däremot att både tolkningen och den psykologiska process som leder 
fram till tolkningen måste analyseras i termer av de värld tre-objekt som de är 
förankrade i. Det beror på att ett tillstånd av förståelse endast kan ändras om 
något viktigt nytt argument eller några nya empiriska bevis skapas. Det är kritik 
mot ett befintligt tillstånd av förståelse som utgör själva aktiviteten. Denna 
aktivitet kan mera specifikt beskrivas med hjälp av problemlösningsmetoden. 
Den innebär ett antagande om att problem löses via hypoteser och kritik enligt 
ett schemat P1, TT, EE och P2. Problem, hypoteser och kritiska argument är 
objekt som hör till värld tre. Problem väljs alltid mot en bakgrund. Den består 
minst av språk som inbegriper många teorier (värld tre) om hur språket an-
vänds, vidare innefattar bakgrunden många andra teorier. Även andra värld tre-
objekt används när vi jämför teorier, problem, aspekter på hypoteser, tolkningar 
et.c. Det beror på att relationen mellan lösningar och problem är en logisk rela-
tion. Och logiska relationer hör till värld tre.  

När problemlösningsmetoden avser användas på mänskliga handlingar läg-
ger Popper till ett antagande om situationens rationalitet. Och ger den aktuella 
metoden namnet situationslogik eller situationsanalys. Det är en förklaring i 
hypotesform av någon mänsklig handling och som refererar till den situation 
som en person befinnner sig i (alltjämt enligt schemat P1, TT, EE och P2). Ana-
lysen ska särskilja situationen som personen såg den och som den faktiskt är 
(båda i hypotesform).  

Hermeneutiker som Collingwood och Diltheys förståelseteori har, om vi 
fortsätter resonemanget, en psykologisk inriktning (värld två). Collingwoods tes 
är att en historikers historieförståelse består av att försöka återuppleva. Det är 
tydligt att även Collingwood, att döma av antalet referenser till den, starkt be-
tonar betydelsen av att förstå de studerades situation. Vad Popper kallar för 
problemsituationen. Det handlar alltså om företeelser relaterade till mål (1). 
Skillnaden är att förståelsen av situationen för Collingwood bara är ett medel för 
att försöka återuppleva den ursprungliga händelsen eller erfarenheten. Och på så 
sätt försöka sätta sig in i den andres situation. Han betonar alltså främst mål (2). 
Poppers hållning är alltså den motsatta. Det väsentliga är att förstå situationen i 
sig självt alltså mål (1). Historikerns situationsanalys är hans historiska hypotes. 
Den är en metateori om den studerades sätt att tänka. I den grad historikern 
förstår den studerades problemsituation så förstår han den historiska situatio-
nen. Han ska försöka lägga fram objektiva argument för och emot situationsan-
lysen (värld tre). Popper betonar att återupplevande av den studerades upplevel-
ser är oväsentligt (inessential). 
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Lin betonar däremot mål (3). Lin konstaterar att positivister och föreståelse-
orienterade forskare har olika mål. Och utgår från olika vetenskapsfilosofiska 
antaganden. Det är möjligheten till singulära eller universella påståenden som 
Lin ser som en avgörande skillnad mellan positivism och förståelseorienterade 
perspektiv. Jag ser därför möjligheten, vid analysen och läsningen av Lin, att för 
egen del byta ut positivism mot kritisk rationalism (jfr ovan).  

Det krävs, Lin refererar till författare som King et al, en enhetlig slutsatslo-
gik för att effektivt kunna kombinera olika filosofier (positivism och förståelse-
orienterade perspektiv). Lin invänder att en sådan enhetlig logik löper risken att 
sätta dogma före förståelse. Det är just därför att slutsatslogikerna är olika och 
är lämpliga att använda för att besvara olika frågor, som logikerna är effektiva 
att  kombinera. Positivism gäller orsakssamband d.v.s korrelation mellan två 
faktorer. Argumentets tyngd vilar på mönstrets generaliserbarhet. Förståelseper-
spektiv kan förklara varför korrelationen föreligger. Orsaksmekanismen kan visa 
hur generella mönster ser ut i praktiken. Argumentationens tyngd vilar på redo-
görelsens precision när det gäller att visa hur generella mönster ser ut i prakti-
ken. Jag uppfattar för övrigt att Lins beskrivning av förståelseorienterade per-
spektiv innebär att man ska få en känsla av att man upplever en värld (de stude-
rades) snarare än att bara diskutera hypoteser ligger nära Collingwood.  

Det finns följaktligen objektivt (hypoteser) inriktade vetenskapsfilosofier 
som positivism och kritisk rationalism som fokuserar på mål (1). Men även 
subjektivt (inkännande, återupplevande) inriktade förståelseorienterade veten-
skapsfilosofier som hermeneutik och som fokuserar på mål (2). Popper visar att 
att även så kallade subjektivt inriktade vetenskapsfilosofier inte kan bidra till 
förstålse utan att referera till och göra operationer med element som problem, 
hypoteser och kritiska argument. Och dessa element hör till värld tre (teoriernas 
värld). Och förståelse tillhör endast till mindre del, i motsats till vad som ofta 
antas, till värld två (mentala tillstånd). Detta betyder att forskarens inkännande 
med den studerade och försök att återuppleva den studerades upplevelser inte 
kan bidra till förståelse i den utsträckning som exempelvis Collingwood eller 
Lin antar. Popper visar att det finns en stor gemensam grund mellan objektivt 
och så kallade subjektivt inriktade vetenskapsfilosofier.  

Lin överskrider förtjänstfullt något av ett tabu när hon förordar att man ska 
bortse från dogma, d.v.s skilda vetenskapsfilosofiska antaganden, och istället se 
till förståelsemålet. Då kan man inse att, konstaterar hon pragmatiskt, att in-
riktning mot mål (1) och mål (2) kan kombineras med varandra i samma stu-
die. En sådan kombination kan nämligen visa identifiera generella mönster men 
även visar hur de ser ut i praktiken. Och det bidrar till ökad förståelse. Min 
slutsats är att Lin ger goda argument för kombinationen av målen. Eller vad 
som av mig givits samlingsbeteckningen mål (3). 

Men Lin kan ha ännu mer rätt än vad hon själv verkar ana. Popper vidhåller 
i hela sin framställning (1979) att mål (1) är viktigast både natur-, samhällsve-
tenskap och historia. Men han lägger till att återupplevande kan fungera som 
kontroll av att situationsanalysen är adekvat utförd. Popper förordar alltså en 
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kombination av mål 1 och 2 i samma studie, vilket innebär ett erkännande av 
att målen inte är identiska samt att båda målen är viktiga. Och att det inte finns 
något vetenskapsfilosofiskt principiellt som strider mot en kombination av må-
len d.v.s (3). Tvärtom stärker en sådan kombination möjligheterna att pröva 
gjorda antaganden. Popper tillägger därefter att han vill kombinera en intutiv 
verklighetsförståelse (värld två) med en objektiv sådan baserad på rationell kritik 
(värld tre). Han tänker kanske främst på historiska studier men ingenting i hans 
idéer motsäger att utsträcka slutsatsen om vikten av återupplevande även till 
samhällsvetenskaper. Popper drar alltså samma slutsats som Lin men är veten-
skapsfilosofiskt principiell där Lin är pragmatiskt resultatinriktad. 

Min slutsats är att redan Lin ger goda argument för det fruktbara i att försö-
ka kombinera mål (1) och (2) i samma studie. Eller vad som av mig givits sam-
lingsbeteckningen mål (3). Poppers argument tyder snarast på att en sådan 
kombination inte bara är fruktbar utan oumbärlig. Avhandlingens problem 
avses diskuteras med hjälp av problemlösningsmetoden (schemat P1, TT, EE 
och P2). När vi vill förstå mänskliga handlingar, vilket är fallet här, kallas alltså 
schemat situationsanalys. Den utförs med utgångspunkt i hur individen tolkar 
situationen samt hur den faktiskt är (i båda fallen i hypotesform). Det handlar 
om att försöka lägga fram objektiva argument för och emot situationsanlysen. 
Därutöver är därför syftet även, som särskilt Collingwood (och Lin) förordar, 
att återge de studerades subjektiva upplevelser av situationen. Avhandlingens 
nyckelfråga för dess empiriska del blir därför följdriktigt: Stämmer de studerades 
upplevelser av situationen (värld två) med situationsanalysens hypoteser (värld tre)?  
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3 Uppifrån- och nerifrånperspektiv på 
skillnader 

”How great expectations in Washington are dashed in Oakland” 

Jeffrey L. Pressman, Aaron Wildavsky1 

 
Avhandlingens problem är att försöka förklara varför politiska intentioner skiljer 
sig från praktiska resultat (jfr avhandlingens kap. 1). Om vi vill göra vetenskap-
liga framsteg måste vi använda vad andra gjort tidigare. Vi måste stå på skuld-
rorna av våra föregångare. Implementationsforskare är mina föregångare. Den 
aktuella forskningstraditionen delas med tiden i två grenar kallade uppifrån- 
och nerifrånperspektivet. Kapitlets syfte är att diskutera varför politiska inten-
tioner skiljer sig från praktiska resultat med utgångspunkt i uppifrån- och ner-
ifrånperspektivet. 2  

Kapitlets syfte avgränsas så att åtminstone en företrädare för uppifrån- och 
nerifrånperspektiv analyseras. Mazmanian och Sabatier representerar det först 
nämnda perspektivet och Hjern, Porter, Hanf och Hull är representanter för 
den senare perspektivet. Avgränsningen motiveras som hos Sabatier (1986). 
Mazmanian och Sabatiers version av uppifrånskolan har, påpekar Sabatier, exi-
sterat ett antal år, och har förfinats och prövats i empiriska studier. Den ses som 
ett ledande perspektiv. Hjern et al. utvecklar en sammanhängande metodologi 
som utgör ett intersubjektivt pålitligt alternativ. Det särskiljer dem, enligt Saba-
tier, från de flesta nerifrån- och uppifrånforskare.  Bogason (2000) hävdar att 
Hull och Hjern (1987) blivit något av en klassisk referens för de nerifrånforska-
re som söker en implementationsstruktur. 3 

                                                      
1 Pressman, J.L., Wildavsky, A. (1973): Implementation: How great expectations in Washington 
are dashed in Oakland; or, why it's amazing that federal programs work at all: this beeing a saga 
of the Economic development administration as told by two sympathetic observers who seek to 
build morals on a foundation of ruined hopes, University of California P., Berkeley 
2 Jfr avhandlingens kap. 1  
3 Hjern, B., Hull, C. (1982): ”Implementation Research as Empirical Constitutionalism”, Euro-
pean Journal of Political Research 10 (1982), 105-115, Hjern, B., Hull C. (1984): ”Going Interor-
ganisational: Weber meets Durkheim”, Scandinavian Political Studies, Vol. 7 – New Series – No. 
3 s. 197- 212, Hanf, K. (1982): ”The Implementation of Regulatory Policy: Enforcement as 
Bargaining”, European Journal of Political Research 10, (June), s. 159-172, Sabatier, P.A. (1986): 
”What Can We Learn From Implementation Research?”, Guidance, Control, and Evaluation in 
the Public Sector: the Bielefeld Interdisciplinary Project, Kaufmann, F.X. et al. (ed.), Walter de 
Gruyter, New York, s. 313-325, Sabatier, P.A. (1986): ”Top-Down and Bottom-up Approaches 
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Avhandlingens problem diskuteras med hjälp av en situationsanalys (jfr av-
handlingens kap. 2). Det handlar närmare bestämt om schemat P1 (’the prob-
lem’4), TT (’the tentative theory’5), EE (’error-elimination’6) och P2 (’the prob-
lem situation as it emerges from our first critical attempt’). Situationsanalysen 
utförs med utgångspunkt i hur individen tolkar situationen samt hur den fak-
tiskt är (i båda fallen i hypotesform). Detta kapitel undersöker således imple-
mentationsforskarnas problem och problemlösningsförslag et. c. Uppifrån- och 
nerifrånperspektivet är teorier. De innehåller, som vi ska se, två skilda lösnings-
förslag (TT) på problemet (detta är deras P1) otillfredsställande programutfall 
och resultat. Mitt problem (avhandlingens syfte - P1) är ett förståelseproblem 
och finns på metanivå i relation till implementationsforskarnas problem. Im-
plementationsforskarnas problem utgör en viktig del av mitt problems bak-
grund. 7 

Implementationsforskning antar, vilket konstateras i avhandlingens kap. 1, 
en åtminstone potentiell vertikal arbetsdelning mellan parlament och förvalt-
ning (styrkedja). Jag vill i detta kapitel försöka visa att nerifrånperspektivet i 
funktionell mening kan, till skillnad från uppifrånperspektivet, kartlägga hur 
social problemlösning utförs (funktionella institutionen). Nerifrånperspektivet 
kan därmed bidra med ett underlag för att bedöma den formella institutionens 
(styrkedjans) effektivitet. Men nerifrånperspektivet kan, enligt min bedömning, 
inte erbjuda någon förklaring av varför påvisade skillnader finns mellan funk-
tionella och formella institutitioner. Jag vill även visa att nerifrånforskarnas 
förklaring till deras viktigaste antagande inte stämmer. Och dessutom att ner-
ifrånperspektivet behöver en precisering av vad makt innebär. 

Popper betonar att det första steget i varje kritisk diskussion är att tydliga 
redovisa den tradition som ska diskuteras, så att vi kan förstå dess funktion och 
betydelse.8 Och en sådan redovisning av traditionen implementationsforskning 
följer härnäst. 

                                                                                                                             
to Implementation Research: a Critical Analysis and Suggested Synthesis”, Journal of Public 
Policy, 6 (I), Cambridge University Press, Cambridge, s. 22-23, 32, Hull, C., Hjern, B. (1987): 
Helping Small Firms Grow – An Implementation Approach, Croom Helm, London, Bogason, P. 
(2000): Public Policy and Local Governance – Institutions in Postmodern Society, New Horizons in 
Public Policy, Edward Elgar, Cheltenham, UK, s. 150  
4 Popper, K.R. (1979): Objective Knowledge – An Evolutionary Approach, Revised edition, Claren-
don Press, Oxford, s. 164 
5 Ibid, s. 164 
6  Ibid, s. 164 
7  Jfr avhandlingens kap. 2.3.2 
8 Popper, K.R. (1989): Conjectures and Refutations – The Growth of Scientific Knowledge, 
Routledge, London, fifth edition (revised), 1963, s. 122 
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3.1 Initiering av uppifrån- och nerifrånperspekti-
vet 

Pressman och Wildavsky är inte endast ledande företrädare för den första gene-
rationen implementeringsforskare i allmänhet (jfr avhandlingens kap. 1), de ses 
även som pionjärer för uppifrånperspektivet. Den nämnda Oakland-studien 
inleds med en definition av implementering som ”carrying out of a decision” 9. 
Forskarna vill undersöka i vilken utsträckning och varför de formella målen i ett 
policybeslut uppnås eller inte uppnås. De vill ta reda på i vilken grad och på 
vilket sätt som officiella beslutsfattare kan styra social förändring. Studien bidrar 
till att bestämma implementeringsforskningens arbetsområde.10  Pressman och 
Wildavsky: 
• visar att det inom olika byråkratier och målgrupper finns ett stort antal 

instanser (veto points11, d.v.s. organ med kraft att förhindra beslut) som åt-
minstone passivt måste stödja policyn om målsättningarna ska kunna upp-
nås. De lyfter därmed fram interorganisatoriska relationer och policynät-
verk, vilket blir ett särskiljande drag i implementeringsforskning. I förvalt-
ningsforskning studeras däremot endast enskilda organisationer.  

• väljer en annan beroende variabel än förvaltningsforskningen. De betonar 
att  resultatet av en policy inte bör mätas med utgångspunkt i de imple-
menterande aktörernas beteende och beslut. Resultatet bör istället mätas i 
resultat som till exempel antalet skapade arbeten eller förbättring av luftkva-
litet.  

                                                      
9 Pressman, J.L., Wildavsky, A. (1973): Implementation: How great expectations in Washington 
are dashed in Oakland; or, why it's amazing that federal programs work at all: this beeing a saga 
of the Economic development administration as told by two sympathetic observers who seek to 
build morals on a foundation of ruined hopes, University of California P., Berkeley, Sabatier, 
P.A. (1986): ”What Can We Learn From Implementation Research?”, Guidance, Control, and 
Evaluation in the Public Sector: the Bielefeld Interdisciplinary Project, Kaufmann, F.X. et al. 
(ed.), Walter de Gruyter, New York, s. 313 
10 Pressman, J.L., Wildavsky, A. (1973): Implementation: How great expectations in Washington 
are dashed in Oakland; or, why it's amazing that federal programs work at all: this beeing a saga 
of the Economic development administration as told by two sympathetic observers who seek to 
build morals on a foundation of ruined hopes, University of California P., Berkeley, Sabatier, 
P.A. (1986): ”What Can We Learn From Implementation Research?”, Guidance, Control, and 
Evaluation in the Public Sector: the Bielefeld Interdisciplinary Project, Kaufmann, F.X. et al. 
(ed.), Walter de Gruyter, New York, s. 313-314 
11 Sabatier, P.A. (1986): ”What Can We Learn From Implementation Research?”, Guidance, 
Control, and Evaluation in the Public Sector: the Bielefeld Interdisciplinary Project, Kaufmann, F.X. 
et al. (ed.), Walter de Gruyter, New York, s. 317 
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• åskådliggör att ett programs orsaksteori är en avgörande variabel för att för-
klara utfallet. Detta är ett av implementeringsforskningens väsentliga bi-
drag.12   

 
Nerifrånperspektivet utvecklas i huvudsak i slutet på 1970-talet och tidigt 
1980-tal och till stor del i Europa. Det är ett svar på vad som uppfattas som 
svagheter i uppifrånperspektivet. Forskarnas erfarenheter är att det för valda 
politiker ofta är svårt att utöva effektiv kontroll över gräsrotsbyråkrater (street-
level bureaucrats13). De viktigaste aktörerna är inte politiker i Riksdagen eller 
Kommunfullmäktige, utan lärare i klassrummen, socialarbetare och miljö- och 
hälsovårdsinspektörer. Dessa personer är direkt i kontakt med målgrupper till 
exempel studenter och förorenande industrier. Även om organisationsledningen 
vet vad som sker ”där nere”, vilket ofta inte är fallet, visar erfarenheterna att 
försök till hård kontroll av de anställda kan motverka sitt syfte. Nerifrånper-
spektivets forskare inriktar sig inte på verkställande av policybeslut. Nerifrån-
persforskare är skeptiska till möjligheten av att skilja på formulering och im-
plementering. De vill hellre tänka i termer av och inrikta forskningsarbetet på 
hur nätverk av aktörer, inklusive privata och icke-sanktionerade, löser ett vidare 
samhällsproblem. Nerifrånperspektivets anhängare hävdar att en sådan analys 
skapar en mer riktig bild av den roll som olika statliga program spelar i relation 
till andra faktorer.14 

De nämnda synsätten skiljer sig åt i bestämningen av vad implementering 
innebär. Mazmanian och Sabatier (1981) tillhör uppifrånperspektivet. De tar 
tydligen fasta på Pressman, Wildavskys definition. Mazmanian, Sabatier anger 
implementering på ett snarlikt sätt som ’the carrying out of a basic policy deci-
sion, usually made in a statute (although also possible through important execu-
tive orders or court decisions)’15. De menar att: ’the crucial role of implementa-
tion analysis is to identify the factors that affect the achievement of statutory 
objectives throughout this entire process’16. Nerifrånforskarna Hjern och Hull 
(1984) undrar om sådan implementeringsforskning inte bara är behavioristisk, 
förvaltningsforskande policyanalys med ett annat namn. De menar istället att 
                                                      
12 Sabatier, P.A. (1986): ”What Can We Learn From Implementation Research?”, Guidance, 
Control, and Evaluation in the Public Sector: the Bielefeld Interdisciplinary Project, Kaufmann, F.X. 
et al. (ed.), Walter de Gruyter, New York, s. 314 
13 Ibid, s. 313 
14 Sabatier, P.A. (1986): ”What Can We Learn From Implementation Research?”, Guidance, 
Control, and Evaluation in the Public Sector: the Bielefeld Interdisciplinary Project, Kaufmann, F.X. 
et al. (ed.), Walter de Gruyter, New York, s. 314-316, Hjern, B. (1987): Helping Small Firms 
Grow – An Implementation Approach, Croom Helm, London, s. 16-26 
15 Mazmanian, D.A., Sabatier, P.A., (eds.) (1981): Effective Implementation, Heath and Company, 
Lexington, D.C., s. 5-6, Hjern, B., Hull C. (1984): ”Going Interorganisational: Weber meets 
Durkheim”, Scandinavian Political Studies, Vol. 7 – New Series – No. 3, s. 198 
16 Mazmanian, D.A., Sabatier, P.A., (eds.) (1981): Effective Implementation, Heath and Company, 
Lexington, D.C., s. 5-6, Hjern, B., Hull C. (1984): ”Going Interorganisational: Weber meets 
Durkheim”, Scandinavian Political Studies, Vol. 7 – New Series – No. 3 s. 198 
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implementeringsforskning är ett försök att integrera studieområden som sedan 
länge är separerade. Det finns till exempel vissa statsvetare som specialiserar sig 
på politiska partier och intresseorganisationer men ofta utan att göra systema-
tiska studier av de politiska konsekvenserna av deras verksamhet. Sedan finns 
det en annan statsvetenskaplig underdisciplin, förvaltningsforskningen, som 
utreder praktiskt skapande av policies men vanligen utan undersökning av poli-
cybeslutets förhistoria. Uppdelningen vilar på en förmodan om en pålitlig och 
effektiv omvandling av politiska intentioner till praktiska resultat. Det sker 
genom att paragraf läggs till paragraf i lagstiftningen. Implementeringsforskare 
vill däremot, enligt Hjern, Hull, utreda vad relationen är mellan politik och 
administration. 17 Den gestaltas i frågan: ”how well does the body politic link 
the good representation of societal aspirations (´politics´) with their efficient 
and effective realisation (´administration´).”18  

I det följande avses respektive implementeringsssynsätt penetreras mera i de-
talj.  

3.2  Sabatier, Mazmanians analysram 

De flesta av de tidiga amerikanska studierna, till exempel Pressman, Wildavsky 
(1973), Murphy (1973), Bardach (1974), drar pessimistiska slutsatser om sta-
tens förmåga att effektivt genomföra sina program. Sabatier, Mazmanian (1979, 
1980) kan emellertid efter granskning av dessa studier specificera relevanta vari-
abler. De åstadkommer en analysram där sex nödvändiga villkor för effektiv 
implementering anges.19 Listan är formulerad på nedanstående sätt: 

                                                      
17 Hjern, B., Hull, C. (1982): ”Implementation Research as Empirical Constitutionalism”, Euro-
pean Journal of Political Research 10 (1982), 105, Hjern, B., Hull C. (1984): ”Going Interorgani-
sational: Weber meets Durkheim”, Scandinavian Political Studies, Vol. 7 – New Series – No. 3 s. 
197-199, Hull, C.,Hjern, B. (1987): Helping Small Firms Grow – An Implementation Approach, 
Croom Helm, London, s. 16-19 
18 Hull, C.,Hjern, B. (1987): Helping Small Firms Grow – An Implementation Approach, Croom 
Helm, London, s. 17 
19 Sabatier, P.A. (1986): ”Top-Down and Bottom-up Approaches to Implementation Research: a 
Critical Analysis and Suggested Synthesis”, Journal of Public Policy, 6 (I), Cambridge University 
Press, Cambridge, s. 23, Pressman, J.L., Wildavsky, A. (1973): Implementation: How great expec-
tations in Washington are dashed in Oakland; or, why it's amazing that federal programs work at all: 
this beeing a saga of the Economic development administration as told by two sympathetic observers 
who seek to build morals on a foundation of ruined hopes, University of California P., Berkeley, 
Bardach, E. (1974): The Implementation Game, MIT Press, Cambridge, Murphy, J. (1973):’The 
Education Bureaucracies Implement Novel Policy: The Politics of Title I of ESEA,’ Policy and 
Politics in America, Sindler, A. (ed.), Little Brown, Boston, Sabatier, P., Mazmanian, D. (1979): 
’The Conditions of Effective Implementation’, Policy Analysis, 5 (Fall), s. 481-504, Sabatier, P., 
Mazmanian, D. (1980): ’A Framework of Analysis’, Policy Studies Journal, 8, s. 538-560 
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• Klara och entydiga mål. Tydliga i lagen specificerade mål kan ge en ut-
gångspunkt för utvärdering och utgöra ett slags resurser för de implemen-
terande tjänstemännen. 

• Adekvat orsaksteori. En policy innehåller, vilket således Pressman, Wil-
davsky (1973) visar, en underförstådd teori om hur social förändring kan 
utföras. Dessa teoretiska antaganden måste, enligt Sabatier och Mazmanian, 
vara rimliga. De kan genomföras under förutsättning av att berörda tjänste-
män får lagstiftning och andra praktiska hjälpmedel på sin sida. 

• Implementeringsprocessen måste vara juridiskt strukturerad för att öka 
möjligheterna för att tjänstemän och målgrupper lyder. Juridiska mekanis-
mer kan, precis som Pressman, Wildavsky (1973) hävdar, influera mängden 
vetoinstanser som är involverade i programutförande, innebära sanktioner 
och stimulerande åtgärder för att övervinna motstånd samt påverka att an-
svaret ges till sådana myndigheter som stöder programmet och ger det hög 
prioritet. 

• Hängivna och skickliga implementerande tjänstemän. Dessa äger alltid ett 
visst handlingsutrymme. Det är därför som tjänstemännens engagemang för 
en viss policy och praktiska förmåga att arbeta för denna är så betydelsefull.  

• Stöd av intressegrupper och suveräner. Det finns ett behov av politiskt stöd 
från intressegrupper och från statens lagstiftande och verkställande delar, 
d.v.s. riksdag och regering, genom hela den långa implementerings-
processen 

• Förändringar i socioekonomiska villkor som inte substantiellt undermine-
rar. politiskt stöd eller orsaksteori. Denna variabel innebär att förändringar i 
socioekonomiska villkor till exempel arabisk oljebojkott eller krig, kan ha 
dramatiska återverkningar på ett programs politiska stöd eller dess orsakste-
ori.20 

De tre första villkoren kan således säkras genom det initiala policybeslutet till 
exempel lagstiftning medan de senare tre till stor del är produkter av efterföl-
jande politiska och ekonomiska faktorer som påverkar under implementerings-
processen.21 

                                                      
20 Sabatier, P.A. (1986): ”Top-Down and Bottom-up Approaches to Implementation Research: a 
Critical Analysis and Suggested Synthesis”, Journal of Public Policy, 6 (I), Cambridge University 
Press, Cambridge, s. 23-25 jfr även Sabatier, P.A. (1986): ”What Can We Learn From Imple-
mentation Research?”, Guidance, Control, and Evaluation in the Public Sector: the Bielefeld Inter-
disciplinary Project, Kaufmann, F.X. et al. (ed.), Walter de Gruyter, New York, s. 316-317, Sharp, 
L. J. (1986): ”Intergovernmental Policy-Making. The Limits of Subnational Autonomy”, Guid-
ance, Control, and Evaluation in the Public Sector: the Bielefeld Interdisciplinary Project, Kaufmann, 
F.X. et al. (ed.), Walter de Gruyter, New York,, Mazmanian, D., Sabatier P. (eds.) 
(1981):Effective Policy Implementation, D. C. Heath, Lexington, Massachusetts, Mazmanian, D., 
Sabatier P. (eds.) (1983):Implementation and Public Policy, Scott Foresman, Chicago 
21 Sabatier, P.A. (1986): ”Top-Down and Bottom-up Approaches to Implementation Research: a 
Critical Analysis and Suggested Synthesis”, Journal of Public Policy, 6 (I), Cambridge University 
Press, Cambridge, s. 25 



Uppifrån- och nerifrånperspektiv på skillnader 

 49

Implementeringsforskarna är, enligt Sabatier (1986) sysslar till en början 
med att förklara misslyckade, ofta sociala program, i Väst-Tyskland och USA. 
Dessa program tillhör de svåraste att styra. I sådana finns nämligen en hel räcka 
instanser som kan avstyrka programmet ifråga. Vidare har den federala ledning-
en endast ett visst mindre hum om vad den vill uträtta och hur det ska ske. 
Vidare är det lokala politiska stödet litet. Det är därför, jfr analysramen (1-6) 
ovan, inte oväntat att forskarna finner lokalt godtycke beträffande beslut. Och 
att utförandegraden varierar. Analysramen kan, enligt Sabatier, bland annat 
ange medel för hur gräsrotsbyråkrater och målgruppers beteende kan hållas 
inom vissa gränser. Den har prövats både av Sabatier, Mazmanian själva och 
andra minst 20 gånger (10 policyområden) i både USA och Europa. 22  

Sabatiers och Mazmanians analysram visar sig ha ett antal förtjänster, enligt 
Sabatier. Den första förtjänsten är vikten som fästs vid implementerings-
processens juridiska strukturering. Struktureringen kan (punkt 3 ovan) till ex-
empel ske genom att välja och i lagen peka ut vänligt inställda implementerande 
institutioner eller genom att där begränsa antalet vetoinstanser. Innebörden av 
det senare kan behöva specificeras. Sabatier refererar till ett exempel som rör 
särskilda offentliga kustskyddsorgan i Kalifornien. Det handlar om att skydda 
särskilt vacker utsikt samt att säkra allmänhetens tillträde till stränderna. Kust-
skyddsorganen lyckas bra med uppgiften att säkra villkoren för vacker utsikt för 
där är de enligt lagen den enda instansen. Organen ifråga lyckas sämre med att 
säkerställa allmänhetens tillträde till stränderna, för där krävs samförstånd mel-
lan ett antal andra offentliga organ. För det andra är listan över viktiga imple-
menteringsfaktorer användbar för att begripa varför vissa program lyckas och 
andra inte, samt för att förstå programföreträdarnas strategier. De praktiska 
erfarenheterna visar att de angivna villkoren är viktiga bortsett från ”Klara och 
entydiga mål” (punkt 1. ovan). För det tredje stimulerar den relativt lätthanter-
liga listan till studier av policyprocesser under längre tid än annars. Sabatier 
förordar uppföljning av resultaten efter tio år snarare än fyra, som är den tidspe-
riod som tidigare ansetts lämplig. Det är viktigt att lära och experimentera un-
der en så pass lång period. För det fjärde stimulerar Sabatier, Mazmanians beto-
ning av juridiskt sanktionerade mål, till att särskilja dessa från politisk retorik 
och kritikers tendens att granska program på basis av vad de felaktigt uppfattar 
vara mål.23 

                                                      
22 Sabatier, P.A. (1986): ”What Can We Learn From Implementation Research?”, Guidance, 
Control, and Evaluation in the Public Sector: the Bielefeld Interdisciplinary Project, Kaufmann, F.X. 
et al. (ed.), Walter de Gruyter, New York, s. 317, Sabatier, P.A. (1986): ”Top-Down and Bot-
tom-up Approaches to Implementation Research: a Critical Analysis and Suggested Synthesis”, 
Journal of Public Policy, 6 (I), Cambridge University Press, Cambridge, s. 25-26 
23 Sabatier, P.A. (1986): ”Top-Down and Bottom-up Approaches to Implementation Research: a 
Critical Analysis and Suggested Synthesis”, Journal of Public Policy, 6 (I), Cambridge University 
Press, Cambridge, s. 27-29, Sabatier, P.A. (1986): ”What Can We Learn From Implementation 
Research?”, Guidance, Control, and Evaluation in the Public Sector: the Bielefeld Interdisciplinary 
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Det finns, enligt Sabatier, även viktiga brister i Sabatier, Mazmanians per-
spektiv. Den första bristen är, som nämnts under den förra rubriken (men Saba-
tier upprepar det), tonvikten på klara  och entydiga mål. Få program lever upp 
till kravet varken initialt eller efter ett decennium. De flesta program innebär en 
stor mängd mål som delvis står i konflikt med varandra. För det andra upp-
muntrar visserligen Sabatier, Mazmanians analysram till studier över längre 
perioder men samtidigt kan den inte begreppsliggöra sådana. Det beror på att 
den alltför i hög grad inriktas på programföreträdarna. Andra aktörers strategier 
och det de efterhand lär sig förbises.24  

3.3 Hjern et als metodologi 

Med start i en studie av arbetsmarknadsprogram i Sverige och Tyskland finner 
Hjern, Porter (1978) att det är svårt att tillämpa analytiska perspektiv där den 
enskilda organisationen är analysenhet. Hjern, Porter (1983) betonar att den 
formella organisationen anses utgöra den legitima basen för forskning och em-
piriska resultat. Informell organisering ses som något som stör den formella 
organisationen och minskar möjligheterna till att uppnå dess mål. Det är kan-
ske, påpekar författarna, tvärtom, d.v.s. att dessa så kallade störande inslag är 
nödvändiga för att kunna ta itu med praktiska problem. Hjern, Porter fokuserar 
på resursanvändning. I samband med en rad olika studier av erbjudande av tjän-
ster finner de två generella orienteringar till administration och implemente-
ring: Organisations- eller programrational. Rationalerna är förbundna med två 
skilda administrativa enheter som inte kan analyseras som en enda analysenhet. 
Organisationsrationaler finns inom organisationer. En organisation begreppslig-
görs som knippen av aktiviteter och delar av program. Organisationen sätts, 
enligt det förra synsättet, i första hand vid problemlösning. Hjern och Porter 
anser däremot att social problemlösning oftast omfattar flera organisationer och 
vilar på en programrational. Organisationsmedlemmar från olika formella priva-
ta och offentliga organisationer förhandlar med varandra om hur problem ska 
formuleras och lösas. Därför borde enskilda invidivider i nätverk mellan flera 
organisationer utgöra policyforskningens fundamentala analysenhet. Hjern och 

                                                                                                                             
Project, Kaufmann, F.X. et al. (ed.), Walter de Gruyter, New York, s. 319-320. Sabatier ger f.ö. 
lite olika bud på tidsperiodens längd till exempel 10-15 år, ibid. s. 319 
24 Sabatier, P.A. (1986): ”Top-Down and Bottom-up Approaches to Implementation Research: a 
Critical Analysis and Suggested Synthesis”, Journal of Public Policy, 6 (I), Cambridge University 
Press, Cambridge, s. 29-30, jfr även Sabatier, P.A. (1986): ”What Can We Learn From Imple-
mentation Research?”, Guidance, Control, and Evaluation in the Public Sector: the Bielefeld Inter-
disciplinary Project, Kaufmann, F.X. et al. (ed.), Walter de Gruyter, New York, s. 318-319, jfr 
Majone, G., Wildavsky, A. (1978): ”Implementation as evolution: Exorcising the ghosts in the 
implementation machine”, Policy Studies Review Annual, vol. 2, Russel Sage Foundation, s. 103-
117 
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Porter kallar detta för implementeringsstrukturer, vilket är knippen av pro-
gramaktiviteter och delar av organisationer.25 

 
                  
  S1   S2    S3   S4    S5    S6    S7   S8 
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B2             
 
B3 
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Figur 1 Organisationsrational (uppföljning)  – Programrational 
(utvärdering) 

Figur 1. visar principiella skillnad mellan en organisationsrational och en programrational. En 
forskare som arbetar på det förra sättet arbetar med uppföljning av formella mål. Uppföljning 
sker med rutiner som verkar vertikalt inom formella organisationer (Stenhus = S). Utvärde-
ring sker, enligt Hjern, utifrån faktiskt organisering av reella sociala behov (Behov = B). Or-
ganisering sker ofta mellan organisationer och är därför primärt horisontell. Antalet stenhus 
och behov är godtyckligt valda i figuren. Källa: Hjern, B. (1998), föreläsning, doktorandkurs: 
Utvärdering i tjänstesamhället (5 poäng), Internationella Handelshögskolan i Jönköping, vår-
terminen 1998. 

 
Hjern och Porters menar att samhällsutvecklingen i västländerna innebär före-
komst av ett mycket stort och ökande antal organisationer. Det är bakgrunden 
till att behovet ökat att söka analysenheten snarare än att ta den för gi-
ven.Weber verkar, betonar de, ha fått rätt i sitt påstående att formella organisa-
tioner skulle bli ett utbrett hjälpmedel för social problemlösning. Hjern, Porters 
tes är något paradoxal: Ju mer organisationssamhället utvecklas desto mindre 
sannolikt är det att organisationsrationaler relevant kan beskriva offentliga poli-
cies.  Det är betydelsefullt att öka harmonin mellan analysmodeller och praxis 
för det ökar möjligheterna för politisk styrning och demokratiskt ansvarsutkrä-
vande och för att kunna ställa politiker till svars.26 

                                                      
25 Hjern, B., Porter, D.O. (1983): ”Implementation Structures: A New Unit of Administrative 
Analysis”, Realizing Social Science Knowledge, Physica-Verlag, Wien-Würzburg, s. 265-277 
26 Hjern, B., Porter, D.O. (1983): ”Implementation Structures: A New Unit of Administrative 
Analysis”, Realizing Social Science Knowledge, Physica-Verlag, Wien-Würzburg, s. 265-267, jfr 
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Det metodologiska imperativet inom implementeringsforskning är, enligt 
Hjern, Hull (1982, 1984) att upptäcka snarare än att välja analysenhet. Efter-
som var och en av mångfalden av aktörer sannolikt kommer att eftersträva mer 
eller mindre olika mål, är det nödvändigt att forskaren själv medvetet väljer det 
eller de policyproblem (the policyproblem27) som hans studie ska inriktas på. 
Forskaren kan ange normativa skäl för sitt val. Därefter söker han rekonstruera 
vilka aktörer med vilka mål, strategier och resurser som är involverade i policy-
systemet. Det är avgörande att detta sker på ett sätt som går att rekonstruera 
och falsifiera. Olika forskare borde i princip, under samma villkor, kunna re-
konstruera sammansättningen av samma policysystem för samma policypro-
blem. Weber (1951) var uttalad fiende mot vad Popper (1963) senare benämt 
naiv kollektivism. Det betyder antagandet att sociala helheter existerar empi-
riskt. Sociala helheter är inte organiska helheter utan vetenskapliga konstruktio-
ner. En implementeringsstruktur är en analytisk konstruktion, en analysenhet, 
och har väldigt lite gemensamt med organiska uppfattningar om organisation. 
Hull, Hjern (1987) betonar att implementeringsstrukturinriktningen inte för-
nekar formella organisationers betydelse. Det viktiga är att pröva ett sådant 
antagande.28 Författarna poängterar: 

”The need is to broaden units of analysis sufficiently to allow all relevant be-
haviours to enter explanation on equal terms. Only then will meaningful 
positive theories of complex real-world policy behaviour be possible. Return-
ing to the specific field of implementation research, its frequent insistence on 
the preeminent role of single public programmes and mandated formal or-
ganisations amounts to an unjustified truncation of the unit of analysis. If 
the aim is to show that particular public programmes and mandated formal 
organisations are important to given policy outcomes, this needs be done 
through research designs in which all potentially relevant, mandated and 
non-mandated, public and private, formal and informal actors, resources 
and behaviours are entered into the analysis, and on equal terms. None must 

                                                                                                                             
även Weber, M. (1968): Economy and society – An outline of interpretive sociology, (1922), Bed-
minster P., New York  
27 Hjern, B., Hull, C. (1982): ”Implementation Research as Empirical Constitutionalism”, Euro-
pean Journal of Political Research 10, Elsevier Scientific Publishing Company, Amsterdam, s. 110 
28 Hjern, B., Hull, C. (1982): ”Implementation Research as Empirical Constitutionalism”, Euro-
pean Journal of Political Research 10, Elsevier Scientific Publishing Company, Amsterdam s. 110, 
Hjern, B., Hull C. (1984): ”Going Interorganisational:Weber meets Durkheim”, Scandinavian 
Political Studies, Vol. 7 – New Series – No. 3, s. 204-206, Hjern, B. (1987): Helping Small Firms 
Grow – An Implementation Approach, Croom Helm, London, s. 24, jfr även Weber, M. (1951): 
Gesammelte Aufsätze zur Wissenschaftslehre, (2., durchges. u. erg. Aufl. von Johannes Winckel-
mann), Mohr, Tübingen,  s. 439 
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be, as they often are, excluded by (mute) assumption.” 29 (Hull, Hjerns fetstil). (CI-
TAT I, jfr nedan)  

Det är relativt klart och tydligt hur uppifrånperspektivets uppföljning av for-
mellt fattade mål ska ske praktiskt. Nerifrånperspektivet är i samma avseende är 
mindre påtagligt. Det behöver därför beskrivas närmare. Hjern, Porter (1983) 
menar att en implementeringsstruktur kan identifieras genom att forskarna 
startar med en gissning om vad som verkar vara de primära organisationerna 
inom en större uppsättning organisationer. Därefter kartläggs implementerings-
strukturen genom att i öppna intervjuer fråga människor inom dessa först 
nämnda organisationer vad de gör, med vem de interagerar etc. Det handlar om 
att utföra en individfokuserad nätverksanalys. Eftersom implementeringsstruk-
turer begreppsliggörs som administrativa enheter struktureras intervjuerna med 
utgångspunkt i följande fyra aspekter på program: planering, resursmobilisering, 
verkställande och utvärdering. Resultatet är fyra underimplementerings-
strukturer med överlappande medlemskap. 30 Hull, Hjern (1987) sammanfattar: 

”The proposition to be tested was that good implementation is dependent 
upon the coordinated fulfilment of all four functions, coordination between 
them being achieved by particular actors being present in more than one 
function and hence serving to link them one to another.” 31  

På detta sätt kan nerifrånforskaren kartlägga vem som i funktionell mening 
deltar i en viss given problemlösning. Resultatet kan sedan användas för att 
klargöra eventuella skillnader mellan den funktionella och den formella institu-
tionen.32 

Hjern et als forskningsperspektiv influerar i viss mån studier av svensk ener-
gipolitik (Wittrock et al., 1982), engelsk arbetsmarknadsutbildning (Davies and 
Mason, 1982), försök att minska luftföroreningar i Holland (Hanf, 1982) etc. 
Sabatier påpekar emellertid att nämnda artiklar mera förenas av ett allmänt 
nerifrånperspektiv än de anvisningar som börjar formuleras av Hjern, Porter 
(1981). Det tillkommer efterhand studier som nära, enligt min uppfattning, 
följer deras intentioner. Det är till exempel Bostedt (1991) om organisering av 
lokalt arbetsmiljöarbete, Hanberger (1992) om försök att göra svenska lokala 

                                                      
29 Hull, C., Hjern, B. (1987): Helping Small Firms Grow – An Implementation Approach, Croom 
Helm, London, s. 21 
30 Hjern, B., Porter, D.O. (1983): ”Implementation Structures: A New Unit of Administrative 
Analysis”, Realizing Social Science Knowledge, Physica-Verlag, Wien-Würzburg, s. 273-274, jfr 
även Hjern, B. (1987): Helping Small Firms Grow – An Implementation Approach, Croom Helm, 
London 
31 Hjern, B. (1987): Helping Small Firms Grow – An Implementation Approach, Croom Helm, 
London, s. 24 
32 Hull, C., Hjern, B. (1987): Helping Small Firms Grow – An Implementation Approach, Croom 
Helm, London, s. 24 - 25 
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företag mer internationellt orienterade, Carlsson (1993) om att åstadkomma 
lokal ekonomisk utveckling på landsbygden i norra Sverige och Kettunen 
(1994) om implementering av miljö och hälsovård i finska kommuner.33 

Hjern et als. metodologi formas med utgångspunkt i en kritik av uppifrån-
perspektivet. Det är därför lämpligt att sammanfatta kritiken och Sabatiers re-
spons på den. Struktureringen av ståndpunkterna är i viss mån överlappande. 

3.4 Sabatier om Hjern et als kritik av uppifrån-
perspektivet 

För det första ifrågasätter bland annat Hjern et al. det grundläggande antagan-
det i uppifrånmodellerna om att starta från (centrala) beslutsfattare, till exempel 
lagstiftande församlingar. Andra aktörer betraktas av uppifrånperspektivet 
främst som hinder för måluppfyllelse. Det leder dem till att försumma strategis-
ka initiativ som kommer från den privata sektorn, från gräsrotsbyråkrater och 
från andra policysubsystem. Sabatier medger, med vissa reservationer angående 
den egna analysramen, att detta är en påtaglig svaghet. För det andra är upp-
ifrånmodellerna besvärliga att använda, vilket Sabatier tillstår, i situationer där 
en förhärskande policy (lag) eller myndighet saknas och det snarare finns en 
mångfald av statliga direktiv och aktörer med oklar inbördes rangordning. För 
det tredje negligeras eller underskattas, Sabatier instämmer även i denna kritik, 
gräsrotsbyråkraters och målgruppers (”de där nere”) strategier för att undvika 
eller omvandla ett visst policybeslut fattat ”där uppe” till förmån för sina egna 
intressen. Sabatier understryker att kritiken är betydelsefull. För det fjärde påstås 
att uppdelningen mellan policyformulering och implementering är missledande 
eller oanvändbar. Det beror på att vissa organisationer är involverade i båda 
stadierna. Vidare tar lokala tjänstemän och målgrupper inte hänsyn till lag-
stiftares och statliga administratörers intentioner utan sköter sina förehavanden 

                                                      
33 Sabatier, P.A. (1986): ”Top-Down and Bottom-up Approaches to Implementation Research: a 
Critical Analysis and Suggested Synthesis”, Journal of Public Policy, 6 (I), Cambridge University 
Press, Cambridge, s. 32-33, jfr även Wittrock, B. et al. (1982): ”Implementation Beyond Hierar-
chy: Swedish Energy Research Policy”, European Journal of Political Research 10 (June), s. 131-
143, Davies, T., Mason, C. (1982): ”Gazing Up from the Bottoms: Problems of Minimal Re-
sponse in the Implementation of Manpower Policy”, European Journal of Political Research 10, 
(June), s. 145-158, Hanf, K. (1982): ”The Implementation of Regulatory Policy: Enforcement as 
Bargaining”, European Journal of Political Research 10, (June), s. 159-172, Hjern, B., Porter, D. 
(1983): ”Implementation Structures: A New Unit of Administrative Analysis”, Realizing Social 
Science Knowledge, s. 211-227, Bostedt, G. (1991): Politisk institutionalisering – organisering av 
lokalt arbetsmiljöarbete, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet, Hanberger, A. (1992): 
Lokalt samarbete och global integration, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå, Carlsson, L. 
(1993): Samhällets oregerlighet – organisering och policyproduktion i näringspolitiken, Symposium 
Graduale, Stockholm Kettunen, P. (1994): Implementation in a multi-organizational setting – 
Local Networks in Environmental Health Policy, Turun Yliopisto, Turku  
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direkt sinsemellan. Det innebär att det är svårt att urskilja och avgränsa policy-
beslut. Sabatier hävdar emellertid att tillämpningen av hans och Mazmanians 
analysram visar att det i många fall är möjligt att skilja på formulering och im-
plementering. Samma organisationer kan även försöka påverka lokala och cen-
trala styrelseorgan utan att det innebär att denna skillnad förkastas som oan-
vändbar. Om centrala beslutsfattare verkligen vore så betydelselösa som Hjern 
et al. påstår, är det svårt att förklara varför lokala tjänstemän och intressegrup-
per satsar mycket tid och pengar på att försöka påverka dem.34 

3.5 Vad Sabatier ser som förtjänster hos Hjern et 
al 

För det första menar Sabatier att Hjern et al. utvecklar en utförlig och återupp-
repbar metodologi för att identifiera policynätverk (se ovan). För det andra kan 
de värdera den relativa vikten av statliga program, privata sammanslutningar 
och marknadslösningar för att lösa problem. Det sker genom att starta med vad 
aktörer definierar som problem och de strategier de använder för att ta itu med 
dem. För det tredje är det för Hjern et al. möjligt att upptäcka alla typer av 
(oförutsedda) följder av statliga och privata program. Det beror på att de inte 
utgår från att formella policymål är centrala. För det fjärde kan nerifrånsynsättet 
handskas med ett policy- eller ett problemområde som täcker en mångfald av 
offentliga och privata program där inget av dem är viktigare än något annat. 
Detta är svårt att göra för uppifrånperspektiv. För det femte placeras en mängd 
olika typer av aktörers strategier i centrum. Det innebär att Hull, Hjern bättre 
kan ta itu med strategisk ömsesidig påverkan över tid än Sabatier, Mazmanian. 
Deras emfas av programföreträdarnas strategier leder till att andra aktörers 
handlingssätt negligeras. Hull, Hjern (1987) menar att Sabatiers beskrivning av 
deras metodologis förtjänster är tillförlitlig och inte kräver några ytterligare 
kommentarer av dem. 35 

                                                      
34 Sabatier, P.A. (1986): ”Top-Down and Bottom-up Approaches to Implementation Research: a 
Critical Analysis and Suggested Synthesis”, Journal of Public Policy, 6 (I), Cambridge University 
Press, Cambridge, s. 30-31, jfr även Hull, C., Hjern, B. (1987): Helping Small Firms Grow – An 
Implementation Approach, Croom Helm, London, kap. 2 
35 Sabatier, P.A. (1986): ”Top-Down and Bottom-up Approaches to Implementation Research: a 
Critical Analysis and Suggested Synthesis”, Journal of Public Policy, 6 (I), Cambridge University 
Press, Cambridge, s. 33-34, Hull, C., Hjern, B. (1987): Helping Small Firms Grow – An Imple-
mentation Approach, Croom Helm, London, s. 188-189 
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3.6 Vad Sabatier ser som brister hos Hjern et al 

För det första, fortsätter Sabatier, löper Hjern et al. risken att överbetona perife-
rins förmåga att stå emot centrum. Deras fokus på mål och strategier som vanli-
gen är av perifer sort kan leda till centrums indirekta inflytande över dessa un-
derbetonas. Den centrala politiska ledningen kan påverka den institutionella 
struktur som individer arbetar inom. För det andra tas, vilket är en likartad 
poäng, de rådande deltagarna i en implementeringsstruktur för givna utan att 
undersöka olika individers tidigare försök att påverka deltagandenivåer. Deras 
nätverksmetodologi kan till exempel visa att miljögrupper ofta inleder rättspro-
cesser när det gäller luftföroreningar. Hjern et al. inser inte att syftet med 1970 
års ”Clean Air Act” är att stödja sådana gruppers rättigheter på detta område. 
För det tredje misslyckas Hjern et al. med att skapa en utförlig teori om faktorer 
som påverkar deras intresseområde. Intentionella förklaringar betonas. Perspek-
tivet liknar ’grounded theory’ och delar dess brister och förtjänster. Deras nät-
verksmetodologi behöver relateras till sociala, ekonomiska och juridiska fakto-
rer. Faktorerna strukturerar vad aktörerna uppfattar, deras resurser och delta-
gande.36 

Hull, Hjern (1987) menar att samtliga tre kritiska synpunkter till viss del är 
träffande. Nerifrånstudier tenderar att koncentrera sig på de ”där nere”, där 
policybeslut omvandlas till praktiska resultat. Institutionell strukturering av den 
övergripande implementeringsprocessen och teori underbetonas. Nerifrånfors-
kare säger inte särskilt mycket om statlig styrning av implementeringsaktivitet 
på fältet.37  

Det kan vara på sin plats att kortfattat summera  jämförelsen mellan de båda 
perspektiven. Det kan, enligt Sabatier (1986), ske på nedanstående sätt. 

                                                      
36 Sabatier, P.A. (1986): ”Top-Down and Bottom-up Approaches to Implementation Research: a 
Critical Analysis and Suggested Synthesis”, Journal of Public Policy, 6 (I), Cambridge University 
Press, Cambridge, s. 34-35, Sabatier, P.A. (1986): ”What Can We Learn From Implementation 
Research?”, Guidance, Control, and Evaluation in the Public Sector: the Bielefeld Interdisciplinary 
Project, Kaufmann, F.X. et al. (ed.), Walter de Gruyter, New York, s. 322 
37 Hull, C.,Hjern, B. (1987): Helping Small Firms Grow – An Implementation Approach, Croom 
Helm, London, s. 189 
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Tabell1 Sabatier jämför uppifrån- och nerifrånperspektiven 

Sabatier jämför nerifrån- och uppifrånperspektiven. Källa: Sabatier, P.A. (1986): ”Top-Down 
and Bottom-up  Approaches  to Implementation Research: a Critical Analysis and Suggested 
Synthesis”,  Journal of Public Policy,  6 (I),  Cambridge University Press, Cambridge,  s.33 

3.7 Implementeringsforskningens strategiska väg-
val 

Det finns, menar Sabatier, minst två möjliga strategier i fråga om ståndpunkt 
kring nerifrån- och uppifrånperspektivet. Den första är att ange när en av dessa 
är mer lämplig än den andra. Den andra är att utveckla en syntes. 38  

Beträffande den första strategin hävdar Sabatier att uppifrånperspektivet 
främst är användbart när det finns ett dominerande policyprogram i det policy-

                                                      
38 Sabatier, P.A. (1986): ”Top-Down and Bottom-up Approaches to Implementation Research: a 
Critical Analysis and Suggested Synthesis”, Journal of Public Policy, 6 (I), Cambridge University 
Press, Cambridge, s. 36 

 Top-Down  
(Sabatier & Mazmanian) 

Bottom-up 
(Hjern et al.) 

 Initial Focus (Central) Government deci-
sion e.g., new pollution con-
trol law 

Local implementation struc-
ture (network) involved in a 
policy area, e.g., pollution 
control 

Identification of 
major  
actors in the 
process 

From top down and from 
govt. out to private sector 
(although importance at-
tached to causal theory also 
calls for accurate  
understanding of target 
group’s incentive structure) 

From bottom (govt. and  
private) up 

Evaluative Crite-
ria 

Focus on extent of attain-
ment of  formal objectives 
(carefully analyzed). May look 
at other politically significant 
criteria and unintended con-
sequences, but these are 
optional. 

Much less clear. Basically  
anything the analyst 
chooses which is somehow 
relevant to the policy issue 
or problem. Certainly does 
not require any careful 
analysis of official govt. 
decision(s). 

Overall Focus How does one steer system 
to achieve (top) policy-
maker’s intended policy 
results? 

Strategic interaction among 
multiple actors in a policy  
network. 
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område som är under övervägande eller där analytikern endast är intresserad av 
ett programs effektivitet. I fall som när det gäller det tidigare refererade exemp-
let om kustorgan där en enda offentlig aktör klart dominerar området, är upp-
ifrånperspektivet lämpligt. Inom policyområden som arbetsmarknadsutbildning 
och vidareutbildning, som nödvändigtvis innefattar en mångfald av offentliga 
och privata aktörer, är nerifrånperspektivet lämpligt. Man kan faktiskt, enligt 
Sabatier, vara frestad att avgränsa hela policyområden som motorvägar, social-
försäkring, inkomsttaxering, där det finns en dominerande offentlig aktör. Det-
ta skall göras med försiktighet eftersom privata aktörer kan visa sig vara vik-
tigare än väntat.39 

I mer generell mening är, enligt Sabatier, uppifrånperspektivet mer använd-
bart för att göra preliminära uppskattningar om vilken perspektiv som ska an-
vändas. Det beror på uppifrånperspektivets större teoretiska anknytning. Identi-
fieringen av specifika variabler och orsakssamband gör förutsägelser möjliga. 
Hjern et als nerifrånperspektiv (eller Barret, Fudge) har ännu inte utvecklat 
mycket av substantiell teori och den är följaktligen dåligt utrustad för att göra 
förutsägelser. Anta att betyget på de sex villkoren för effektiv implementering är 
relativt högt samt att forskaren primärt är intresserad av medelvärdet av policy-
utmatning (policyoutput) och resultat (outcomes). I så fall är uppifrånperspek-
tivet mest lämpligt. Det beror, fortfarande enligt Sabatier, på att det då är cent-
ralt i vilken utsträckning som det övergripande systemet är strukture-
rat/begränsat. Nerifrånperspektivet passar bättre i fall där betyget på de sex vill-
koren är relativt lågt. Det kan nämligen bättre uppskatta den lokala variationens 
dynamik. När betyget på de sex villkoren är blandat beror valet på huruvida 
forskaren primärt är intresserad av genomsnittssvar eller den lokala variationens 
dynamik.40 

 

Tabell 2. Mazmanian, Sabatiers analysram 

Tabell 2. visar Mazmanian, Sabatiers analysram. Om forskaren svarar Ja på de flesta frågorna 
är uppifrånperspektivet mera lämpligt. Om forskaren svarar Nej på de flesta frågorna är 
nerifrånsperspektivet mera lämpligt.  Källa: ovan angivna 

                                                      
39 Ibid, s. 36 
40 Ibid, s. 36-37 

Analysram – frågor 
1. (Finns tydliga och entydiga mål?) 
2. Finns adekvat orsaksteori? 
3. Är implementeringsprocessen juridiskt strukturerad? 
4. Finns hängivna och skickliga implementerande tjänstemän? 
5. Finns stöd av intressegrupper och suveräner? 
6. Finns förändringar i socioekonomiska villkor,  som inte substantiellt  
underminerar politiskt stöd eller orsaksteori? 
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Uppifrånperspektivet verkar, sammanfattar Sabatier, ha en komparativ fördel 
under förhållanden där (1) det finns en dominerande typ av lagstiftning som 
strukturerar situationen. Eller när (2) forskningsanslagen är små och forskarna 
primärt är intresserade av medelvärden i sina svar och situationen i varje fall är 
måttligt välstrukturerad. Nerifrånperspektivet är mest lämpligt att använda när 
(1) det inte finns någon dominerande lagstiftning utan en relativt stor mängd av 
aktörer utan maktberoende. Eller när (2) man primärt är intresserad av lokal 
situationsdynamik.41 

Hull, Hjern (1987) kommenterar Sabatiers nämnda kriterier och deras an-
vändning. Det finns, påpekar författarna, svårigheter med att i förväg bedöma 
vilken vidd och (särskilt) vikt multi-aktör/multi-resurser har för en implemente-
ringsprocess resultat. Själva poängen med att använda ett nerifrånperspektiv är 
att närmare utforska detta.42   

Beträffande den andra strategin, d.v.s. att utveckla en syntes, är det detta 
som är Sabatiers huvudspår. Hans förslag innebär ett försök till närmande till 
Hjern et als. version av nerifrånperspektivet. Sabatier medger särskilt att förstå-
else av policyförändring i moderna industrisamhällen kräver att inte policybeslut 
utan policyproblem placeras i centrum för analysen. Ett policyproblem formule-
ras och sedan undersöks den mängd av aktörer som faktiskt och potentiellt är 
iblandade i att ta itu med det. Avsikten är inte att rekapitulera Sabatiers försök 
till syntes (the Advocay Coalition Framework). Det är tillräckligt att slå fast att 
han förutsätter att policynätverk vill omvandla sina övertygelser till statliga pro-
gram. Det sker i själva verket långt ifrån alltid. Hull, Hjern (1987) menar helt 
korrekt, enligt min mening, att Sabatiers syntes i och med det, trots att han 
påstår motsatsen, ändå kvarhåller staten som primär analysenhet.43  

Sabatatier vidhåller sin ståndpunkt och uppger (1999)  att idéerna i hans 
syntes använts i inte mindre än 34 olika fall. 44 I ljuset av att han lyfter fram den 
allvarliga kritiken mot att tänka på implementering i faser (d.v.s. ”agenda set-
ting, policy formulation and legitimation, implementation and evaluation” 45) är 

                                                      
41 Ibid, s. 37 
42 Hull, C.,Hjern, B. (1987): Helping Small Firms Grow – An Implementation Approach, Croom 
Helm, London, s. 190, kapitel två. 
43 Sabatier, P.A. (1986): ”Top-Down and Bottom-up Approaches to Implementation Research: a 
Critical Analysis and Suggested Synthesis”, Journal of Public Policy, 6 (I), Cambridge University 
Press, Cambridge, s. 38-44, Sabatier, P.A. (1986): ”What Can We Learn From Implementation 
Research?”, Guidance, Control, and Evaluation in the Public Sector: the Bielefeld Interdisciplinary 
Project, Kaufmann, F.X. et al. (ed.), Walter de Gruyter, New York, s. 322-323, Hull, C.,Hjern, 
B. (1987): Helping Small Firms Grow – An Implementation Approach, Croom Helm, London, s. 
193-196 
44 Sabatier, P.A., Jenkins-Smith, H.C. (1999):  ”The Advocacy Coalition Framework – An As-
sessment”, Sabatier, P.A. (ed.), Theories of the Policy Process, Westview Press, Bolder, s. 125 
45 Sabatier, P.A. (1999): ”The Need for Better Theories”, Sabatier, P.A. (ed.), Theories of the Policy 
Process, Westview Press, Bolder, s. 6 
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det tydligt att han anser att syntesen har framtiden för sig. Han lanserar den 
som ett fruktbart alternativ.46 

Hull, Hjerns (1987) alternativa förslag till syntes utgår från Scharpf (1978). 
Hull, Hjern vill kombinera en deskriptiv (nerifrånperspektivet) infallsvinkel 
med en preskriptiv (uppifrånperspektivet). Det innebär, anser de, att det bättre 
går att ta itu med frågor om styrning, koordinering och kontroll i implemente-
ringsprocesser. Det handlar för det första om att identifiera strategier och resurs-
användning inom ett bestämt policyområde. Det är precis vad som åstadkoms i 
Hull, Hjern (1987). Det handlar för det andra om att jämföra den nämnda 
deskriptiva informationen med relevanta statliga program för att se i vilken 
utsträckning de överensstämmer. Det handlar för det tredje om att överföra den 
informationen till administrationen. Politiker och tjänstemänn blir därmed 
medvetna om hur programmet ifråga fungerar i praktiken ”där nere” och kan 
vid behov ändra sina styrimpulser i enlighet därmed. 47   

Hjern (2001) håller fast vid att deskriptiv information nerifrån behöver föras 
till politiker och tjänstemän ”där uppe”. Men fastslår samtidigt att dagens of-
fentliga organisation är så specialiserad och hierarkiskt styrd att den inte kan 
tillvarata erfarenheter nerifrån och därför hindrar effektiv behovstillfredsställelse 
för befolkningen. Men nya organiseringsprinciper baserade på tillfredsställelse 
av lokala behov håller på att växa fram. Vi står mitt uppe i social utveckling som 
innebär övergång från ett industrisamhälle till ett tjänstesamhälle. I tjänstesam-
hället löses problem i ökande grad i nätverk mellan flera hierarkier. Här placerar 
alltså Hjern nerifrånperspektivets implementationsstrukturer (jfr figur 1 ovan) i 
en ny och större kontext. Implementationsstrukturerna institutionaliseras väl, 
antar jag, allt mera med tiden. Måhända fram till dess att nya mänskliga behov 
går på tvärs med institutionaliseringen. Och sökandet efter behovstillfredsstäl-
lelse söker sig återigen nya vägar, som institutionaliseras et.c. 48   

3.8 Sammanfattning och slutsatser 

Avhandlingens problem (detta är mitt P1) är att försöka förklara varför politiska 
intentioner skiljer sig från praktiska resultat. Avhandlingen fokuserar särskilt på 

                                                      
46 Sabatier, P.A. (1999): ”The Need for Better Theories”, Sabatier, P.A. (ed.), Theories of the Policy 
Process, Westview Press, Bolder, s. 6-10, Sabatier, P.A., Jenkins-Smith, H.C. (1999):  ”The Advo-
cacy Coalition Framework – An Assessment”, Sabatier, P.A. (ed.), Theories of the Policy Process, 
Westview Press, Bolder, s. 117-168 
47 Hjern, B. (1987): Helping Small Firms Grow – An Implementation Approach, Croom Helm, 
London, s. 196-202, jfr Scharpf, F.W. (1978): Politikformulierung und Implementation als 
Forschungsgegenstand am IIMV: Fragestellungen und Ansätze – Discussion Paper 78-22, IIM 
Wissenschaftszentrum, Berlin 
48 Hjern, B. (2001): ”Välfärdsstatens institutioner och de multipla behovsmänniskorna”, Riv ner 
bygg nytt! – En debattbok om samhällstrukturer vid vägskäl, av Benny Hjern et al., Tjänsteforum, 
Söderhamn, s. 181-232 
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implementationsforskares sätt att närma sig problemet ifråga. Denna forsk-
ningstradition verkar konstitueras kring problemet att många statliga reform-
program inte uppnår avsedda resultat. Det uppstår efterhand betydande oenig-
het inom den aktuella forskningstraditionen, vilket avspeglas i uppifrån- och 
nerifrånperspektivet. Sabatier et al. och Hjern et al. är representativa företrädare 
för perspektiven. Redogörelsen avgränsas i stort till dem. Uppifrån- och ner-
ifrånperspektivet är, enligt min tolkning, teorier (TT). De innehåller två skilda 
lösningsförslag på problemet (detta är deras P1) otillfredsställande programutfall 
och resultat. Kapitlets syfte är särskilt att diskutera problemet varför politiska 
intentioner skiljer sig från praktiska resultat med utgångspunkt i Sabatier et al. 
respektive Hjern et al. Mitt problem är ett förståelseproblem och befinner sig på 
metanivå i relation till deras problem. 

Sabatier et al. (uppifrånperspektivet) hävdar att implementationstraditionens 
problem (P2) kan förstås och formuleras på följande sätt: ”How does one steer 
system to achieve (top) policy-maker’s intended policy results?” (jfr tabell 1 
ovan). Det är alltså styrande som är problemet. Sabatier et als problemlösnings-
förslag (TT) fokuserar på staten. Uppifrånperspektivet vill undersöka styrandets 
effektivitet och bestämma vilka faktorer som påverkar styrförmågan. Om bara 
programmets orsaksteori är korrekt och samhället inte genomgår större socio-
ekonomiska störningar förutsätts staten kunna styra. För att säkerställa effektiv 
implementering krävs därtill företeelser som juridisk strukturering av imple-
menteringsprocessen och hängivna tjänstemän. Hur Sabatier et al. förflyttar sig 
från P1 till P2 har inte kunnat kartläggas (rör alltså EE). 

Hjern et al. kommer under sin kritiska diskussion av problemet otillfreds-
ställande programutfall att förstå det annorlunda än vad Sabatier et al. gör. 
Uppifrånperspektivet innebär, hävdar Hjern et al. (EE), att initiativ som kom-
mer från den privata sektorn försummas. Staten är a priori priviligierad som 
analysenhet. Analysenheten måste istället identifieras så att den är agnostisk till 
vilka som deltar. Hjern et al. baserar alltså sitt problemlösningsförslag (TT) på 
att social problemlösning kan skapas av såväl privata som offentliga aktörer. 
Vem som i det enskilda fallet löser problem måste undersökas empiriskt. Hjern 
et al. formulerar därför implementeringstraditionens problem (P2): ’how well 
does the body politic link the good representation of societal aspirations 
(´politics´) with their efficient and effective realisation (´administration´)’ (jfr 
2.1.1 ovan).  Hjern et al. antar sedan att social problemlösning sker via plane-
ring och resursmobilisering (vilket pekar i teoretisk riktning (TT). Men teorin 
utvecklas inte). På detta sätt kan nerifrånforskaren kartlägga vem som i funktio-
nell mening deltar i en viss given problemlösning. Resultatet kan sedan använ-
das för att klargöra eventuella skillnader mellan den funktionella och den for-
mella institutionen. 

Både uppifrånperspektivet och nerifrånperspektivet ställer styrande i cent-
rum. Uppifrånperspektivet vill, som nyss nämnts, undersöka styrandets effekti-
vitet och bestämma vilka faktorer som påverkar styrförmågan. Uppifrånperspek-
tivet har således en direkt anknytning till styrande. Även Hull, Hjerns (1987) 
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version av nerifrånperspektivet är nära relaterat till styrande men det sker via en 
omväg. Hull, Hjern förordar, som vi har sett, att forskaren först ska följa ”de där 
neres” praktiska aktiviteter, för att sedan återföra den informationen till styrked-
jans politiker och tjänstemän. Hull, Hjern vill tydligen att informationen från 
nerifrånstudier ska nyttjas till att försöka kontrollera och styra sociala processer 
uppifrån och ned. Deras nerifrånperspektiv är därmed ganska uppenbart relate-
rat till den vertikala arbetsdelning som förutsätts i politisk teori. Statens storska-
liga demokrati antas således förutsätta ett representativt styrningssystem. För-
valtningens tjänstemän förväntas via en styrkedja omvandla den politiska för-
samlingens intentioner till resultat (jfr avhandlingens kap. 1). Sørensen (1998) 
konstaterar att traditionell uppifrånstyrning i stigande grad inte kunnat leva 
upp till styrningsambitionerna. Hon hävdar att att en viktig anledning till ner-
ifrånperspektivets utveckling har varit att avslöja orsaken till det. Nerifrån-
perspektivet är, liksom administrations- och organisationsforskningen generellt, 
bunden till skapandet av nya och mer effektiva styrningstekniker. Sørensens 
kommentarer pekar i samma riktning som min slutsats om nerifrånperspektivets 
koppling till styrande. 49 

Hjern et al. och Sabatier et al. betonar styrande men utvecklar inte, vilket 
kanske är något överraskande, någon definition av makt. Friis (1998) konstate-
rar att nerifråntradtionen inte talar om makt (men samma kritik kan enligt min 
bedömning riktas även mot uppifråntraditionen). En tolkning är, fortsätter 
Friis, att nerifrånforskarna ser makt som aktörbunden. Om det i så fall innebär 
en individualisering av maktbegreppet, som hos Dahl (1957) eller om makten 
ligger i implementationsstrukturerna framgår inte. Friis kommentar är intres-
sant. Det finns anledning att återkomma till denna fråga längre fram (jfr av-
handlingens kap. 4 och 17). 50 

Sabatier söker, som vi har sett, sedermera närma sig nerifrånperspektivet. 
Han medger att analysenheten måste sökas via ett policyproblem. Han förstår 
därför problemet på ett för honom nytt sätt P3. Sabatiers analysram (Advocacy 
Coalition Framework) är utformad så att forskaren startar från premissen att 
söka analysenheten. Analysramen gör dock sedan avsteg från insikten. För den 
innebär att de ”där nere” förväntas vilja omvandla sina övertygelser i enlighet 

                                                      
49 Sørensen, E.. (1998): ”Hvad er bottom-up forskning for noget og hvad skal vi med den?”, 
Bogason, P., Sørensen, E. (red.), Samfundsforskning Bottom-up – Teori og metode, Roskilde Uni-
versitetsförlag, Roskilde, s. 45-46 
50 Hjern, B., Hull C. (1984): ”Going Interorganisational:Weber meets Durkheim”, Scandinavian 
Political Studies, Vol. 7 – New Series – No. 3, Friis, C.S. (1998): ”Det lokale informationssam-
fund som implementeringsproblem? – Bottom-up møder SCOT og sød musik opstår”, Bogason, 
P., Sørensen, E. (red.), Samfundsforskning Bottom-up – Teori og metode, Roskilde Universitetsför-
lag, Roskilde, s. 160-161, Jfr Dahl, R.A. (1957): ”The concept of power”, Behavioral Science 
(July), s. 201-215, Hjern, B. (1982): ”Review Article: Implementation Research – The Link 
Gone Missing”, Journal of Public Policy, vol. 2, nr. 3, s. 301-308, Carlsson, L. (1996): ”Nonhier-
archical Implementation Analysis: An Alternative to the Methodological Mismatch In Policy 
Analysis”, Journal of Theoretical Politics, vol. 8, no. 4, october, s. 527-546 
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med statliga program. Det är helt klart att man inte kan anta det. Inget hindrar 
en forskare att avgränsa sitt intresse till att följa upp ett statligt program (upp-
ifrånperspektiv). En programstudie kan, av angivna skäl, dock inte adekvat 
beskriva eller bilda underlag för råd om implementering. De båda perspektiven 
kan kanske däremot väljas sekventiellt, där nerifrånperspektivet i en viss empi-
risk studie föregår uppifrånperspektivet. Uppifrånperspektivets erfarenheter kan 
diskuteras och tillämpas. Men varje problem måste dessförinnan ha studerats 
nerifrån.  

Hjern et als. mest centrala ståndpunkt rör, enligt min bedömning, otvivelak-
tigt analysenhetens identifiering. Hjern och Porter (1983) ger i huvudsak en 
historisk förklaring till nödvändigheten att söka analysenheten. Det ökande 
antalet organisationer i samhället skulle i ökad grad uppmuntra lösningar i nät-
verk på tvärs av organisationer. Jag vill inte förneka att de kan ha rätt. Men den 
huvudsakliga förklaringen till behovet av att söka analysenheten är en annan. 
Och kan utformas med stöd i Popper (1966). Förklaringen innebär att forska-
ren sannolikt måste söka analysenhet oavsett studerad tidsålder. Det är notabelt 
att Bogason (2000) antyder samma slutsats. Han skriver att formella beslut 
kanske aldrig varit policystudiers logiska startpunkt.51 

Det enda existerande logiska skälet att inte söka analysenheten är, hävdar jag 
med utgångspunkt i Popper, om beslutsfattare är suveräna. Platon skapar, på-
pekar Popper, en långvarig förvirring inom politisk filosofi genom att uttrycka 
politikens problem som frågan: ”Who should rule?” 52  Frågan utgår tyst från att 
politisk makt är obalanserad. Premissen är att någon har makten, antingen en 
individ eller en grupp. Vidare antas att denna person eller grupp mer eller 
mindre kan göra som han eller den vill. Antagandet är att makt i grund och 
botten är suverän. När detta väl är gjort blir frågan automatiskt: ”Who is to be 
the sovereign?” 53  Popper kallar antagandet för ”the theory of (unchecked) sove-
reignty” 54. Han nämner författare som Bodin, Rousseau och Hegel. Popper 
syftar dock inte på någon särskild suveränitetsteori, utan avser istället själva 
antagandet om att makt mer eller mindre är obalanserad eller på kravet att den 
bör vara det. Följden av denna premiss leder osökt till en föreställning om att 
det gäller att få denna makt i de bästa av händer. 55  Popper betonar: 

                                                      
51 Popper, K.R. (1966):The Open Society and Its Enemies – Volume I, The Spell of Plato, fifth 
edition (revised), Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1962, s. 120-121, Hjern, B., 
Porter, D.O. (1983): ”Implementation Structures: A New Unit of Administrative Analysis”, 
Realizing Social Science Knowledge, Physica-Verlag, Wien-Würzburg, s. 265-277, Bogason, P. 
(2000): Public Policy and Local Government – Institutions in Postmodern Society, Edward Elgar, 
Cheltenham, s. 3 
52 Popper, K.R. (1966):The Open Society and Its Enemies – Volume I, The Spell of Plato, fifth 
edition (revised), Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1962, s. 121 
53 Ibid, s. 120-121 
54 Ibid, s. 121-122 
55 Ibid, s. 120-121 
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”This theory of sovereignty is tacitly assumed in Plato’s approach, and has 
played its rôle ever since. It is also implicitly assumed, for instance, by those 
modern writers who believe that the main problem is: Who should dictacte? 
The capitalists or the workers?”  56 

Suveränitetstanken är, enligt Popper, orealistisk. Ingen politisk makt har någon-
sin varit obalanserad i människans historia. Det kan realistiskt sett inte finnas 
någon sådan makt utan begränsningar. 57 Popper uttrycker det bl. a. på följande 
sätt: 

”So long as one man cannot accumulate enough physical power in his hands 
to dominate all others, just so long must he depend upon his helpers. Even the 
most powerful tyrant depends upon his secret police, his henchmen and his 
hangmen. This dependence means that his power, great as it may be, is not 
unchecked, and that he has to make concessions, playing one group off against 
another. It means that there are other political forces, other powers besides his 
own, and that he can exert his rule only by utilizing and pacifying them. 
This shows that even the extreme cases of sovereignty are never cases of pure 
sovereignty.” 58 

Det finns kort sagt i princip alltid åtminstone en viss mindre mångfald av mak-
ter. Alltså måste analysenheten sökas (vilket är en annan och rimligare förklaring 
än Hjern et als). I tillägg kan konstateras att Popper lanserar en alternativ teori 
till Platons. Platons teori är personinriktad (’Who shall rule the state’) snarare än 
institutionsinriktad. Popper är övertygad om att en sådan personifiering döljer 
ett väsentligt faktum, som inte ens Platon kan förbise, nämligen att all långsik-
tig politik är institutionell. Popper undrar sedan om vi inte ska sträva efter att 
institutionellt kontrollera de styrande genom att balansera deras makter mot 
andra makter. Hans alternativ är en ”theory of checks and balances” 59. Jag av-
står från att redogöra för teorin, mitt intresse här gäller analysenheten vid im-
plementationsanalys och inte demokratiteori. 60 

Min slutsats är att avhandlingens problem (d.v.s. att försöka förklara varför 
politiska intentioner skiljer sig från praktiska resultat) måste, med referens till 
Popper, undersökas så att analysenheten söks. Styrkedjans eventuella existens 
och effektivitet måste alltså undersökas, snarare än att förutsättas redan från 
början. Det kan ske på det sätt som angivits av Hjern et al. Men nerifrånper-
spektivet kan inte förklara var varför politiska intentioner skiljer sig från prak-

                                                      
56 Popper, K.R. (1966):The Open Society and Its Enemies – Volume I, The Spell of Plato, fifth 
edition (revised), Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1962, s. 121 
57 Ibid, s. 121 
58 Ibid, s. 122 
59 Ibid, s. 122 
60 Ibid, s. 122 - 127 
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tiska resultat. Jag avser att återvända till denna viktiga fråga i avhandlingens 
nästa kapitel.  

Hjerns beskrivning av samhällsutvecklingen innebär att politiska intentioner 
i ökad utsträckning får en lokal bas. Detta innebär inte slutet för politiska inten-
tioner per se eller för demokrati. Avhandlingens syfte är att utveckla nerifrånper-
spektivets förklarande förmåga (jfr avhandlingens kap. 1). Behovet av (en för-
bättrad) nerifrånanalys torde snarare öka än minska vid en sådan samhällsut-
veckling som Hjern beskriver.  

Sammantaget kan konstateras att problemet med att många statliga program 
inte uppnår avsedda resultat delvis beror på ett felaktigt antagande i uppfölj-
ningslogiken. Stat likställs med samhälle genom att staten tilldelas positionen 
som den priviligierade analysenheten. Hjern et als (nerifrånperspektivet) kritik 
innebär helt korrekt att man inte kan göra ett sådant antagande. Det kan finnas 
lösningar på problem som inte nödvändigtvis följer intentioner uttalade i statli-
ga program. Detta innebär i praktiken att troligen löses fler sociala problem än 
vad studier som a priori är statligt orienterade kan visa. Uppifrån- respektive 
nerifrånperspektivet diskuteras av Sabatier som jämställda och de kan väljas 
situationellt. Det är, anser jag, felaktigt att betrakta dem som stående i sådan 
symmetrisk relation. Varje studie måste starta med att söka analysenhet. Ner-
ifrånperspektivet är permanent av mycket större betydelse än uppifrånperspekti-
vet. Sabatier resonerar alltså till viss del på samma sätt men fullföljer det inte.  
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4 Mera om nerifrånperspektiv på skill-
nader samt analysram 

”We emphatically denounce valuations in social science,  
but they are constantly creeping into our work.”  

Gunnar Myrdal1 

”But rules by themselves are mere intellectual constructs.  
They play a part in social life only to the extent that they are effective.” 

Hedley Bull2 

 
Avhandlingens vill förklara varför politiska intentioner skiljer sig från praktiska 
resultat. Om vi vill göra vetenskapliga framsteg måste vi använda vad andra 
gjort tidigare, ”andra” syftar i det här fallet på implementationsforskare. Denna 
forskningstradition är uppdelad i ett uppifrån- (Sabatier et al.) och ett nerifrån-
perspektiv (Hjern et al.). Det senare perspektivet är viktigast. (jfr avhandlingens 
kap. 1 och 3). Kapitlets syfte är att diskutera varför politiska intentioner skiljer 
sig från praktiska resultat via fortsatt analys av nerifrånperspektivet.  

Avhandlingens problem diskuteras på substantiell nivå med hjälp av en situ-
ationsanalys (jfr avhandlingens kap. 2). I detta kapitel diskuteras emellertid 
problem på filosofisk nivå, vilket är samma nivå som situationsanalysen finns 
på. Situationsanalysen kan inte användas på filosofisk nivå. Vi kommer närmare 
bestämt att undersöka den filosofiska bakgrunden till Hjern et als problem (P2): 
’how well does the body politic link the good representation of societal aspira-
tions (´politics´) with their efficient and effective realisation (´administration´)’. 
Problemet kan, antar Hjern et al, undersökas på substantiell nivå med hjälp av 
ett policyproblem. (jfr avhandlingens kap. 3). 

Jag vill i detta kapitel för det första försöka visa att Friis (1998) har rätt i sin 
kritik mot Bogsons (1995) oklara definition av begreppet policyproblem. 
Oklarheten kan spåras till de som Bogason hämtat begreppet ifråga ifrån (Hjern 
et al.). En tydligare definition kan, föreslår jag, fås genom att mera uppmärk-

                                                      
1 Myrdal, G. (1968): Value In Social Theory – A Selection of Essays On Methodology, third impres-
sion, Streeten, P. (ed.), Routledge & Kegan Paul, London, s. 135 
2 Bull, H. (1977): The Anarchical Society – A Study of Order in World Politics, Macmilllan 
Press, London, s. 53 
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samma begreppets värdeanknytning. Hjerns betoning av värden har tydligt 
inspirerats av Myrdal. Den senares idéer är fundamentala för att förstå nerifrån-
perspektivet. Hjern och Myrdals idéer om värden torde kunna beskrivas som 
deskriptivt värderelativistisk värdeteori. Jag vill vidare med stöd i Popper visa att 
det ofta förekommande värdefrihetskrav som ställs på samhällsvetenskaplig 
forskning är både orealistiskt och ologoiskt.   

Hull, Hjern (1984) tar, som vi ska se, bland annat med stöd i Popper (1963) 
avstånd från att idén om att sociala helheter existerar empiriskt (metodologisk 
kollektivism). Sociala helheter är inte, enligt Hull, Hjern, helheter utan veten-
skapliga konstruktioner (metodologisk individualism). (jfr avhandlingens kap. 
3) Jag vill i detta kapitel för det andra visa att Hull, Hjern har rätt. Men när 
Popper (1963) utformar denna idé tar han ett felsteg. Hull, Hjern borde kan-
ske, just i egenskap av nerifrånforskare, ha upptäckt det. Jag vill visa vad felste-
get består i samt rätta till det. Hjern et al. nyttjar, om vi fortsätter, en form av 
metodologisk individualism men det finns flera. Om dessa används så kan ner-
ifrånperspektivets förklarande förmåga öka, vilket åtgärdar en viktig svaghet hos 
nerifrånperspektivet (jfr avhandlingens kap. 1 och 3).  

Därmed är kapitel tre och fyras analys av uppifrån- och nerifrånperspektivet 
avslutad. Jag vill för det tredje sammanfatta avhandlingens hittills gjorda slutsat-
ser om hur skillnader mellan intention och resultat kan studeras (jfr avhand-
lingens kap. 1-4). Det sker i ett särskilt avsnitt i kapitlet med namnet Avhand-
lingens analysram.   

4.1 Värden, samhällsvetenskap och formulering av 
policyproblem 

Bogason (1995) använder Hjern et als begrepp, ’policyproblem’ och ’imple-
mentationsstruktur’ är exempel på det (jfr även avhandlingens kap. 3). Bogason 
anser vidare att Hull, Hjern (1987) mer eller mindre blivit den klassiska refe-
rensen för alla nerifrånforskare som söker en implementationsstruktur.3 Boga-
sons policyproblemsdefinition kommenteras av Friis (1998): 

”Det är værd at bemærke, at Bogason (1995) har præciseret, at begrebet im-
plementeringsstruktur må relateres til et såkalt policy-problem, som det er 
forskerens opgave at konstruere. At pege på policy-problemet, som det imple-
menteringsstrukturen udfoldes i forhold til, hjælper med til at definiere im-

                                                      
3 Hull, C., Hjern, B. (1987): Helping Small Firms Grow – An Implementation Approach, 
Croom Helm, London, Bogason, P. (1995): Comparative Policy Analysis: A Goodbye to Formal 
Local Government Organization as the Unit of Analysis, Paper presented at the ECPR Joint 
Session of Workshops, Workshop of Governance, Bordeaux, April 28 – May 2, 1995, Bogason, 
P. (2000): Public Policy and Local Governance – Institutions in Postmodern Society, New Hori-
zons in Public Policy, Edward Elgar, Cheltenham, UK, s. 150 
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plementeringsstrukturen bedre. Til gengæld opstår der et nyt problem: Hvad 
er et policy-problem? Bogason er ikke forfærdelig præcis her. Han bruger ek-
sempler som ’vejvedligeholdelse’ [vägledning eller liknande, min anm.], men 
hvad er de teoretiske afgrænsninger af et policy-problem?” 

Friis kritik beträffande policyproblemets definition är riktig. Om man inte får 
någon ytterligare upplysning förstår jag inte riktigt hur ett policyproblem är 
tänkt att formuleras. Det är visserligen korrekt som Popper (1966) framhåller 
att utrymmet för begreppspreciseringar alltid är starkt begränsat. Men det finns, 
vilket strax ska framgå, hos Hjern et al. ytterligare upplysningar om begreppets 
definition som kan användas för att åstadkomma precisering. 4  

Utrymmet för begreppspreciseringar är alltid starkt begränsat av följande 
skäl. Alltsedan Aristoteles har, påpekar Popper, betydelsen av precisa definitio-
ner av termer poängterats. Om sådana ambitioner fullföljs kommer emellertid 
oklarheter spädas på snarare än undanröjas. För om demokrati definieras, ex-
emplifierar han, som folkstyre kan vi genast fråga oss vad som avses med folk- 
respektive -styre. När dessa ord klarlagts kan nya ”oklarheter” döljas i ospecifi-
cerade termer. Nu är vi redan ett bra stycke på väg mot oändlig regress. Han 
varnar för att ta definitioner allt för allvarligt. Det är bättre att betrakta begrepp 
som praktiska förkortningar. Jag delar hans inställning. Betrakta alla avhand-
lingens begrepp i det ljuset.5 

Hjern, Hull (1984) ger följande upplysningar som kan användas för att bätt-
re förklara vad som avses med policyproblem. De anger att forskaren kan ange 
normativa skäl för sitt val av policyproblem. Värden är nog i praktiken mer 
centrala för dem än vad formuleringen anger. Hull, Hjern (1987) inleder vidare 
studien med en diskussion om sociala behov. Dessa är ekonomisk utveckling 
och sysselsättning. Småföretags tillväxt är ett medel för att uppnå det. 6  Det 
framgår indirekt, ordet används inte, att studiens policyproblem är: Who is ... 
”delivering external resources for tackling the target firms’ impediments to sur-

                                                      
4 Popper, K.R. (1966): The Open Society and Its Enemies – Volume I, The Spell of Plato, fifth 
edition (revised), Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1962, s. 31-34, Popper, 
K.R. (1966): The Open Society and Its Enemies –  The High Tide of Prophecy: Hegel, Marx, and the 
Aftermath, volym II, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1962, s. 15-21 
5 Popper, K.R. (1966): The Open Society and Its Enemies – Volume I, The Spell of Plato, fifth 
edition (revised), Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1962, s. 31-34, Popper, 
K.R. (1966): The Open Society and Its Enemies –  The High Tide of Prophecy: Hegel, Marx, and the 
Aftermath, volym II, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1962, s. 15-21 
6 Hjern, B., Hull C. (1984): ”Going Interorganisational: Weber meets Durkheim”, Scandinavian 
Political Studies, Vol. 7 – New Series – No. 3 s. 204-205, Hull, C.J., Hjern, B. (1987): Helping 
Small Firms Grow – An Implementation Approach, Croom Helm, London, s. 1-7, Hjern anger att 
målsättning eller utmaning är synonymer till policyproblem. Källa: Hjern, B. (1999): ”Policy-
analys, organisation och organisering”, Artikel för konferens i Borlänge den 13 april 1999, Interna-
tionella Handelshögskolan, Jönköping, s. 5.  
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vival and growth”?7 Det uttalas inte att de ser nämnda sociala behov som värden 
och att de utgör själva startpunkten vid formuleringen av studiens policypro-
blem. Likväl tror jag att det är så det förhåller sig.  

Friis undrar även hur ett policyproblem ska avgränsas teoretiskt. Hjern et al. 
kommer under sin kritiska diskussion av problemet otillfredsställande program-
utfall förstå det annorlunda än tidigare. Man bör innefatta även extra-statlig 
problemlösning i analysenheten. Nerifrånperspektivet är ett lösningsförslag 
(teori) för hur problemet social problemlösning kan förstås och adekvat stude-
ras. Teorin antar: (1) Institutioner är viktiga vid social problemlösning (Upp-
ifrånperspektivet innebär samma ståndpunkt). (2) Institutioner kan inte a priori 
antas vara statliga. (3) Institutioner kan sökas positivt och funktionellt (via poli-
cyproblem). (4) Institutioner kan sökas positivt och funktionellt via till exempel 
planering och resursallokering (policyproblem). (5) Informationen från ner-
ifrånstudier kan användas för effektivare styrning och kontroll. (Även uppifrån-
perspektivet innebär intresse för effektivare styrning och kontroll). (6) Intresse 
för styrning och kontroll är legitimt därför att det är demokratisk styrning och 
kontroll som avses. Och demokrati är en legitim företeelse därför att den har 
utbrett folkligt stöd (Uppifrånperspektivet innebär samma ståndpunkt). Min 
slutsats är, till skillnad från Friis, att policyproblemet faktiskt har teoretiskt 
anknytning och definition (’afgrænsninger’ 8). (jfr avhandlingens kap. 3). 

Vi återvänder till frågan om vilken betydelse värden har för Hjern et al. och 
nerifrånperspektivet. Min tes är alltså att värden har en mer central position för 
perspektivet ifråga och för definitionen av policyproblem än vad som framgår i 
studier som (1982, 1984, 1987). Åtminstone är, som jag vill försöka visa, vär-
den mer centrala för Hjern i detta sammanhang. Och att Hjern position i detta 
avseende är tydligt inspirerad av Myrdal. Det blir vidare, enligt min bedöm-
ning, avsevärt enklare att förstå vad termen ifråga innebär om värdedimensio-
nen mera uppmärksammas. Policyproblem kan rimligen förstås på det sättet. 9 

Om vi då ska försöka fördjupa förståelsen av nerifrånperspektivets värdedi-
mensioner kan konstateras att Hjern översätter ett av Myrdals verk (1968). 
Kopplingen till Myrdal framgår särskilt tydligt hos Hjern (1999). Han slår i 
detta verk fast att det i perioden strax efter andra världskrigets slut fortfarande 
fanns en diskussion kring mänskliga och sociala värderingar. Metodfetischism 
och revirbevakande mellan forskningsdiscipliner innebar dock, enligt Hjern, att 

                                                      
7 Hjern, B. (1987): Helping Small Firms Grow – An Implementation Approach, Croom Helm, 
London, s. 194, jfr även s. 3-13 
8 Friis. C.S. (1998): ”Det lokale informationssamfund som implementeringsproblem? – Bottom-
up møder SCOT og sød musik opstår”, Bogason, P., Sørensen, E. (red.), Samfundsforskning 
Bottom-up – Teori og metode, Roskilde Universitetsförlag, Roskilde, s. 152 
9 Hjern, B., Hull C. (1984): ”Going Interorganisational: Weber meets Durkheim”, Scandinavian 
Political Studies, Vol. 7 – New Series – No. 3, Hjern, B. (1987): Helping Small Firms Grow – An 
Implementation Approach, Croom Helm, London, Hjern, B. (1999): ”Policy-analys, organisation 
och organisering”, Artikel för konferens i Borlänge den 13 april 1999, Internationella Handelshög-
skolan, Jönköping, s. 5-7                                                                                                 
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åsiktsutbytena upphörde. Han beklagar, med referens till Myrdal (1973), att 
värden alltmer överlämnats till filosoferna. Hjern förnekar att värden kan läm-
nas till politikerna, så att forskaren endast behöver ägna sig åt att följa upp de-
mokratiskt fattade beslut. Det är nämligen inte säkert att sådana beslut är ratio-
nella sett ur samhällets anspråk på att lösa problem och fylla mänskliga behov. 

Hjern intar sedan länge denna ståndpunkt. 10  Han skriver (1973): 

”Policy-vetenskapsmannen måste dessutom vara problemorienterad, vilket 
bl.a. innebär att han börjar med att klarlägga en målsättning eller formulera 
de värden som skall styra analysen, vilket traditionellt varit en sysselsättning 
för filosofer.” 11 (Hjerns fetstil, min anm.)  

Hjern förenar (1999), med referens till Lasswell (L. refererar i sin tur till Myr-
dal), sociala värden och mål och anser att en kombination är nödvändig för 
rationellt beslutsfattande. 12  Hjern påpekar: ”Policy-analys är med andra ord 
viktig för att sammanfatta samhällets rationalitet utifrån specifiserade, relevanta 
och signifikanta, problem och behov.” 13 (CITAT I, jfr nedan) Myrdal (1968) 
anger att forskaren ska använda reellt existerande värden som startpunkt. De ska 
inte väljas idiosynkratiskt utan vara socialt relevanta, signifikanta och rimliga: 

”Värdepremisserna får inte väljas godtyckligt. De måste grundas på männi-
skornas verkliga värderingar. Detta krav på ’realism’ i en specifik betydelse 
av detta ord kan inte uppges. ---  

Låt oss börja med att söka klarlägga vad realism i denna mening prima facie 
borde innebära. Urvalsprincipen bör vara värderingarnas relevans, bestämd 
av enskilda personers och gruppers faktiska värderingar. Inom relevanscirkeln 
definierad på detta sätt, finns en snävare cirkel av signifikans, som innesluter 
värderingar tillfinnandes hos betydande grupper av människor eller hos små 
grupper med betydande makt. 

                                                      
10 Myrdal, G. (1968): Asian drama: An inquiry into the poverty of nations, vol. 1-3, Pantheon, New 
York, Hjern, B. (1999): ”Policy-analys, organisation och organisering”, Artikel för konferens i 
Borlänge den 13 april 1999, Internationella Handelshögskolan, Jönköping, s. 5-7 
11 Hjern, B. (1999): ”Policy-analys, organisation och organisering”, Artikel för konferens i Borlänge 
den 13 april 1999, Internationella Handelshögskolan, Jönköping, s. 7 
12 Ibid., s. 7-8 
13 Hjern, B. (1999): ”Policy-analys, organisation och organisering”, Artikel för konferens i Borlänge 
den 13 april 1999, Internationella Handelshögskolan, Jönköping, s. 8, jfr Myrdal, G. (1968): 
Objektivitetsproblemet i samhällsforskningen, Rabén & Sjögren, Stockholm, s. 60, Myrdal, G. 
(1968): Value In Social Theory – A Selection of Essays On Methodology, third impression, Streeten, 
P. (ed.), Routledge & Kegan Paul, London,  s. 2-3 
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De mål och medel som innefattas i värderingarna måste dessutom vara rim-
liga, dvs. möjliga att förverkliga.” 14 

Hjerns formuleringar (jfr CITAT 1) kring relevans och signifikans ligger nära 
Myrdals (citatet ovan). Både Hjern och Myrdal betonar att explicitgjorda och 
socialt existerande värden ska utgöra startpunkt i samhällsvetenskapliga studier. 

15 Hjern (1999) fortsätter:  

”Vid organiserings-analys av policy är utgångspunkten policy-problemet: För 
vem? eller för vad? ... Analytikern definierar först dem som i praktiken ’äger’ 
problemet, behovet eller utmaningen i samhället och försöker sedan i fält-
forskning rekonstruera (med hjälp till exempel av nätverksanalys) vilka aktö-
rer (om någon), med vilka mål, strategier och resurser som engagerar sig för 
att organisera policy-idéen, oberoende om aktören har formell anledning att 
göra så eller ej.”16 (min kursivering) 

Det är människors faktiska värderingar som Hjern syftar på med sin emfas av 
’För vem? eller för vad?’. Detta ligger, anser jag, nära Myrdals skildring av hur 
värderingsurvalet bör utföras. Man kan dessutom fråga sig varför, om vi för ett 
ögonblick bortser från kopplingen till Myrdal, Hjern lägger tonvikten på att 
policyproblemet ska utformas just på det här sättet, alltså med tanke på: ’För 
vem? eller för vad?. Det är, misstänker jag, generellt ett problem att avgränsa 
nätverksanalyser. Hjern betonar att en målgrupp bör anges för nätverksanaly-
sen. Det är utan tvivel ett medel för att åstadkomma en avgränsning av nätver-
ket. 

Hjern (1999) menar ovan att forskare sedan ett 50-tal år inte längre diskute-
rar värden. Orsaken är metodfetischism och akademiska revirstrider. Myrdal 
(1968) hävdar istället att det är den rationalistiskt orienterade västerländska 
kulturen, som är grundorsaken till att värderingar drivs under jord. Om en 
person vill bli tagen på allvar måste han undertrycka sina värderingar och fram-
ställa dem i rationella termer. En liknande tendens finns sedan århundraden i 
filosofin. Som ett exempel på detta refererar han bland annat till en åtminstone 
150 år gammal men fortfarande aktuell vetenskaplig konvention att skilja på är 
                                                      
14 Myrdal, G. (1968): Objektivitetsproblemet i samhällsforskningen, Rabén & Sjögren, Stockholm, 
s. 60, jfr även Myrdal, G. (1968): Value In Social Theory – A Selection of Essays On Methodology, 
third impression, Streeten, P. (ed.), Routledge & Kegan Paul, London,  s. 2-3 
15 Myrdal, G. (1968): Value In Social Theory – A Selection of Essays On Methodology, third impres-
sion, Streeten, P. (ed.), Routledge & Kegan Paul, London,  s. 2-3, Hull, C.J., Hjern, B. (1987): 
Helping Small Firms Grow – An Implementation Approach, Croom Helm, London, s. 1-7, Hjern, 
B. (1999): ”Policy-analys, organisation och organisering”, Artikel för konferens i Borlänge den 13 
april 1999, Internationella Handelshögskolan, Jönköping, s. 8                                                                          
16 Hjern, B. (1999): ”Policy-analys, organisation och organisering”, Artikel för konferens i Borlänge 
den 13 april 1999, Internationella Handelshögskolan, Jönköping, s. 19, jfr även: ”Policy-analys är 
i grunden hantverket att systematiskt förbinda klarlagda värden och samhällsvärderingar med 
kritiska studier av vad som är produktiva medel att nå dem.” Källa: ibid., s. 1 
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och bör. Vetenskap innebär endast det först nämnda, det gäller att etablera fakta 
och orsaksrelationerna mellan dem. Värdepremisser är extra-vetenskapliga och 
är inte involverade i själva analysen. En kombination av valda och definierade 
värdepremisser och analys av fakta gör det möjligt att dra rationella slutsatser 
om policyåtgärder. Tanken är att klargöra vad som logiskt följer av valda värde-
premisser. Den konventionella vetenskapliga formulan lyder: Vetenskapen kan 
inte slå fast vilka mål som social policy ska innebära utan bör endast slå fast 
vilka medel som är lämpligast för att nå det valda målet. Idéen är i grund och 
botten utilitaristisk. Det innebär att ingenting ses som gott i sig utan endast 
som gott eller ont i relation till följderna, slutgiltigt om det ökar eller minskar 
den totala summan av lycka i samhället. Det stämmer dock, enligt Myrdal, inte 
att endast mål är föremål för värderingar och att medel endast fungerar instru-
mentellt till dessa. Människor bedömer medel såväl instrumentellt som vär-
deringsmässigt. De värdepremisser som används för att kunna dra slutsatser om 
policy måste därför beröra både mål och medel.17  

Myrdal konstaterar att forskare inte är poeter och att en forskares egna vär-
deringar inte är väsentliga eller intressanta om de inte är kopplade till det sam-
hälle vi lever i. Det finns i de flesta situationer dessutom flera uppsättningar av 
relevanta och signfikanta värderingar. Om studien inte ska bli ensidig och otill-
räckligt är det därför nödvändigt att i analysen ta hänsyn till flera uppsättningar 
av samtidigt förekommande värdepremisser. Värderingar bör alltså inte gripas 
ur luften utan klarläggas genom noggrant utförda opinionsundersökningar. 
Myrdal är medveten om paradoxen att frågor i sådana undersökningar inte kan 
formuleras neutralt. Frågorna formuleras uppenbart med utgångspunkt i värde-
ringar. Han konstaterar att han ännu inte läst någon samhällsvetenskaplig stu-
die som fullt ut tillfredsställer kraven på att ta itu med värderingar. Myrdal är 
trots det obenägen att ge upp sina strävanden.18 Han sammanfattar: 

”Let me try in one pragraph to formulate the main rules we should attempt 
to apply to social analyses. Value premises should be introduced openly. They 
should be explicitly stated and not kept hidden as tacit assumptions. They 
should be used not only as premises for our policy conclusions but also to de-
termine the direction of our positive research. They should thus be kept con-
scious and in the focus of attention throughout the work. This is our only pro-
tection against bias in research, for bias implies being directed by unacknow-
ledged valutations. The value premises should be formulated as specifically 
and concretely as possible. They cannot be a priori self-evident or generally 
valid. They should be chosen, but not arbitrarily, for the choice must meet the 
criteria of relevance and significance to the society in which we live. Since as 

                                                      
17 Myrdal, G. (1968): Value In Social Theory – A Selection of Essays On Methodology, third impres-
sion, Streeten, P. (ed.), Routledge & Kegan Paul, London,  s. 48-49, 135-136, 152 
18 Myrdal, G. (1968): Value In Social Theory – A Selection of Essays On Methodology, third impres-
sion, Streeten, P. (ed.), Routledge & Kegan Paul, London,  s. 50-52 
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a matter of fact conflicting valuations are held in society, the value premises 
should ideally be given as a number of sets of co-existing valuations.” 19 
(Myrdals kursivering, min anm.) 

Myrdal menar att om forskaren kan kartlägga värdepremisserna hos olika sociala 
grupper, hur mycket makt de innehar (samt andra i sammanhanget relevanta 
fakta) så kan det vara möjligt att skapa ett slags sociologisk variant av ett krigs-
spel. Ett problem är att vår kunskap om faktiska preferenser i samhället är långt 
mer bristfällig än andra data som vi är vana vid i social forskning. Att handskas 
med en värdepremiss är en synnerligen komplicerad procedur. Och det blir 
ännu mer tilltrasslat när vi försöker ta hänsyn till flera samtidigt existerande 
värderingar. Vi kan inte anta samstämmighet om intressen. Det råder kontinu-
erligt värdemotsättningar. Myrdal framhäver dock att kaos inte organiserar sig 
självt till kosmos. Vi behöver utgångspunkter och det förutsätter värderingar. 
Det är nonsens att det skulle finnas någon slags desintresserad samhällsveten-
skap. Samhällsvetenskaperna påverkas (och här hänvisar Myrdal till Weber och 
Mannheim) av sociala värderingar som finns i den kulturella miljön.20 Myrdal är 
inte, påpekar han, ensam om detta synsätt på social vetenskap och värderingar: 

”Probably everyone with mastery of the writings in any large field of social 
science will agree with the description of the present situation. We emphati-
cally denounce valuations in social science, but they are constantly creeping 
into our work. Most of us declare just as emphatically that we want to ab-
stain from any practical conclusions and to direct our effort wholly to the dis-
covery of the truth of the matter, but in spite of this intention we make value 
judgements in a general, vague, hidden and unwitting manner.” 21 

Samhällsvetenskaperna har till stor del drivits av en strävan att förbättra samhäl-
let, och inte bara av nyfikenhet över hur det fungerade. Många forskare drogs 
till samhällsvetenskaperna därför att de var intresserade av sociala reformer. 
Myrdal menar att forskare bör syssla med frågor av vidare intresse och bidra till 
att stimulera den allmänna debatten. Det bidrar till ökad rationalitet. Det är 
angeläget att studera den vanliga människans idéer, doktriner, teorier och men-
tala konstruktioner. Det handlar inte om att bestämma vilka värderingar som är 
rätt eller fel. Sådana bedömningar ligger utanför samhällsvetenskapernas områ-
de. 22 Han tillägger: ”Our investigation will naturally be an analysis of morals 
and not in morals.” 23  

                                                      
19 Ibid.,  s. 52 
20 Ibid,  s. 52-54 
21 Ibid,  s. 135 
22 Myrdal, G. (1968): Value In Social Theory – A Selection of Essays On Methodology, third impres-
sion, Streeten, P. (ed.), Routledge & Kegan Paul, London,  s. 9, 12, 25, 62 
23 Ibid,  s. 62 
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Myrdal tillfogar att han i sin studie (1944) av diskrimineringen av svarta i 
USA ansett det praktiskt omöjligt att kartlägga alla relevanta och signifikanta 
värderingar, relatera dem till relevanta fakta et.c. Han vidhåller idealet men 
väljer en enda primär uppsättning värderingar, först i en senare fas tillfogar han 
alternativa värderingar och policies. Detta gör, påpekar Myrdal, att de först 
valda värderingarna får en gynnad position i den nämnda studien. Det finns 
inte någon väg runt detta. Han förnekar dock att det rör sig om en förvräng-
ning (bias), forskningen har bestämts under medveten kontroll och med hjälp 
av uttalade värderingar. Men det är dock en ensidig inriktning på studien. I 
Asian drama (1968) utgår Myrdal från flera värden. Primärt baseras hans studie 
på vad Myrdal beskriver som västliga moderniseringsideal. Han refererar dock 
även till konkurrerande, traditionella värden i området. Hans studie rymmer för 
övrigt ett geografiskt område och en population som inbegriper hela Sydost-
asien.24 

Myrdals inställning till värden verkar i allt väsentligt delas av Popper (1992). 
Det är omöjligt att eliminera extra-vetenskapliga värderingar från vetenskapligt 
arbete. Detta gäller både naturvetenskaplig och samhällsvetenskaplig forskning. 

Han hävdar att forskaren inte kan undgå att påverkas av värderingar. Det vore 
att försöka frigöra forskaren från hans mänsklighet. Även vetenskapliga värde-
ringar, till exempel att söka efter sanning, är djupt förankrade i extra-
vetenskapliga och delvis religiösa värderingar. 25 Popper anger sin inställning till 
värden: 

”What is possible and what is important and what gives science its special 
character is not the elimination of extra-scientific interests but rather the dis-
tinction between the interests which do not belong to the search for truth and 
the purely scientific interest in truth. But although truth is the chief scientific 
value, it is not the only one. Relevance, interest and the significance of state-
ments vis-à-vis a purely scientific problem situation are also scientific values 
of the first order; and this is also true of values like fruitfulness, explanatory 
power, simplicity and precision.” 26 

Uppgiften är att försöka bekämpa sammanblandningen av vetenskapliga väde-
ringar och extra-vetenskapliga värderingar. Det kan inte ske en gång för alla via 
påbud men den vetenskapliga kritiken ska hela tiden försöka bekämpa sådana 
tendenser. Idealet är onåbart. Men vi ska ändå kämpa för att nå det med hjälp 

                                                      
24 Myrdal, G. (1944): An American Dilemma – The Negro Problem and Modern Democracy, 
Harper & Brothers, New York, Myrdal, G. (1968): Value In Social Theory – A Selection of Essays 
On Methodology, third impression, Streeten, P. (ed.), Routledge & Kegan Paul, London,  s. 161-
162, 261, s. 19-28, Myrdal, G. (1968): Asian drama: An inquiry into the poverty of nations, vol. 1-
3, Pantheon, New York 
25 Popper, K.R. (1992): In Search of a Better World – Lectures and Essays from Thirty Years, 
Routledge, London, s. 73-74 
26 Ibid, s. 73 
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av kritik. Kravet på värdefrihet är, vilket är paradoxalt, själv en värdering. Pa-
radoxen bortfaller om kravet på värdefrihet ersätts med kravet på att vetenskap-
lig kritik ska särskilja vetenskapliga värderingar från extra-vetenskapliga värde-
ringar. 27 

Myrdal, Hjern och Popper för inte någon utförlig värdeteoretisk diskussion. 
Det skulle föra allt för långt att söka utföra en sådan i avhandlingen. Vi skulle i 
så fall, som Bergström (1993) uttrycker det i en lärobok i värdeteori , snabbt 
komma in på: ”mycket svåra problem” 28. En antydan till en sådan diskussion 
kan dock fastslå följande. Myrdal kritiserar utilitaristerna för deras instrumen-
tella inställning till värden. Människor ser, betonar han, värden som något gott 
i sig och inte bara som gott eller ont i relation till följderna. Utilitarismen kan, 
enligt Bergström, hänföras till en värdeteori som kallas Emotivism. Och för dess 
anhängare är värden bara en tom mängd. En sådan attityd står i bjärt kontrast 
till Myrdal som betonar värdens betydelse. Myrdal, Hjern och Popper betonar, 
som vi har sett, att forskaren påverkas av värden i det omgivande samhället. 
Och det är bara ett annat sätt att säga att värden är en variabel som varierar 
beroende på samhällets kultur, vilket pekar i (deskriptiv) värderelativistisk rikt-
ning. Hjern et als. version av nerifrånperspektivet verkar vara knuten till sådan 
värdeteori. 29 

4.2 Metodologisk individualism och kollektivism 

Frågan är om vi ska bygga upp förklaringar med utgångspunkt i individer (me-
todologisk individualism) eller sociala helheter (metodologisk kollektivism). 
Metodologiska ställningstaganden har inte sällan en ontologisk anknytning. 
Hull, Hjern (1984) tar med stöd i Weber och Popper (1963) avstånd från att 
idén om att sociala helheter existerar empiriskt. Sociala helheter är inte, hävdar 
Hull, Hjern, organiska helheter utan vetenskapliga konstruktioner (jfr avhand-
lingens kap. 3). Det stämmer att sociala objekt är teoretiska konstruktioner. 
Men när Popper (1963) utformar denna idé tar han, enligt min bedömning, ett 
felsteg. Detta felsteg har sådan karaktär att Hull, Hjern kanske borde ha upp-
täckt det. Just i egenskap av att de är anhängare av nerifrånperspektivet. Jag ska 
försöka visa vad Poppers felsteg består i. 30 

Popper (1963) är en sammanfattning av ett tidigare verk (1944-1945). Pop-
per (1944-1945) konstaterar att det finns samhällsteori som antar att samhälls-
vetenskaperna studerar sociala helheter som grupper, klasser, samhällen et.c. 

                                                      
27 Ibid, s. 74 
28 Bergström, L. (1990): Grundbok i värdeteori, Thales, Stockholm, s. 7 
29 Ibid, s. 24-43, 111-123 
30 Hjern, B., Hull C. (1984): ”Going Interorganisational: Weber meets Durkheim”, Scandinavian 
Political Studies, Vol. 7 – New Series – No. 3 s. 205-206, Popper, K. (1989): Conjectures and 
Refutations, Routledge, London, fifth edition (revised), 1963, s. 341 
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Dessa ses som empiriska objekt som samhällsvetenskaperna studerar precis som 
biologin studerar djur eller växter. Antagandet att sociala helheter existerar em-
piriskt är naiv kollektivism. Sociala objekt är teoretiska konstruktioner: 

”Now all this, I believe, is not only true for the natural, but also for the social 
sciences. And in the social sciences it is even more obvious than in the natural 
sciences that we cannot see and observe our objects before we have thought 
about them. For most of the objects of social science, if not all of them, are 
abstract objects; they are theoretical constructions. (Even ‘the war’, or ‘the 
army’ are abstract concepts, strange as this may sound to some. What is con-
crete are the many who are killed; or the people in uniform, etc.). These ob-
jects are the result of constructing certain models (especially of institutions), in 
order to explain certain experiences — a familiar theoretical method in the 
natural sciences (where we construct our models of atoms, molecules, solids, 
liquids, etc.).” 31 (Min understrykning) 

Popper anser att sociala objekt är en en blandning mellan det abstrakta och det 
konkreta. Men sociala objekt är, menar han, i huvudsak abstrakta eller teoretis-
ka. Vi kan, betonar Popper, inte se och observera sociala objekt innan vi tänkt 
på dem (jfr avhandlingens kap. 2). De är, vilket jag menar är riktigt, mentala 
konstruktioner. Sociala fenomen därför måste analyseras som individer, deras 
handlingar och relationer. Popper är därför metodologisk individualist. 32 

Men vi ska se närmare på Poppers beskrivning av sociala objekts ontologiska 
dimensioner. Han exemplifierar (jfr citatet strax ovan): ’Even ‘the war’, or ‘the 
army’ are abstract concepts. What is concrete are the many who are killed; or 
the people in uniform, etc.).’ (min understrykning). Eftersom analysenheten 
måste sökas måste en en viss grad av öppenhet bevaras till vem som gör något 
och vilka konkreta företeelser som ska räknas in där (jfr avhandlingens kap. 3). 
Därför måste man utföra begreppsliggörandet (det abstrakta) så att man inte a 
priori alltför snävt utgår från vem som utför något. Om vi istället tänker på, i 
relation till Poppers exempel, vem som krigar eller försvarar behöver det inte 
vara ’people in uniform’ (konkret) som gör det. Det kan till exempel och lika 
väl vara gerillakrigare utan uniform som åstadkommer detta. Poppers begrepps-
liggörande här föregriper analysen på ett sätt som anknyter till och priviligierar 
den formella institutionen. Det sker fler än en gång som vi strax ska se.33  

Popper blandar inte ihop, som han varnar för i avhandlingens kap. 2, meta-
nivå med objektnivå. Däremot finns ett exempel på att han blandar ihop två 
                                                      
31 Popper, K.R (1945): ”The poverty of historicism III”, Economica, maj, vol. 12, nr 46, s. 80 
32 Popper, K.R (1945): ”The poverty of historicism III”, Economica, maj, vol. 12, nr 46, s. 80, 
Gilje, N., Grimen, H. (1992): Samhällsvetenskapernas förutsättningar, Daidalos, Göteborg, s. 222-
229 
33 Popper, K.R (1945): ”The poverty of historicism III”, Economica, maj, vol. 12, nr 46, s. 80,  
Popper, K.R. (1979): Objective Knowledge – An Evolutionary Approach, Rev. Ed., Clarendon 
Press, Oxford, s. 117 
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företeelser på objektnivå. Popper (1944-1945) vill med hjälp av ett exempel 
förklara vad situationsanalys innebär. Det sker i ett försök att skapa en teori om 
vetenskapliga och industriella framsteg. Popper förordar, på ett för kritiska ra-
tionalister karaktäristiskt sätt, att man vänder på logiken och frågar sig vilka 
villkor som som skulle hejda framstegen. Han anser att en sådan fråga ger en 
insikt om att psykologiska förklaringar inte är tillräckliga. Om vetenskapliga 
och industriella framsteg ska kunna stoppas krävs att forskningslaboratorier 
stängs eller kontrolleras, att vetenskapliga tidskrifter och andra medel för dis-
kussion dras in eller kontrolleras, att vetenskapliga kongresser och konferenser 
förbjuds, att skolor och universitet stängs, att böcker och tryckpressar förbjuds 
et.c. Detta är, enligt Popper, i samtliga fall sociala institutioner. Sådana är in-
strumentella eller funktionella. De är medel till ett visst mål. Han antar att 
funktionerna vetenskapliga och industriella framsteg utförs i formella institu-
tioner. Popper verkar glömma sina egna råd om att sociala företeelser i huvud-
sak är abstraktioner. Om man vill undersöka hur vetenskapliga och industriella 
framsteg kan hejdas bör det, lär oss nerifrånperspektivet, undersökas funktio-
nellt. Man bör inte utgå från att man redan från början vet var den funktionen 
finns eller vem som utför den. Hans förslag till institutioner bör, sett ur ett 
nerifrånperspektiv, betraktas som hypoteser till institutioner. Det kan vara så att 
de stämmer men det måste studeras empiriskt. Problemet: vilka villkor skulle 
hejda framstegen? Det besvarar han med, utan att inse det, en annan teori - jag 
antar att den är socialt utbredd, om vad som utför till exempel funktionen ut-
lärning nämligen skolan. Popper antar att skolan i relation till funktionen ut-
lärning befinner sig på ontologisk, konkret nivå men det gör den alltså nödvän-
digtvis inte.34  

Det bör tilläggas att Popper (1948,1963), uppvisar viss medvetenhet om 
problematiken. Han konstaterar att institutioners faktiska funktion ibland står i 
bjärt kontrast till dess ’korrekta’ funktion så att polisen istället för att skydda 
människor från våld och utpressning själva använder hot om våld eller fängelse 
för att utpressa dem. Han konstaterar att han ibland kallat fenomenet för ”the 
’ambivalence of social institutions’” 35. Här finns alltså en insikt om problemet, 
som inte är ny (1948). Det verkar inte falla Popper in att funktion kan sökas 
positivt. Nerifrånperspektivet kan i det avseendet bidra till en viktig korrigering. 
Därmed kan hans allmänna tankegång om sociala företeelser som teoretiska 
konstruktioner fullföljas.36 

Sociala objekt är alltså både abstrakta (främst) och konkreta. Jag är för övrigt 
i generell mening benägen att tänka på sociala objekts ontologiska dimensioner 
i termer av en process, som både är abstrakt och konkret. Jag talar om relationen 
mellan en viss bestämd idé eller förväntan (abstrakt) och ett visst beteende eller 

                                                      
34 Popper, K.R. (2002): Historicismens elände, Daidalos, Göteborg, s. 69-70, 146-148 
35 Popper, K. (1989): Conjectures and Refutations, Routledge, London, fifth edition (revised), 
1963, s. 133 
36 Ibid, s. 133 
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handlande (konkret). Bull (1977) framställer exempelvis regler på det sättet, 
närmare bestämt regler som något abstrakt som görs konkret genom att reglerna 
kommuniceras, administreras, tolkas, försvaras, uppdateras et.c. En regel, tradi-
tion eller institution existerar, tror jag man kan säga, i social mening strängt 
taget bara i ögonblick när en individs handling bekräftar den. Däremellan finns 
regeln, traditionen eller institutionen bara som förväntan eller i minnet. Vi 
säger att de existerar när en viss sådan process bedöms vara stabil. Men egentli-
gen är det en prediktion grundad på historiska fakta. 37   

Jag förordar metodologisk individualism, vilket får följder för vad som utta-
lats tidigare i avhandlingen. Om vi adekvat vill förstå mänskliga handlingar är 
det nödvändigt att kombinera två mål. Målet (1) handlar om att åstadkomma 
universella eller singulära påstående stödda empirisk observation (situationsana-
lys). Målet (2) handlar om åstadkomma en inkännande, empatisk tolkning som 
kan bidra till att forskaren och andra kan återuppleva den studerades upplevel-
ser (jfr avhandlingens kap. 2). Situationsanalysen utförs med utgångspunkt i 
hur individen tolkar situationen (inte någon kollektiv storhet). Det är den en-
skilde individens upplevelser av situationen som åsyftas (inte någon kollektiv 
storhet). 

Vi återvänder till den nyss nämnda processen. Vad är det som gör att den 
bedöms vara (är) stabil? Jag vill ange varför mot bakgrund av följande. Metodo-
logiska individualister nyttjar flera sätt, påpekar Gilje, Grimen (1992), för att 
förklara hur individer och deras handlingar förenas till sociala företeelser. De 
redovisar fyra sätt som den metodologiske individualisten kan åstadkomma det 
på: (1) Avtal, (2) Statistisk frekvens eller aggregering, (3) Oförutsedda konse-
kvenser och (4) Makt. Jag tror att processen ifråga kan hållas stabil med hjälp av 
(1), (3) och (4). Men punkt (2) rör forskarens analytiska kategorisering av indi-
vider. Den kan inte hålla någon social process stabil. Men aggregering är ändå 
ett användbart metodologiskt individualistiskt redskap, som bland annat kan 
brukas på det sätt som nerifrånforskarna gör (jfr avhandlingens kap. 3). 38  Gilje, 
Grimen beskriver närmare bestämt punkt 1 – 4: 

 
(1) Avtal: Gilje, Grimen säger inte mycket mer än att forskaren kan använda 
existens av kontrakt mellan individer för att förklara sociala fenomen. Äkten-
skap är ett exempel på kontrakt mellan individer. Kontrakt skapar ordning och 
struktur i samhället. 39  

                                                      
37 Bull, H. (1977): The Anarchical Society – A Study of Order in World Politics, Macmilllan Press, 
London, s. 53 – 54. Beträffande skillnaden mellan tradition och institution anger Popper (1989): 
Traditioner har ett större inslag av härmande än vad institutioner har. Institutioner präglas mera 
av kalkyl och ändamålsenlighet. Traditioner är således, tolkar jag, riktade mot det förflutna me-
dan institutioner är riktade mot framtiden. Källa: Popper, K. (1989): Conjectures and Refutations, 
Routledge, London, fifth edition (revised), 1963, s. 133-134 
38 Gilje, N., Grimen, H. (1992): Samhällsvetenskapernas förutsättningar, Daidalos, Göteborg, s. 
222-226 
39 Ibid, s. 222-223 
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 (2) Statistisk frekvens eller aggregering: Enskilda individers egenskap eller 
handlingar kan aggregeras eller hopas till sociala fenomen. En sådan aggregering 
är ett statistiskt mönster. Ett exempel är att individen A väljer att gå i kyrkan 
men det väljer inte individ B. När vi studerar vem som går i kyrkan i Sverige 
finner vi att det sker med viss frekvens eller procentandel. 40 

 
(3) Oförutsedda konsekvenser (slumpeffekter): Individers interaktioner ho-
par sig utan att någon enskild invidid avsett det till sociala fenomen. Ett visst 
universitetsämne blir, exemplifierar Gilje, Grimen, populärt under en viss peri-
od för att det bedöms ge god möjlighet till anställning efter avslutade studier. 
Oberoende av varandra väljer därför ett stort antal studenter detta ämne. Den 
oavsiktliga följden blir att arbetsmarknaden mättas på denna typ av komptens. 
Ett annat exempel är att om var och en följer sitt egenintresse på marknaden 
blir det oavsiktliga resultatet att samhällets resurser fördelas på det mest effekti-
va sättet. Detta är Adam Smiths teori om den ”osynliga handen”. Oavsiktliga 
följder antas hopas till positiva resultat. 41  

 
(4) Makt: Makt är ett medel för forskaren när han vill förklara sociala fenomen. 
En individ A kan, påpekar Gilje, Grimen, tvinga en annan individ B att göra 
som  han vill. Om B inte gör som A vill får han inte vad han vill ha. A har en 
fin badstrand som B vill utnyttja. Men för att B ska få göra det kräver A att B 
måste hålla stranden ren. B gör som A vill. Och det har i och med det uppstått 
en social relation mellan A och B. 42 

Vad är avhandlingens inställning till dessa fyra förklaringar av sociala objekt? 
Forskning måste till en del inriktas på avtal mellan individer (jfr 1.Avtal). Pop-
per refererar till, och varnar emellertid för, en mycket gammal föreställning som 
innebär att vad som än händer i samhället, till exempel krig, arbetslöshet och 
fattigdom, så beror det på mäktiga individer eller grupper. Att studera sociala 
fenomen som individer kan, enligt Popper, lätt ge upphov till konspirationstän-
kande. Popper invänder mot och varnar för det: 

”Against the conspiracy theory of society I do not, of course, assert that con-
spiracies never happen. But I assert two things. First, they are not very fre-
quent, and do not change the character of social life. Assuming that conspira-
cies were to cease, we should still be faced with fundamentally the same prob-
lems which have always faced us. Secondly, I assert that conspiracies are very 

                                                      
40 Ibid, s. 224 
41 Ibid, s. 224-225 
42 Gilje, N., Grimen, H. (1992): Samhällsvetenskapernas förutsättningar, Daidalos, Göteborg, s. 
223-224 
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rarely successful. The results achieved differ widely, as a rule, from the results 
aimed at. (Consider the Nazi conspiracy.)” 43 

Det finns, påpekar Popper, ofta skillnader mellan intention och resultat, men så 
är det i samhällslivet vare sig det finns någon konspiration eller ej. Samhällsve-
tenskapernas centrala fråga är att spåra dessa oönskade följder av mänskliga 
handlingar (jfr avhandlingens kap. 1 och 3). Därför måste intentioner (jfr 
1.Avtal) ha begränsad betydelse för en undersökning. 44  

Är den formella institutionen relevant för att lösa ett socialt problem i funk-
tionell mening? Det är en nyckelfråga för Hjern, Porter (1983). Det sociala 
problemet (policyproblemet) bestäms med start i ett socialt viktigt värde i det 
studerade samhället (jfr avhandlingens kap. 3 och innevarande kapitel). Hjern, 
Porter lånar idén om en snöbollsurvalsmetod (jfr avhandlingens kap. 6). Meto-
den innebär, åtminstone som jag uppfattar den, att alla individerna i urvalet 
inte nödvändigtvis känner eller interagerar med varandra. De kan ändå, sett ur 
forskarens synpunkt, utföra samma funktion. Det innebär att individer är så att 
säga oberoende atomer. Hjern, Porter kan således sägas förklara sociala fenomen 
med hjälp av aggregering (jfr 2. Statistisk frekvens eller aggregering). Deras hu-
vudidé rörande funktionella institutioner och implementationsstrukturer hand-
lar om statistisk frekvens, låt vara baserat på i huvudsak icke-numeriska data, 
eller ett aggregat. Hjern, Porter kan, för att summera, på angivet sätt sägas prö-
va relevansen av politikers och tjänstemäns intentioner för att lösa ett visst sam-
hälleligt problem. Nerifrånperspektivet är nära knuten till metodologisk indivi-
dualism av typen (2). 45  

Hjern, Porter tänker sig tydligen att funktionella institutioner som imple-
mentationsstrukturer kan vara mera än bara statistisk frekvens och ha mer onto-
logisk karaktär. Jag grundar den slutsatsen på deras formuleringar om att: ”Ac-
tors participating within implementation structures perceive these structures as 
administrative entities. Actions are focused around a consensually agreed upon 
program rationale.” 46. De fortsätter: ”They negotiate ---.” 47  Det stämmer att 
implementationsstrukturer kan visa sig ha en mer ontologisk karaktär. Det mås-
te i så fall visas empiriskt. Det kan till exempel hända att forskaren upptäcker 
att de studerade, inom den implementeringsstruktur som han definierat funk-
                                                      
43 Popper, K. (1989): Conjectures and Refutations, Routledge, London, fifth edition (revised), 
1963, s. 342 
44 Ibid, s. 342 
45 Hjern, B, Porter, D. O. (1983): ”Implementation Structures: A New Unit of Administrative 
Analysis”, Realizing Social Science Knowledge, Physica-Verlag, Wien-Würzburg, s. 274, Popper, K. 
(1989): Conjectures and Refutations, Routledge, London, fifth edition (revised), 1963, s. 342, jfr 
även Bogason, P., Sørensen, E. (1998): ”Bottom-up analyser – en introduktion”, Bogason, P., 
Sørensen, E. (red.), Samfundsforskning Bottom-up – Teori og metode, Roskilde Universitetsförlag, 
Roskilde, s. 7-13 
46 Hjern, B, Porter, D. O. (1983): ”Implementation Structures: A New Unit of Administrative 
Analysis”, Realizing Social Science Knowledge, Physica-Verlag, Wien-Würzburg, s. 268 
47 Ibid, s. 268 
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tionellt - eller inom delar av den, finns personer som använder samma eller 
närbesläktad etikett som forskaren gör. Forskaren kan framlägga empiriska bevis 
för att det finns viss större grad av medvetenhet eller ömsesidig kännedom om 
varandra bland de studerade. Dessutom framgår att de i praktisk mening verkar 
arbeta tillsammans för att sköta funktionen. Det kan exempelvis stödjas av do-
kument, deltagande observationsdata et.c. Implementationsstrukturen kan vara 
ett socialt objekt baserat på ett ingånget avtal mellan studerade individer. Ner-
ifrånperspektivet är då till viss del även knuten till metodologisk individualism 
av typen (1) (jfr 1.Avtal).  

Jag tror att (jfr 3. Oförutsedda konsekvenser) är viktiga för att förklara sociala 
fenomen. Avhandlingen antar att det finns många oavsiktliga återverkningar av 
intentionella mänskliga handlingar. Exempelvis kan en kamp mellan olika indi-
vider resultera i ett utfall önskat av ingen (jfr avhandlingens kap. 1). Avhand-
lingen antar, om vi fortsätter, att mänskliga handlingar till stor del kan förklaras 
med utgångspunkt i den situation som individen befinner sig i (situationsana-
lys). Och den samlade samhälleliga effekten av att många agerar i samma situa-
tion kan, enligt Popper, vara oförutsedd. Popper illustrerar det med att om en 
man vill köpa ett hus är hans intention inte att höja marknadspriserna på hus 
men just det faktum att han befinner sig på marknaden tenderar att höja hus-
priserna. 48  (jfr även Gilje, Grimens exempel ovan samt avhandlingens kap. 2). 
Ett annat viktigt exempel, vilket hämtats från Popper (1979), på oförutsedda 
följder är det sätt som institutioner tillkommer: 

”How does an animal path in the jungle arise? Some animal may break 
through the undergrowth in order to get to a drinking-place. Other animals 
find it easiest to use the same track. Thus it may be widened and improved 
by use. It is not planned—it is an unintended consequence of the need for 
easy or swift movement. This is how a path is originally made— perhaps 
even by men—and how language and any other institutions which are useful 
may arise, and how they may owe their existence and development to their 
usefulness. They are not planned or intended, and there was perhaps no need 
for them before they came into existence. But they may create a new need, or 
a new set of aims: the aim-structure of animals or men is not ‘given’, but it 
develops, with the help of some kind of feed back mechanism, out of earlier 
aims, and out of results which were or were not aimed at.”49 

Institutioner växer följaktligen ofta bara fram utan någon egentlig avsikt eller 
plan. 

                                                      
48 Popper, K.R. (1966): The Open Society and Its Enemies –  The High Tide of Prophecy: Hegel, 
Marx, and the Aftermath, volym II, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1962, s. 
96-97 
49 Popper, K.R. (1979): Objective Knowledge – An Evolutionary Approach, Rev. Ed., Clarendon 
Press, Oxford, s. 117 
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Även makt är ett sätt att förklara sociala objekt (jfr 4. Makt). Jag försöker för 
egen del utveckla en något annorlunda maktdefinition än vad Gilje, Grimen 
gör (jfr avhandlingens kap. 17). Men gemensamt är att vi ser makt som inten-
tionell påverkan. Jag håller emellertid fast vid Poppers premiss att att mänskliga 
handlingar till stor del kan förklaras med utgångspunkt i den situation som 
individen befinner sig i (situationsanalys - jfr avhandlingens kap. 2). Jag försö-
ker visa att intentionell påverkan (som makt per min definition förutsätter) i en 
sådan kontext finns men är rätt dämpad. Maktutövaren utövar makt över den 
maktutsatte men handlingen är primärt ett sätt att handskas med en situation. 
Och maktutövarens påverkan på den maktutsatte är i sammanhanget bara ett 
(underordnat) medel. 50 (jfr avhandlingens kap. 17) 

Avhandlingen vill, för att summera använda metodologisk individualism av 
typen 1 - 4. De fyra kategorierna överlappar ibland till varandra. Nerifrånfors-
karna använder i huvudsak typen (2). Argumentet är att om vi även diskuterar 
(1) Avtal, (3) Oförutsedda effekter, och (4) Makt kan nerifrånperspektivet få 
ökad förmåga att förklara skillnader mellan politiska intentioner och praktiska 
resultat. Det är på detta sätt som avhandlingen vill använda ett av nerifrånfors-
karna outnyttjat metodologiskt utrymme. (jfr avhandlingens kap. 1 och 3)  

4.3 Avhandlingens analysram 

Avhandlingens syfte är alltså att förklara varför politiska intentioner skiljer sig 
från praktiska resultat. Avhandlingens principiella idéer för att lösa detta pro-
blem eller syfte redovisas redan i avhandlingens kapitel 1. Redovisningen där 
inkluderar avhandlingens centrala argument. Avhandlingens kap 2, 3 och 4 ger 
en bakgrund till dessa ställningstaganden. Vad som återstår är att specificera i 
vilken ordning eller sekvens som de principiella idéerna ska utföras: 

 
(1) Situationsbeskrivning inriktad på de studerades värden: Hjern et als 
nerifrånperspektiv startar alltså i problemet: ’how well does the body politic 
link the good representation of societal aspirations (´politics´) with their effici-
ent and effective realisation (´administration´)’. Problemets formulering åter-
speglar kort sagt att forskaren vill pröva den demokratiska styrkedjans effektivi-
tet. Alla studier måste förhålla sig till värden. Med start i ett valt socialt viktigt 
värde (deskriptiv värderelativism) formuleras sedan det substantiella problem 
som ska undersökas. Hjern et al. kallar detta problem för policyproblemet. Det 
avgränsas sedan till en målgrupp. Nästa steg är att ange en positiv definition av 
vad social problemlösning i principiell mening innebär, vilket Hjern, Porter gör 
enligt följande:  

                                                      
50 Popper, K.R. (1966): The Open Society and Its Enemies –  The High Tide of Prophecy: Hegel, 
Marx, and the Aftermath, volym II, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1962, s. 
96-97 
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• Planering (bestämma vilka specifika policyaktiviteter som man ska efter-
sträva) 

• Resursmobilisering (skaffa material och andra resurser som är nödvändiga 
för att sätta igång de avsedda aktiviteterna),  

• Utförande (översätta planen och resurserna till praktisk handling),  
• Utvärdering (lära för framtiden från det som uppnåtts). (jfr avhandlingens 

kap. 3)  
 

En metodologisk individualistisk ståndpunkt är den rimliga. Den substantiella 
frågans (policyproblemets) form gäller därför vilken individ eller vem som arbe-
tar med problemet ifråga. Nerifrånforskarna använder detta sätt att förklara 
samhälleliga fenomen. Därefter identifierar forskaren den den population som i 
funktionell mening löser det värderelaterade sociala problem som intresserar 
honom. Det sker närmare bestämt via aggregering, vilket är en bestämd form av 
metodologisk individualism. Aggregeringen sker utan hänsyn till om individer-
na känner varandra. De är så att säga oberoende atomer för forskaren. Därefter 
inställer sig frågan: Finns det någon skillnad mellan den identifierade funktio-
nella institutionen och den formella institutionen? Vi är intresserade av formella 
institutioner för att vi är intresserade av representativ demokrati. Om svaret är 
nej är den demokratiska styrkedjan (politisk församling -> tjänstemän -> resul-
tat)  mellan politik och administration effektiv. Om svaret är ja finns brister i 
styrkedjans effektivitet, vilket i så fall föranleder forskaren att fortsätta till nästa 
steg i undersökningen. (jfr avhandlingens kap. 3 och innevarande kapitel)  

 
(2) Situationsbeskrivning inriktad på de studerades problem, hypoteser 
och upplevelser: Nerifrånperspektivet kan alltså identifiera den population som 
i funktionell mening löser det substantiella sociala problem som intresserar 
forskaren. Om vi vill, och det vill vi alltså, förklara den aktuella skillnaden gäller 
det att närma sig dessa personer ännu mera. Och Poppers situationsanalys kan 
fungera som ett hjälpmedel för forskaren vid kontakterna med den identifierade 
populationen. En situationsanalys är en förklaring i hypotesform av någon 
mänsklig handling och som refererar till den situation som en person befinnner 
sig i (schemat P1, TT, EE och P2). Analysen ska särskilja situationen som perso-
nen såg den och som den faktiskt är (båda i hypotesform). Vi fokuserar således 
på den enskilda individens problem, hypoteser och upplevelser. Men inte vilka 
problem, hypoteser och upplevelser som helst. Vår teoretiska ingång är den-
samma som tidigare. Vi intresserar oss alltså för social problemlösning, vilket 
definieras på samma sätt som tidigare (d.v.s. planering, resursmobilisering et.c.). 
Därutöver är därför syftet även att återge de studerades upplevelser av situatio-
nen. En situationsanalys kan, och så är alltså fallet här, vara en bestämd form av 
metodologisk individualism. Avtal, oförutsedda konsekvenser och makt är 
andra sätt som en metodologisk individualist kan förklara sociala fenomen med 
(men makt behandlas alltså i särskild ordning – jfr avhandlingens kap. 17). Och 
det är dessa som ska användas för att åstadkomma förklaringen av den identifie-
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rade skillnaden mellan den funktionella och den formella institutionen. Detta 
utgör ett av Hjern et al. outnyttjat metodologiskt utrymme. (jfr avhandlingens 
kap. 1-3 och detta kapitel) 

Allt som allt kan en social situation sammanfattas och förklaras i två kom-
pletterande steg. Vi talar inte om vilken situation som helst utan om en pro-
blemlösningssituation. Steg 1 kan visa vem som utför ett visst värde. Den iden-
tifierade populationen är den funktionella institutionen och den kan jämföras 
med den formella institutionen för att se om det finns någon skillnad. Därige-
nom kan den demokratiska styrkedjans (politisk församling -> tjänstemän -> 
resultat) effektivitet prövas. Om det finns en skillnad kan Steg 2 förklara varför 
skillnaden finns. Det sker genom att undersöka vilka problem, hypoteser och 
upplevelser de studerade relaterar till den sociala situationen. Den två stegen 
kan sägas sammanfatta en social situations rationalitet. Härigenom kan vi 
summera en rad viktiga, för att inte säga nödvändiga, aspekter på ett samhälle. 
Aspekterna är således värden, problem, hypoteser och upplevelser.  

4.4  Sammanfattning och slutsatser 

Bogason (1995) använder vissa av Hjern et als begrepp, ’policyproblem’ och 
’implementationsstruktur’ är två exempel på sådana. Bogason definierar policy-
problems betydelse i termer av vägledning eller liknande. Det är, enligt Friis, en 
alltför kortfattad begreppsdefinition. Och jag är benägen att instämma. Den 
knappa definitionen av policyproblem kan härledas till Hjern et al. Det är vik-
tigt att lägga märke till begreppet policyproblems koppling till värden. Min tes 
är att värden är mer väsentliga för Hjern et al. och för definitionen av policy-
problem än vad som uttalas i deras studier (1982, 1984, 1987). Åtminstone är 
så fallet för Hjern.  

Jag försöker sedan visa att Hjern betonat värden vid policystudier sedan 
länge (åtminstone sedan 1973). Hos Hjern (1999) finns en tydlig korrelation 
mellan Myrdals och Hjerns formuleringar om värden. Hjern har i slutet av 
1960-talet arbetat för Myrdal. Myrdals tankegångar är, enligt min uppfattning, 
fundamentala för att förstå Hjern el als nerifrånperspektiv överhuvudtaget och 
särskilt för att kunna formulera ett policyproblem. Myrdal betonar att före-
kommande och viktiga värden i det studerade samhället ska utgöra studiens 
startpunkt. Hjern har en analog tankegång, vilket återspeglas i begreppet poli-
cyproblems formulering. Myrdals tankegång torde även innebära, precis som 
Hjern och Hjern et als perspektiv, en agnostisk inställning till vem eller vilka 
som kan lösa det värdeanknutna problemet. En värdeutgångspunkt uppmuntrar 
även till att framhålla att analysenheten måste rekonstrueras.  

Både Hjern och Myrdal betonar således att explicitgjorda och socialt existe-
rande värden ska utgöra samhällsvetenskapliga studiers startpunkt. Myrdal an-
för, Hjern verkar ha samma åsikt, att samhällsvetenskaperna inte kan undgå att 
påverkas av de sociala värderingar som finns i den kulturella miljön. Popper 
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hävdar att forskaren inte kan undgå att påverkas av värderingar. Det vore att 
försöka frigöra forskaren från hans mänsklighet. Även vetenskapliga värderingar 
till exempel att söka efter sanning är djupt förankrade i extra-vetenskapliga och 
delvis religiösa värderingar. Popper verkar alltså i stort ha samma inställning 
som Myrdal och Hjern har. Popper framhåller till skillnad från dem inte något 
explicit råd om sociala studiers startpunkt. 

Popper förordar idealet är särskilja vetenskapliga väderingar och extra-
vetenskapliga värderingar. Det är ouppnåeligt men vi bör ändå försöka arbeta 
för idealet via kritik. Värdefrihetskravet är, vilket är paradoxalt, själv en värde-
ring. Kravet på att vetenskaplig kritik ska försöka särskilja vetenskapliga värde-
ringar från extra-vetenskapliga värderingar kan ersätta värdefrihetskravet. Då 
bortfaller paradoxen. Myrdal, Hjern och Popper för inte någon utförlig värde-
teoretisk diskussion. De två förra betonar att forskaren ska utgå från värden som 
är viktiga i det samhälle som studeras. Och det är bara ett annat sätt att säga att 
värden är en variabel som varierar beroende på samhällets kultur, vilket pekar i 
deskriptiv värderelativistisk riktning (värdeteori). Även Poppers nyss nämnda 
resonemang, om extra-vetenskapliga och delvis religiösa värderingar i forskarens 
omgivning, kan eventuellt tolkas i samma riktning. 

Frågan är om vi ska bygga upp förklaringar med utgångspunkt i individer 
(metodologisk individualism) eller sociala helheter (metodologisk kollektivism). 
Metodologiska ställningstaganden har inte sällan en ontologisk anknytning. 
Hull, Hjern (1982, 1984) tar med stöd i Weber och Popper (1963) avstånd 
från att idén om att sociala helheter existerar empiriskt. Sociala helheter är inte, 
hävdar Hull, Hjern, organiska helheter utan vetenskapliga konstruktioner (jfr 
avhandlingens kap. 3). Det stämmer att sociala objekt är teoretiska konstruk-
tioner. Men när Popper (1963) utformar denna idé tar han, enligt min bedöm-
ning, ett felsteg. Detta felsteg har sådan karaktär att Hull, Hjern kanske borde 
ha upptäckt det. Just i egenskap av att de är anhängare av nerifrånperspektivet. 
Jag försöker sedan visa vad Poppers felsteg består i. 

Popper (1963) är en sammanfattning av ett tidigare verk (1944-1945). Pop-
per (1944-1945) konstaterar att det finns samhällsteori som antar att samhälls-
vetenskaperna studerar sociala helheter som grupper, klasser, samhällen et.c. 
Dessa ses som empiriska objekt som samhällsvetenskaperna studerar precis som 
biologin studerar djur eller växter. Antagandet att sociala helheter existerar em-
piriskt är naiv kollektivism. Popper anser att sociala objekt är en en blandning 
mellan det abstrakta och det konkreta. Men sociala objekt är, menar han, i 
huvudsak abstrakta eller teoretiska. Vi kan, betonar Popper, inte se och observe-
ra sociala objekt innan vi tänkt på dem (jfr avhandlingens kap. 2). Sociala fe-
nomen därför måste analyseras som individer, deras handlingar och relationer. 
Popper är därför metodologisk individualist.  

Popper hävdar till exempel att krig och armé abstrakta begrepp. Vad som är 
konkret är antalet döda eller människor i uniform. Jag invänder, med utgångs-
punkt i nerifrånperspektivet, att det det likaväl kan vara gerillakrigare utan uni-
form är det konkreta. Poppers begreppsliggörande här föregriper analysen på ett 
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sätt som anknyter till och priviligierar den formella institutionen. Jag ger sedan 
exempel på att Popper gör ytterligare ett misstag av samma typ. Det bör tilläg-
gas att Popper uppvisar viss medvetenhet om att institutioners faktiska funktion 
kan avvika från dess ’korrekta’ funktion. Men han verkar aldrig inser att funk-
tion kan, som nerifrånperspektivet gör, kan sökas positivt. Nerifrånperspektivet 
kan därför korrigera Poppers tankegång om att sociala företeelser är i huvudsak 
teoretiska och om metodologisk individualism. 

Jag är benägen att tänka på, vilket jag försökt göra troligt i kapitlet, sociala 
objekts ontologiska dimensioner i termer av en process, som både är abstrakt och 
konkret. Det är intressant att lägga märke till att Bull (1977) beskriver regler på 
det sättet. Han hävdar vidare att det krävs, vilket portalcitatet anger, en aktiv 
ansträngning för att göra abstrakta idéer (regler) effektiva i det sociala livet (nå-
got konkret). En regel, tradition eller institution existerar nog i social mening 
strängt taget bara i ögonblick av handling som bekräftar den. Däremellan finns 
regeln bara som förväntan eller i minnet. Vi säger exempelvis att en institution 
existerar när en viss sådan process bedöms vara stabil. Egentligen är det en pre-
diktion grundat på historiska fakta.  

Vad kan göra att processen ifråga bedöms vara (är) stabil? Metodologiska in-
dividualister nyttjar flera sätt, påpekar Gilje, Grimen (1992), för att förklara hur 
individer och deras handlingar förenas till sociala företeelser. De redovisar fyra 
sätt som den metodologiske individualisten kan åstadkomma det på: (1) Statis-
tisk frekvens eller aggregering, (2) Oförutsedda konsekvenser, (3) Avtal och (4) 
Makt. Nerifrånperspektivet är nära knuten till metodologisk individualism av 
typen (1). Men avhandlingen avser även typen (2), (3) och (4) för att förklara 
sociala företeelser (hur processen hålles stabil). Det är på detta sätt som avhand-
lingen vill utnyttja ett av nerifrånforskarna outnyttjat metodologiskt utrymme. 
Om vi även diskuterar oförutsedda effekter, ingångna avtal och makt kan ner-
ifrånperspektivet få ökad förmåga att förklara skillnader mellan politiska inten-
tioner och praktiska resultat. (jfr avhandlingens kap. 1) 

Avhandlingens analysram är i sig en summering (av avhandlingens kap. 1-4). 
Det skulle därför vara en tautologi att återigen redovisa den.  
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5 Avhandlingens policyproblem och 
dess bakgrund 

’Det är extra glädjande att vi nu direkt kan starta detaljprojekteringen. Eftersom 
detta är den först godkända detaljplanen i Ringen är det något av en milstolpe för 

oss ... Största möjliga hänsyn kommer att tas till Bellevueområdet och i färdigt skick 
kommer inte Norra Länken att inkräkta på parken.’ 

- Hans Rode, vägdirektör och regionchef - 
Vägverket, Region Stockholm, 28 oktober 19931 

 
Avhandlingens syfte är alltså att förklara varför politiska intentioner skiljer sig 
från praktiska resultat. Mina principiella idéer i detta avseende sammanfattas i 
avhandlingens kap. 1 och 4. Kapitlets syfte är att ange avhandlingens policypro-
blem samt redovisa den bakgrund varifrån problemet hämtats. Detta utgör det 
första steget i tillämpningen av avhandlingens analysram. 

5.1 Avhandlingens policyproblem 

Avhandlingens nyss nämnda principiella idéer tillämpas med utgångspunkt i ett 
vad många vill beskriva som ett (evigt) värde nämligen liv. Arbete med att 
skydda natur eller naturliknande områden (grönområden) antas ha betydelse för 
att värna värdet. Det är med utgångspunkt i värdet liv som mitt policyproblem 
först formuleras: Vem skyddar natur? Målgruppen är primärt Stockholmsregio-
nens befolkning. Policyproblemet ifråga avser strukturera mitt arbete med att 
identifiera den funktionella institutionen naturskydd. Policyproblemet måste 
dock avgränsas mera.  

Hjern et al. söker funktionell institution i nutid. I samband med mitt sö-
kande efter en snävare avgränsning av nämnda policyproblem ställer jag mig 
frågan: Kan en funktionell institution sökas historiskt? Ja, för det är nämligen 
inte alltid känt vem som organiserat ett visst resultat. Anta exempelvis att en 
forskare är intresserad av hur barn under fem år med förvärvsarbetande föräldrar 
passas (policyproblem). Tidsmässigt avgränsas studien till 1970-talet och geo-

                                                      
1 Vägverket – Region Stockholm (1993): ”Pressmeddelande – Detaljplan för Norra Länken god-
känd”, s. 1, Vägverket – Region Stockholm, kartong: Ob; 38090 dnr PP20A 93:391-PP30A 
93:3515 



Jönköping International Business School 

 90

grafiskt till staden Skoglösa. Målgruppen är Skoglösas föräldrar. Han finner en 
tidningsartikel där det framgår att Lasse, Lisa och Britta som far- och morför-
äldrar till barnen Nils, Åke och Per passar dem och två grannbarn. Nu vet fors-
karen något lite om hur en delmängd av populationen passas. Vem ingår i den 
funktionella institution som producerat resultatet? Med referens till Hjern, 
Porters schema kan sägas att vi vet något om vem som deltar i (3.) Utförande. 
Vi vet dock nästan ingenting om vem som deltar i (1.) Planering och (2.) Re-
sursmobilisering. Analysenheten är till stor del alltjämt okänd och måste sökas. 

I sökandet efter en snävare avgränsning av avhandlingens policyproblem 
identifieras och väljs ett resultat. Ett antal enskilda personer, däribland Greger 
Carpelan, lyckas vinna – som vi redan nämnt i avhandlingens kap. 1, en över-
klagan till Regeringsrätten. Överklagan sker med referens till Nationalstadspar-
ken natur- och kulturvärden. Domstolen anser den 31 januari 1997 att Norra 
Länken, delsträcka Norrtull - Roslagstull, gör ett otillåtet intrång i ett stort 
grönområde kallat Nationalstadsparken. Därefter upphör allt arbete på vägen. 
Att vägarbetet upphör är det aktuella resultatet. Avhandlingens policyproblem 
blir därmed: Vem skyddade Nationalstadsparken från Norra länkens intrång? Där-
efter inställer sig frågan: Finns det någon skillnad mellan den identifierade funk-
tionella institutionen och den formella institutionen? Om svaret är ja finns 
brister i styrkedjans effektivitet, vilket i så fall föranleder forskaren att fortsätta 
till undersökningens nästa steg. Och det steget är alltså Poppers situationsana-
lys, vilken utförs på nyss angivet sätt.  

Hedrén (1994) slår fast att konflikterna på det miljöpolitiska området i Sve-
rige handlar om företeelser som: (1) striden om att bygga ut eller bevara älvarna, 
(2) kärnkraftsfrågan, (3) utsläpp till vatten och luft från industriella processer, 
(4) Trafikens natur-, kultur- och miljöeffekter. Åtminstone en delmängd i kon-
flikter som (1) och (4) rör friktionen mellan naturvårdsintressen och exploate-
ringsintressen. Redan i början av 1900-talet inleds sådana konfrontationer. 
Vissa vill bevara det i naturen unika, det typiska och vad som är värdefullt för 
rekreation. Andra vill av ekonomiska skäl exploatera älvar, våtmarker och ur-
skogar. Striden kring älvarna inleds under 1950-talet. Ett annat miljöpolitiskt 
konfliktområde gäller trafiken. Debatten rör avgasemissioner men även den 
trafikapparat som konstrueras för biltrafiken. Det tar stora landarealer i anspråk 
och skadar natur- och kulturvärden. 2 Isaksson (2001) konstaterar om  trafikav-
talet Dennispaketet (jfr avhandlingens kap. 1), vilket är i linje med Hedréns 
beskrivning, att: --- issues of environmental and spatial restructuring are never 
neutral, but issues of deeply political and social relevance.” 3 Min avhandlings 

                                                      
2 Hedrén, J. (1994): Miljöpolitikens natur, Linköping Studies in Arts and Science 110, Linköpings 
universitet, Linköping, s. 84-91, jfr även Lundgren, L.J. (1989): Miljöpolitik på längden och tvä-
ren, Naturvårdsverket, Solna 
3 Isaksson, K. (2001): Framtidens trafiksystem? – Maktutövningen i konflikterna om rummet och 
miljön i Dennispaketets vägfrågor, Linköping Studies in Arts and Science 231, Linköpings univer-
sitet, Linköping, Abstract (lösblad). 
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intresse gäller naturbevarande. Det kan begreppsliggöras med uttryck som bio-
logisk mångfald4. Motsatsen är exploateringseffekter på natur och biologisk 
mångfald. Mitt intresse för exploateringseffekter gäller särskilt trafikapparatens, 
och ännu mer specifikt motorvägen Norra länkens, effekter i det avseendet.  

Det är viktigt att, som Hedréns framställning innebär, notera att miljö och 
exploatering är varandras omgivning. Detta är en egenskap hos den sociala verk-
ligheten självt. Och till viss del även den fysiska verkligheten för det är svårt att 
ha exempelvis ett naturområde där en väg ska gå. Denna intima relation mellan 
natur och exploatering har ett par implikationer: 

Relationen ifråga klargör a) varför funktionen arbeta med natur av mig an-
ges i negativ form (naturskydd). För om naturen lämnas ifred finns inget sådant 
problem för forskaren att undersöka. Ekoparkens skydd är direkt kopplat till att 
Norra länken inte utförs. Det är mitt intresse för naturskydd som får mig att 
uppmärksamma resultatet att Nationalstadsparken skyddas från Norra länkens 
intrång.  

Ett resultat behöver inte, vilket b) relationen ifråga påminner om, ha produ-
cerats av människor som arbetar med naturskydd. Hjern et als nerifrånperspek-
tiv antar att den som aktivt och positivt arbetar med ett värderelaterat problem 
(policyproblemet) ska räknas som den som utför eller skapar resultat (problem-
lösare). Det antagandet har sina begränsningar. Ett sådant perspektiv kan visa 
vem som i någon mån utför resultat men kan inte garantera att alla som bidrar 
till ett resultat täcks in. Nerifrånperspektivet kan inte säkert ange alla ägare till 
ett resultat. Resultatet kan nämligen påverkas av människor som arbetar aktivt 
och positivt med andra värden och problem. Det kan här till exempel handla 
om de tjänstmän som arbetar för att realisera Norra länken. Greger Carpelan 
vinner alltså ett överklagande av en avgörande detaljplan för Norra länken. 
Överklagan sker, som vi ska återkomma till längre fram, med referens till Na-
tionalstadsparkens natur- och kulturvärden. Vägverket avbryter alltså sedan sina 
arbeten på vägen. Vi vet alltså redan från början att resultatet till viss del påver-
kas av någon som arbetar med naturvärdet. Men i övrigt är det faktiskt ett anta-
gande att personer som arbetar med naturvärdet är delaktiga i resultatet (bidrar 
till policy) d.v.s. att Nationalstadsparken skyddas från Norra länkens intrång. 
Det måste visas empiriskt att så är fallet. Avhandlingen gäller de som arbetar 
med naturskydd och gör inte anspråk på att helt förklara resultatet ifråga.  

Det är, hävdar Myrdal, optimalt att ta hänsyn till flera sociala värden i sam-
ma studie. Kommunikation är ett potentiellt konkurrerande värde i denna stu-
die. Den direkta relationen mellan Nationalstadsparken och Norra länken in-

                                                      
4 ”’Biological diversity’ means the variability among living organisms from all sources includ-

ing, inter alia, terrestrial, marine and other aquatic ecosystems and the ecological complexes of 
which they are part; this includes diversity within species, between species and of ecosystems.” 
Källa: UN Convention on Biological Diversity, CBD, Article 2, Regeringens proposition 
1992/93:227 Godkännande av konventionen om biologisk mångfald, Fritzes förlag, Stockholm, 
bilaga 1, s. 17-18 
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nebär att: Om vi kan säga något om skyddet för Nationalstadsparken kan vi 
därför kanske även säga något om vägens brist på realiserande. Avhandlingen 
kan även diskutera: Varför stoppades Norra länkens förverkligande? Värdet kom-
munikation kommer, trots att Myrdal säkert hade uppmuntrat en sådan ambi-
tion, inte att användas som utgångspunkt för att formulera ytterligare problem. 
Det skulle innebära ett alltför omfattande arbete. Den nyss nämnda frågan kan 
därför bara delvis besvaras och bara indirekt via avhandlingens värde d.v.s. liv 
(skydda natur). Avhandlingens empiriska del fokuserar ensidigt på personer som 
arbetar med detta värde (men jfr även avhandlingens kap. 11).  

5.2 Bakgrund till avhandlingens policyproblem 

Alla problem har en bakgrund inklusive policyproblem. Hull, Hjern (1987) 
inleder sin studie med en bakgrund till deras policyproblem. Och det är redo-
visningen av ett kortfattad och inledande bakgrund till policyproblems (ovan 
redovisat) bakgrund som nu står på dagordningen. Den är snarast av begrepps-
mässig karaktär. Jag har valt att placera en del av denna bakgrund i avhandling-
ens kap. 1. Denna behöver något kompletteras. För det första beskrivs mera om 
vad som menas med Nationalstadspark och Norra länken samt hur de är relate-
rade till varandra i geografiskt och andra avseenden. För det andra beskrivs 
mera av den konflikt som är förknippad med attityderna till parken och vägen. 
Nerifrånperspektivet kan inte, av nyss nämnda skäl, säkert ange alla ägare till ett 
resultat. Sannolikheten för att resultat påverkas av flera än de som aktivt och 
positivt arbetar för ett valt värde, i mitt fall naturvärdet, torde öka i en konflikt-
situation. Och mitt policyproblem har, som vi strax ska se, en konfliktbak-
grund. Det är viktigt att känna till detta. 

5.2.1 Mera om begreppen Nationalstadspark och Norra länken  

Nationalpark är sedan över 100 år en etablerad företeelse för att skydda känsliga 
naturområden till förmån för framtida generationer. Världens första national-
park är Yellowstone National Park, Wyoming (1872). 5  Sellars (1997) fastslår 
att: ”Yellowstone National Park [became, min anm.], the prototype for hun-
dreds of similar parks and reserves around the world.” 6 Bland de första i Sverige 

                                                      
5 Sellars, R.W. (1997): Preserving Nature in the National Parks – A History, Yale University Press, 
New Haven, s. 7-27 
6 Sellars, R.W. (1997): Preserving Nature in the National Parks – A History, Yale University Press, 
New Haven, s. 8, Regeringens Skrivelse 2001/02:173 En samlad naturvårdspolitik, Fritzes förlag, 
Stockholm, s. 55  
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är Sarek och Stora Sjöfallet (1909). Nationalstadspark (ekopark) står, enligt 
regeringens skrivelse 2001/02:173, för i princip samma tanke som nationalpark. 7  

En nationalstadspark8 definieras som tätortsnära zoner med en kombination 
av stora natur-, kultur- och rekreationsvärden. Nationalstadspark är alltså en 
stadsvariant av nationalpark. Det först nämnda begreppet myntas i Sverige i 
början av 1990-talet. Riksdagen beslutar 7 december 1994 att ändra Lag om 
hushållning med naturresurser m. m. (NRL) och införa ett särskilt skydd för 
nationalstadsparker (kap. 3 §7). Lagen träder i kraft 1 januari 1995. En sådan 
inrättas i Stockholm. Den omfattar Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården 
och Fjäderholmarna. Kungen inviger 19 maj 1995 parken officiellt. Närvarar 
gör bland annat Anna Lindh, (s) miljöminister, Görel Thurdin, (c) före detta 
planminister, Ulf Adelsohn, Stockholms läns länsstyrelse, landshövding, och 
Jens Wahlstedt, Världsnaturfondens generalsekreterare. 9 Adelsohn säger, Da-
gens Nyheter (20 maj 1995), om parkens lagskydd: 

”Men det betyder inte att hoten försvinner, trycket på området är enormt, 
förklarade Ulf Adelsohn vid invigningen. Det kommer att fattas beslut om 
sådant som ingen vill ha även i framtiden. Men nu sätter vi ribban så högt 
att man måste vara världsmästare för att att komma över.”10 

Det har sedan länge funnits planer på att inrätta Nationalstadsparker i städer 
som Uppsala och Trollhättan. Planerna har emellertid ännu inte förverkligats. 
Däremot inrättas år 2001 en nationalstadspark i Hämeenlinna, Finland. Året 
därpå inrättades nationalstadsparker i Heinola och Pori. Det återstår följaktli-
gen att se om nationalstadspark blir en lika världsomfattande spridd och accep-
terad företeelse som nationalpark blivit. 11 

Natur- och kulturvärden är i hög grad sammanvävda inom Nationalstads-
parken. Ett exempel är Bellevueparken, vilken utgör ett delområde av National-
                                                      
7 Regeringens Skrivelse 2001/02:173 En samlad naturvårdspolitik, Fritzes förlag, Stockholm, s. 55, 
Naturvårdsverket (1989): Nationalparksplan för Sverige, Statens Naturvårdsverk, Solna, s. 11-17 
8 Jfr avhandlingens kap. 1 
9 Dagens Nyheter (1995): ”En fanfar för stadens gröna hjärta”, Falk, J., 1995-05-20, avd. KOM, s. 
D08 (A4), SOU 1996:38 Nationalstadsparker - Slutbetänkande av Utredningen om nationalparker, 
Fritzes förlag, Stockholm, s. 11, Regeringens Skrivelse 2001/02:173 En samlad naturvårdspolitik, 
Fritzes förlag, Stockholm, s. 55, Nationalencyklopedin (2002): Bonniers förlag, Stockholm, Ett 
alternativt namn är alltså ekopark enligt riksdagsmotion 1992/93:Bo509. Jag använder dock för 
det mesta beteckningen nationalstadspark enligt Ds 1994:3 Förslag till skydd för området Ulriksdal 
– Haga – Brunnsviken – Djurgården, Miljö- och Naturresursdepartementet, Fritzes förlag, Stock-
holm, s. 36. Det är dock ursprungligen Henrik Waldenström, Förbundet för Ekoparken, som 
hittat på namnet Ekoparken – jfr avhandlingens kap. 8 
10 Dagens Nyheter (1995): ”En fanfar för stadens gröna hjärta”, Falk, J., 1995-05-20, avd. KOM, 
s. D08 (A4) 
11 SOU 1996:38 Nationalstadsparker - Slutbetänkande av Utredningen om nationalparker, Fritzes 
förlag, Stockholm, Flander, J-P. (2005) ”The Finnish National Urban Park (NUP) Concept as 
Part of Sustainable Urban Planning”, Forest Landscape Restoration in Central and Northern Europe, 
Veltheim, T., Pajari, B. (editors), European Forest Institute, Joensuu, Finland, s. 139-144 
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stadsparken. Det är alltså Bellevueparken som är Greger och Ingegerd Carpelans 
primära intresse. Det är en historisk park, som 1784 ritas av arkitekten Fredrik 
Magnus Piper. I Olaussons (2001) avhandling betonas att Piper: ”intar en sär-
ställning i den svenska trädgårdskonstens historia”.12 Han är jämbördig med 
Europas allra bästa trädgårdsarkitekter. Piper ritar Bellevueparken på uppdrag 
av riksrådet Carl Sparre. Marken upplåts av Gustav III. I närheten ligger 
Hagaparken och Tivoliparken med samme upphovsman. Pipers intentioner för 
Bellevueparken fullföljs inte. Sparre får finansiella problem. Han avlider ut-
blottad 1791. Gustav III återtar området. Kungens ambition är att omvandla 
sjön Brunnsvikens omgivningar till kunglig lustpark. Hans planer stöter även de 
på pekuniära problem. Visionen omintetgörs slutgiltigt av mordet på monarken 
1792.13  

Regeringen skildrar (1994) parkerna vid Brunnsviken enligt nedanstående: 

”Med hjälp av arkitekten F M Piper skapades Haga-, Bellevue- och Tivoli-
parkerna (jfr karta nedan) enligt den engelska parkens ideal. Träddungar, 
öppna ängar, naturliga höjdpartier och dalsänkor formades varligt för att 
förhöja skönheten och skapa intressanta utsiktspunkter och siktlinjer. Tidens 
främsta arkitekter och konstnärer formade ett romantiskt naturlandskap med 
infogade byggnadsverk, paviljonger och konstverk där Brunnsvikens vatten-
spegel fungerade som samlande element.”14 

Regeringen nämner även den ”idylliska bebyggelsen” 15 i Bellevueparken och att 
där fortfarande finns gårdsmiljö från 1700-talet (Paschens Malmhus). Vidare 
finns skulptören Carl Eldhs ateljémuseum på platsen. Bellevueparkens siktlinjer 
är koordinerade för att stämma överens med Hagaparkens. I nyss nämnda hus 
bor flera av de personer som, som vi strax ska ske, överklagar Norra länken, 
delsträcka Norrtull -  Roslagstull. 16 

Norra länken är, liksom paketets vägdel i stort, omstridd. Vägens placering i 
Bellevueparken kan, enligt Margareta Olofsson, (v) borgarråd Stockholms stad, 
innebära en ny almstrid17  (en år 1971 symbolisk och positiv vändpunkt för 
svensk miljörörelse). Aktivister i Socialekologisk Aktion förstör vägbyggnadsut-
rustning för Norra länken. Det sker under veckorna före och ända fram till 
                                                      
12 Olausson, M. (2001): Den Engelska parken i Sverige under gustaviansk tid, Byggförlaget, Stock-
holm, s. 191 
13 Ibid, s. 109-110, 173, 191, 197-198 
14 Regeringens proposition 1994/95:3: Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-
Djurgården, Fritzes förlag, Stockholm, s. 15-16 
15 Ibid, s. 16 
16 Ibid, s. 16 
17 Almarna stod i vägen för byggnationen av en ny tunnelbaneuppgång i Kungsträdgården, Stock-
holm. Konflikten 12-13 maj 1971 ses som en reaktion mot den rationalistiska stadens tristess och 
monotoni. Och strävan efter en mera humanistisk och miljömässig stad. Källa: Nationalencyklo-
pedin (2002), Bonniers Förlag, Stockholm, Stahre, U. (2001): ”Rebuilding the City – Stockholm 
and Urban Social Movements”, Ethnologia Europaea 31:2, s. 7, 10, 16-17 
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Regeringsrättens beslut den 31 januari 1997 (jfr även avhandlingens kap. 12-
13). Och det är ett exempel på de spänningar som finns i Norra länken-frågan 
och om motorvägar generellt. Friktionen kring paketets vägdel är tydliga. Miljö-
rörelsen protesterar redan innan avtalet sluts. Kritiken rör inte bara grön-
områden. Den rör företeelser som emissioner, globala klimatmål, vägarnas bi-
drag till social skiktning, höga kostnader. Vidare finns påstås det finnas brister i 
demokratiskt avseende. Det finns, enligt Ur Tid Är Leden (1996), paraplyorga-
nisation för motståndet, ca 60 organisationer som arbetar mot paketet. Fler än 
100 olika medborgargrupper vill, enligt Wohlgemuth (1997), stoppa eller ändra 
trafikavtalet. 18  

Rode, Vägverket, Region Stockholms högste chef jämför Dennispaketet, där 
Norra länken alltså ingår, med andra så kallade stora projekt till exempel Öre-
sundsbron (Malmö – Köpenhamn). Han framhåller Stockholmsregionens stora 
trafikvolymer: 

RODE: ”Skillnaden är den att trafiken i Stockholm är så mycket intensivare. 
När vi pratar om ... om vi nu tar Essingeleden, så har vi 130.000 fordon per 
dygn. Öresundsbron har 10.000. Alltså det är som en sketaväg i Stockholm, 
som man byggt en bro till. Det har vi på våra sexmetersvägar ute i bushen. 
Trafikomfattningen, trafikintensiteten i Stockholm, den är så enormt mycket 
annorlunda än på andra håll i landet. Och jag tror tyvärr så är det nog så 
att varken smålänningar [syftar på mig, min anm.] eller skåningar [Rs hem-
region, min anm.], vem det nu är, ser dom här skillnaderna. Hade inte 
stockholmsregionen haft en i mångt och mycket suverän kollektivtrafik, så 
hade det varit kaos här. Nu kan man säga att Stockholm klarar sig på grund 
av att man har ett utbyggt tunnelbane- och pendeltågsystem. Annars hade det 
varit katastrof.” 19 

De som bor på andra ställen än i Stockholm förstår, enligt Rode, alltså inte 
riktigt den besvärliga trafiksituation som råder i huvudstadsregionen. Dennis-
paketet ska således kraftigt reducera de stora trafikflödena i Stockholms centrala 

                                                      
18 Dagens Nyheter (1996): ”Vägtunnlar: Klart för byggstart av Norra länken. År 2000 ska förläng-
ningen till Värtan vara klar”, Melander, P., 1996-10-26, avd. KOM, s. C02 (A4), Ekologisten 
(1997): ”Ett trasigt vägbygge”, nr. 3, s. 4, Ekologisten (1997): ”Sörj inte, agera”, nr. 3, s. 3-4, Ur 
Tid Är Leden,  Albert, Socialekologisk Aktion, intervju, s. 1-2, 5, 6-7, Nils, Socialekologisk Aktion,  
intervju, s. 3-4, Oskar, Förbundet för Ekoparken,  intervju, s. 1-3, 6, Pontus, Förbundet för Eko-
parken,  intervju, s. 3, Ur Tid Är Leden (1996):Dennispaketet – En kritisk granskning, 3:e uppl, 
Kommunikationskansliet för Storstockholmsöverenskommelsens arkiv, Denniskansliets referens-
bibliotek 1994-1997 F4:18, Wohlgemuth, D. (1997): Medborgarsammanslutningar i nätverk – 
motståndet mot Dennispaketet som fallstudie, Göteborgs universitet, Statsvetenskapliga institutio-
nen, uppsats, s. 1, Avhandlingens empiriska del d.v.s Avsnitt II (kap. 7-10) –III (kap. 11-16),  
Stahre, U. (2001): ”Rebuilding the City – Stockholm and Urban Social Movements”, Ethnologia 
Europaea 31:2, s. 5-18 
19 Rode, H. (2002): Vägverket, Region Stockholm, vägdirektör, regionchef,  intervju – 02-07-03,  s. 9 
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delar. Det gäller exempelvis de vägar som kringränner Bellevueparken (se figur 
nedan).  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 1 Befintliga trafikflöden vid norra innerstaden (år 1993) 

Trafikflödet år 1993,  i och  vid  Stockholms norra innerstad. Modellberäknad respektive 
uppmätta trafikvolymer (det senare inom parentes). Gäller 1000-tal for-
don/vardagsmedeldygn. Bellevueparken syns (gul stjärna). Källa: Arbetsgrupp Norra Länken 
(1995):  Alternativ till Norra Länken – Utökad miljöprövning och avgiftsstationerna, rapport 1995-
09-28, s. 9  

  

5.2.2 Kampen för Nationalstadsparken, striden mot Norra länken 

Stockholms kommunfullmäktige beslutar, som ett led i Dennispaketets ut-
förande, den 20 december 1993 att bygga Norra länken, delsträcka Norrtull - 
Roslagstull. Delsträckan ifråga ska dras fram i Bellevueparken. Beslutet överkla-
gas, som redan nämnts i avhandlingens kap. 1, av närboende. Greger och Inge-
gerd Carpelan bor uppe på en bergknalle i Bellevueparken, stadsdelen Vasasta-
den. Deras bostad är en kulturbyggnad från 1700-talets slut och kallas för Spar-
res träslott. Bellevueparken härrör således från samma historiska period och är 
ett viktigt delområde i Ekoparken. Paret Carpelan överklagar bland annat den 
aktuella detaljplanen. Det sker med stöd i NRL kap. 3 §7 där det anges intrång 
och skada i nationalstadspark förbjuds. Även andra närboende för talan mot 
vägen och detaljplanen. Brita Eldh, dottern till skulptören Carl Eldh, är bosatt i 
faderns ateljé där hans samlade verk finns utställda. Ateljén ligger i Bellevuepar-
ken. Vidare besvärar sig makarna Birgitta och Carl Gustaf Leijonhielm. De bor 
ett stenkast från paret Carpelan i Paschens Malmhus (även det från 1700-talet). 

1 
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Alla nämnda hus ägs av Stockholms stad. Vägen hotar, anser de närboende, 
förstöra parkmiljön. Överklagan sker ända upp till högsta rättsliga instans (Re-
geringsrätten). Paret Carpelans inlagor till rätten författas av Greger. Han yttrar 
sig även muntligt vid förhandlingarna. Greger uttalar sig till skillnad från de 
övriga överklagande i huvudsak om vägens effekter på de allmänna intressen 
och inte om parets enskilda intressen. De närboendes överklaganden ska, som vi 
strax ska återkomma till, visa sig få central betydelse för Norra länken och Den-
nispaketet. 20 

Ewa Larsson, (mp) riksdagsledamot, ställer en interpellation i Sveriges riks-
dag. Frågan är publicerad den 21 januari 1997 och riktad till Jörgen Anders-
sons, (s) - inrikesminister. Den handlar om Norra länken. Larsson betonar att 
detaljplanerna för vägen utan tvivel skadar det historiska landskapets natur- och 
kulturvärden. Andersson svarar att Norra länken är förenlig med Nationalstads-
parken. 21  Och tillägger: ”Som svar på frågan om vi tänker ompröva det här 
beslutet kan jag säga att det här beslutet gäller, det har regeringen fattat och 
någon omprövning kommer det inte att bli.”22 Det är tydligt att han väntar sig 
att regeringens beslut i ärendet kommer att bli det sista.  Rode delar tydligen 
bedömningen, för han uttalar redan i slutet av oktober 1996 att Regeringsrät-
tens dryftande av ärendet endast rör ”formalia”23, vilket inte kommer att ha 
någon effekt på Norra länkens verkställandefas. Han hävdar att om Regerings-
rätten tänkt hindra byggnationen hade rätten krävt inhibitionsbeslut, vilket den 
inte gjort. Rode tillägger att han inte alls är orolig. Han litar helt och hållet på 
att regeringens och involverade departements juridiska kompetens ska räcka. 
Nationalstadsparken är således skyddat av redan nämnda bestämmelse. Före 
Regeringsrättens beslut antar således personer som Andersson och Rode att 
Norra länkens byggnation ska få klartecken. De blir nu medvetna om motsat-
sen. 24 Domslutet lyder: 

                                                      
20 Regeringsrätten (1997): Dom, 1997-01-31, målnummer 1931–1932-1996, undertecknad Stig 
Brink, Ulla Wadell, Stig von Bahr, Arne Baekkevold, Marianne Eliason, Lars Sandbäck, s. 1-10, 
Regeringen, Miljödepartementet (1996): ”Överklagande i fråga om detaljplan för del av Norra 
Länken (Norrtull – Roslagstull) inom stadsdelen Vasastaden i Stockholms kommun”, Regeringsbe-
slut, Undertecknad Marita Ulvskog, Ivar Frostenson, Regeringsbeslut 1996-02-29, M94/1552/9 
(slutligt) M95/1049/9, s. 1-7, jfr även avhandlingens kap. 9.3 
21 Riksdagens Interpellation 96/97:96 Om Nationalstadsparken, Ewa Larsson (mp), Riksdagens 
Protokoll 1996/97:55, Tisdagen den 28 januari 1997, Anf. 45, Andersson, Jörgen, (s) inrikesmi-
nister 
22 Riksdagens Protokoll 1996/97:55, Tisdagen den 28 januari 1997, Anf. 48, Andersson, Jörgen, (s) 
inrikesminister 
23 Svenska Dagbladet (1996): ”Byggstart för Norra Länken – Regeringen godkände detaljplaner - 
Förseningen nu fyra år”, 1996-10-25, Österholm, P., avdelning: Stockholm, s. 34  
24 Svenska Dagbladet (1996): ”Byggstart för Norra Länken – Regeringen godkände detaljplaner - 
Förseningen nu fyra år”, 1996-10-25, Österholm, P., avdelning: Stockholm, s. 34 , Svenska Dag-
bladet (1997): ”Avgörande dom för Norra länken – Familjer strider mot tunnel under husen 
Regeringsrätten ger besked i dag”, 1997-01-31, Österholm, P., avdelning: Stockholm, s. 14, 
Rode, H. (2002): Vägverket, Region Stockholm, vägdirektör, regionchef, intervju – 02-07-03, s. 13 



Jönköping International Business School 

 98

”I förevarande fall innebär detaljplanen att det blir möjligt att anlägga en ca 
35 meter bred trafikled i tunnel genom nationalstadsparken. Tunneln skall 
delvis anläggas i ett öppet schakt från markytan. Sistnämnda del av tunneln 
går bl.a. på en sträcka av ca 100 meter inom ett område som är bevuxet med 
träd och annan vegetation och som har parkkaraktär. Inom detta område 
blir det alltså möjligt att fälla träd och ta bort vegetation och jord så att ett 
djupt schakt skapas. Det framstår som helt klart att dessa åtgärder innebär 
ett intrång i nationalstadsparkens parklandskap och naturmiljö. 

Regeringsrätten finner redan på angiven grund att de åtgärder som blir möj-
liga genom den antagna detaljplanen strider mot 3 kap. 7 § andra stycket 
NRL. Det innebär att också regeringens beslut strider mot lagrummet. På 
grund härav skall regeringens beslut upphävas.” 25 

Massmedia ger nyheten betydande utrymme. Senare under kvällen firar ett 40-
tal av ekoparksvännerna med facklor och sång om ”Segern är vår” i just den 
backe bakom Wenner-Gren Center som konflikten handlat om. Det är där 
vägen skulle ha gått. Greger Carpelan hänvisar till att utan domslutet hade par-
kens biologiska mångfald allvarligt försämrats. Han tillägger att Nationalstads-
parken exploateras i små steg. Men nu finns det en bas för att agera. Domstolen 
återsänder målet till regeringen för ny bearbetning. Det politiska organet upp-
häver därefter Vägverket och Stockholm kommunfullmäktiges beslut i ärendet. 

26 Vägverket stoppar med hänvisning till domslutet ”omedelbart” 27 arbetet med 
Norra länkens arbetstunnlar .  

                                                      
25 Regeringsrätten (1997): Dom, 1997-01-31, målnummer 1931–1932-1996, undertecknad Stig 
Brink, Ulla Wadell, Stig von Bahr, Arne Baekkevold, Marianne Eliason, Lars Sandbäck, s. 9 
26 Carpelan, G. (2000): Part i Norra Länkenmålet, målnummer 1931–1932-1996 med flera mål, 
Kommittén för Gustavianska Parken, intervju – 00-04-03, s. 4, Schantz, P. (1997): ”Framgångens 
ansvar”, Hagabladet Nr 1, s. 1-2, Hagabladet (1997): ”Champagne i Bellevue”, Hagabladet, Nr 1, 
s. 1, Dagens Nyheter (1997): ”Dennispaketet försenas: Norra länken stoppas. Regeringsrättens 
dom hindrar trafikleder under Bellevueparken”, Melander, P., 1997-02-01, avd. KOM, s. C01 
(A6), Dagens Nyheter (1997): ”Etappvinst: ’Seger för alla stockholmare’. Fest i fackelsken”, Me-
lander, P, Tottmar, M., 1997-02-01, avd. KOM, s. C01 (A6), Regeringen upphäver kommunens 
beslut att anta detaljplan för Norra Länken, Norrtull-Roslagstull, Det sker 22 okt. 1998. Reger-
ingen upphäver Vägverkets beslut angående Norra Länkens arbetsplaner 1 och 2. Det sker den 22 
oktober 1998. Källor: Regeringen (1998):”Överklagande i fråga om detaljplan för del av Norra 
Länken (Norrtull-Roslagstull) inom stadsdelen Vasastaden i Stockholms kommun – förnyad 
prövning efter beslut om Regeringsrätten om återförvisning”, till Stockholms kommun, 1998-10-
22, undertecknat Kjell Larsson, Ivar Frostenson, dnr In97/358/PL, s. 1-2, Regeringen 
(1998):”Överklaganden av Vägverkets beslut att fastställa arbetsplan för Norra Länken, arbetsplan 
1, delen Norrtull – Roslagstull – Frescati, samt indragning av väg, Solna och Stockholms kom-
muner, Stockholms län”, till Vägverket Borlänge, undertecknat Björn Rosengren, Leena Taillefer, 
dnr K96/4202/3, s. 1-2, Regeringen (1998):”Överklaganden av Vägverkets beslut att fastställa 
arbetsplan för Norra Länken, arbetsplan 2, delen Värtan, samt förändring av väghållaransvar, 
Stockholms och Lidingö kommuner, Stockholms län”, till Vägverket, undertecknat Björn Rosen-
gren, Leena Taillefer, dnr K96/4181/3, s. 1-2 
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Lars Gyllensten är författare, före detta Svenska Akademien och tillhör 
Kommittén för Gustavianska Parken. Han uttalar, Dagens Nyheter (1 februari 
1997): 

”Jag vill hylla Greger Carpelan och juristen Bengt Hamdahl [före detta Re-
geringsrättens ordförande, tillhör Kommittén för Gustavianska Parken, min 
anm.], som så effektivt visat på miljökatastrofen i Bellevueparken. Vägverket 
måste återgå till det ursprungliga förslaget att dra Norra länken under Ce-
dersdalsgatan – eftersom Skanska tänkte bygga ett storhotell vid Wenner-
Gren Center stoppade man det. Se, det var dumt.” 28 

Gyllensten refererar således till att andra placeringar av Norra länken, delsträcka 
Norrtull – Roslagstull, tidigare varit aktuella. Motorvägens tänkta placering är 
då ett läge strax utanför Bellevueparken (och därmed även utanför Ekoparken) 
(jfr avhandlingens kap. 15).  

En rad politiker är tydligt överraskade över situationens plötsliga vändning. 
Claes Åhnstrand, (s) trafiklandstingsråd, flaggar omedelbart för förseningar av 
hela Dennispaketet. Han anser, enligt Dagens Nyheter (1 februari 1997), att 
ingen väntat sig att bestämmelsen om Nationalstadspark skulle stå i konflikt 
med Norra Länken. Nu måste man finna en kompromiss. I Svenska Dagbladet 
(1 februari 1997) uttrycker Åhnstrand förvåning över att domstolen inte tagit 
hänsyn till uttalandena i förarbetena. Regeringen ansåg att bygget av motorvä-
gen stämde överens med lagens intentioner. Norra länken kommer, tror Åhn-
strand, att byggas men med större kostnader och längre amorteringstid. 29 Elwe 
Nilsson, Stockholms län, (m) oppositionslandstingsråd, anför i Dagens Nyheter 
(1 februari 1997): 

”Ett förvånande beslut av flera skäl, inte minst eftersom Vägverket tagit så-
dan miljöhänsyn. Vid ett tillfälle tog de en fördyring på 40 miljoner för att 
rädda två lindar, och de har ofta undvikit enkla lösningar. Det här drabbar 
intäkterna, så jag förutsätter att ärendet snabbehandlas i regeringen. Vi har 
inte råd med fler förseningar.” 30 

                                                                                                                             
27 Vägverket (1996): Vägverket redovisar- Vägverket, Region Stockholm, redovisar de lånefinansi-
erade vägprojekten, 1 januari - 31 december 1996,  1996 Helår, s. 1 
28 Dagens Nyheter (1997): ”Mats Hulth: Beslutet väcker förvåning i Stadshuset. Nu ligger bollen 
hos regeringen”, Stugart, M, Tottmar, M., 1997-02-01, avd. KOM, s. C01 (A6) jfr även Schantz, 
P. (1997): ”Framgångens ansvar”, Hagabladet, Nr 1, s. 2 
29 Dagens Nyheter (1997): ”Mats Hulth: Beslutet väcker förvåning i Stadshuset. Nu ligger bollen 
hos regeringen”, Stugart, M, Tottmar, M., 1997-02-01, avd. KOM, s. C01 (A6), Svenska Dag-
bladet (1997): ”’Regeringen måste prioritera ärendet’”, Österholm P., 1997-02-01, avd. 
STOCKHOLM, s. 19 
30 Dagens Nyheter (1997): ”Mats Hulth: Beslutet väcker förvåning i Stadshuset. Nu ligger bollen 
hos regeringen”, Stugart, M, Tottmar, M., 1997-02-01, avd. KOM, s. C01 (A6) 
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Med referensen till ’intäkterna’ pekar han på vägtullarnas betydelse för Dennis-
paketets finansiering. Betalsystemet är alltså tänkt att sättas i drift när Norra 
länken står klar. Han medger i en intervju med mig att domslutet kom som en 
total överraskning. 31  Nilsson säger även följande: ”Det är rätt fantastiskt efter-
som hela bakgrunden till lagstiftningen och alla samråd byggde på att man skul-
le genomföra ett antal projekt på ett miljövänligt sätt, men de skulle genomfö-
ras.”32 Han tillfogar att arbetstunnlarna redan påbörjats och att de kostade 600 
miljoner kronor att bygga. Tunnlarnas lånefinansiering innebär räntekostnader. 
Regeringsrättens utslag är därför kostsamt. Miljövinsterna är samtidigt små. 33  
Mats Hulth, (s) finansborgarråd - Stockholms kommun, yttrar sig, enligt Da-
gens Nyheter (1 februari 1997), enligt följande: 

”Det här var inte speciellt bra, men det är ett faktum, vi får acceptera situa-
tionen. Bollen ligger hos regeringen, själv ska jag träffa vägverket på måndag 
morgon. Vi får hitta en annan lösning. För Stockholm innebär det fördy-
ringar och att viktiga byggen för att minska bilismen inte kommer igång.” 34 

I en intervju med mig säger Hulth att ”vi”, som han uttrycker sig, såg domslutet 
som upprörande därför att lagen fick en alltför snäv tolkning. Han tillägger att 
vi inte ville ha lagen i den utformning den fick. Den förhindrar stadens utveck-
ling. Man borde klargjort utbyggnadsbehoven innan Nationalstadsparken inrät-
tades. Norra länken är ett mycket viktigt projekt och av regional betydelse.35 På 
ett annat ställe i intervjun säger han om domslutet: ”Man blev ju förbannad, 
man hade ju ändå hoppats att det skulle gå vägen.”36 Carl-Erik Skårman, Stock-
holms Stad, (m) Stadsbyggnadsnämnden, säger sig vara chockad av rättens ut-
slag. De får under lagens beredning mer eller mindre löfte om att Norra länken 
skulle få byggas. Motorvägens färdigställande kommer enligt Skårman att förse-
nas åtskilliga år. 37 Carl Cederschiöld, Stockholms stad, (m) oppositionsborgar-
råd, påpekar: ”Första gången man prövar naturresurslagen gör man det på ett 

                                                      
31 Nilsson, E. (2004): (m) landstingsråd i Stockholms Län 1991-1998, intervju – 04-03-10, s. 3, 5 
32 Nilsson, E. (2004): (m) landstingsråd i Stockholms Län 1991-1998, intervju – 04-03-10, s. 2 
33 Nilsson, E. (2004): (m) landstingsråd i Stockholms Län 1991-1998, intervju – 04-03-10, s. 1-3, 
Dagens Nyheter (1997): ”Norra Länken: ’Lagen måste skrivas om’. Landstingspolitiker kräver att 
bygget fortsätter, Beckman, P., 1997-02-05, avd. KOM, s. C02 (A6), jfr även Falkemark, G. 
(1999): Politik, lobbyism och manipulation - svensk trafikpolitik i verkligheten, Bokförlaget Nya 
Doxa, Nora, s. 229, Fröberg, D. (2002): ”Implementeringen av lagen – Ett statsvetenskapligt 
perspektiv”, Schantz, P., Holm, L. (red.), Nationalstadsparken – Ett experiment i hållbar utveckling 
– Studier av värdefrågor, lagtillämpning och utvecklingslinjer, Formas förlag, Stockholm, s. 65-66, 
72 
34 Dagens Nyheter (1997): ”Mats Hulth: Beslutet väcker förvåning i Stadshuset. Nu ligger bollen 
hos regeringen”, Stugart, M, Tottmar, M., 1997-02-01, avd. KOM, s. C01 (A6) 
35 Hulth, Mats, Stockholms stad, (s) finansborgarråd, intervju – 04-03-10, s. 1-2 
36 Hulth, Mats, Stockholms stad, (s) finansborgarråd, intervju – 04-03-10, s. 2 
37 Skårman, C.E. (2004): (m) Stadsbyggnadsnämnden, Stockholms stad, intervju – 04-03-10, s. 2 
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sätt som inte en människa kunnat förutse. Jag syftar på det här med intrång; ska 
allt räknas som intrång, även sådant som syftar till att öka miljöhänsynen?” 38 

Cederschiöld (m) anser, enligt Svenska Dagbladet (1 februari 1997), att la-
gen kan komma att behöva ändras. Om den i praktiken förhindrar miljöförbätt-
ringar kan detta inte stämma med intentionerna. Tidningens Peo Österholm 
beskriver politikerns reflektioner: 

”Det här var väl en tolkning av lagen som inte riktigt var meningen. Det 
spelar tydligen ingen roll om intrånget i nationalstadsparken är positivt eller 
negativt för parken.  
Han utesluter inte att man måste ändra lagen.  
- Om lagen utgör en begränsning för att genomföra miljöförbättringar så kan 
väl det knappast vara det som är meningen.  
- Norra länken måste fram på ett eller annat sätt, vilket ju även centerpartiet 
och vänsterpartiet är med på, påpekar Carl Cederschiöld.”39 

Elwe Nilsson och Åhnstrand framhåller, enligt Dagens Nyheter (5 februari 
1997), att bestämmelsen om nationalstadspark måste ändras om Norra länken 
ska kunna byggas. Nilsson menar att lagstiftarens intentioner bör följas. Det 
innebär att motorvägen kan byggas. Ines Uusmann, (s) kommunikationsminis-
ter och Anna Lindh, (s) miljöminister, klargör dock att en lagändring inte är 
aktuell. 40 Fredrik Reinfeldt (m) yttrar i Riksdagen den 4 februari 1997 följande, 
varpå Ines Uusmann, (s) kommunikationsminster, yttrar sig i nästföljande anfö-
rande: 

REINFELDT: “Om jag förstod de samfällda bedömningarna från i går rätt 
är det väl ändå så, att Regeringsrättens dom eventuellt medför en fördröjning 
av hela Dennispaketets ikraftträdande. Det måste åtgärdas antingen via en 
ändrad lagstiftning, så att man följer lagen så som den var tänkt att verka, 
eller genom ändrad detaljplan med allt vad det innebär i form av förseningar 
och fördyringar av hela projektet. ---  Ines Uusmann var i flera kommentarer 
i går inne på att detta inte skulle leda till mer pengar från staten. Vi från 
Stockholms län har hört till leda att den alldeles oförskämt lilla del av vägan-
slagen som hamnar i denna region skall fortsätta att ligga på samma nivå. 
Men så pekade statsrådet på en annan möjlig lösning. Jag är väldigt nyfiken 
på att höra vad det skulle vara. Tullarna är ju kopplade till Norra länkens 

                                                      
38 Dagens Nyheter (1997): ”Mats Hulth: Beslutet väcker förvåning i Stadshuset. Nu ligger bollen 
hos regeringen”, Stugart, M, Tottmar, M., 1997-02-01, avd. KOM, s. C01 (A6) 
39 Svenska Dagbladet (1997): ”’Regeringen måste prioritera ärendet’”, Österholm P., 1997-02-01, 
avd. STOCKHOLM, s. 19 
40 Dagens Nyheter (1997): ”Norra länken: ’Lagen måste skrivas om’. Landstingspolitiker kräver att 
bygget fortsätter”, Beckman, P., 1997-02-05, avd. KOM, s. C02 (A6)  
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färdigställande. Vad är det, om detta skulle bli fördröjt, för annan lösning 
som statsrådet menar?” 41 

UUSMANN: ”I den situation som har uppkommit i och Regeringsrättens ut-
slag i fredags ställs naturligtvis en hel del frågor också till oss i Regeringskans-
liet – och inte bara där, för det handlar väldigt mycket om regionen också – 
beträffande hur man skall se på utformningen av Dennispaketets olika pro-
jekt. Det är för tidigt att i dag svara på vad man kan komma fram till för 
lösningar. Mitt primära intresse är naturligtvis att vi skall få trafiklösningar 
som fungerar för Stockholmsregionen och som också miljömässigt är så riktiga 
som möjligt. Man får naturligtvis också anpassa sig till den dom som Reger-
ingsrätten har fällt.” 42 

Uusmann säger alltså att man måste anpassa sig till domstolens utslag. Reinfeldt 
konstaterar i sitt nästa anförande att Uusmann talar om en annan lösning. Det 
kan tolkas som att ministern flaggar för att kassera projektet. Det tycks dock 
inte slå Reinfeldt in att så skulle kunna vara fallet. Han tolkar istället hennes 
intentioner i en för honom positiv riktning. Reinfeldt talar sedan om möjlighe-
ten till lagändring för att kunna bygga Norra länken utan försening. 43 

Resonemangen om en möjlig lagändring väcker oro i miljörörelsen. Bo 
Thunberg är Svenska naturskyddsföreningens ordförande. Han författar (6 
februari 1997) ett brev till Göran Persson, (s) statsminister, samt till Uusmann 
och Lindh. 44 Thunberg ställer sig synnerligen avvisande till idéer om att ändra 
bestämmelsen om nationalstadspark: 

“Beslutet att inrätta nationalstadsparken är i flera avseenden unikt. Ingen-
stans i världen har man gett ett område av denna karaktär ett lika starkt 
skydd mot exploatering. Dessutom vilket naturligtvis var särskilt positivt – 
togs beslutet av en hundraprocentigt enig riksdag. Att mot denna bakgrund 
ge sig in och i efterhand ’manipulera’ lagstiftningen vore självfallet stötande 

                                                      
41 Fredrik Reinfeldt (1997): Riksdagens snabbprotokoll 1996/97:59, Reinfeldt (m) till kommuni-
kationsminister Ines Uusmann (s) om Regeringsrättens beslut om Norra länken, delsträcka Norr-
tull - Roslagstull, Reinfeldts anförande är nr. 11, 1997-02-04.  
42 Uusmann, I. (1997): Riksdagens snabbprotokoll 1996/97:59, Uusmann (s) kommunikations-
minister till Reinfeldt (m) om Regeringsrättens beslut om Norra länken, delsträcka Norrtull - 
Roslagstull. Uusmanns anf. 12, 1997-02-04  
43 Fredrik Reinfeldt (1997): Riksdagens snabbprotokoll 1996/97:59, Reinfeldt (m) till kommuni-
kationsminister Ines Uusmann (s) om Regeringsrättens beslut om Norra länken, delsträcka Norr-
tull - Roslagstull, Reinfeldts anförande är nr. 14, 1997-02-04 
44 Naturskyddsföreningen (1997): ”Angående skyddet av nationalstadsparken”, till statsminister 
Göran Persson, kommunikationsminister Ines Uusmann, miljöminister Anna Lindh, 1997-02-
06, dokumentet undertecknat Bo Thunberg, ordförande, inkom till Miljödepartementet 1997-
02-07, dnr M97/494/1, s. 1 
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och skulle uppfattas som en utomordentligt allvarlig provokation mot natur-
vården.” 45 (Thunbergs understrykning) 

Thunberg avvisar lagändring med hänvisning till att lagen ifråga stöddes av 
en enig Riksdag.  

Greger Carpelan kommenterar domslutet mera, Dagens Nyheter (8 februari 
1997): ”Vi är många som har kämpat. Vår framgång är alla stockholmares se-
ger...” 46. De senaste dagarna har han blivit överöst med brev och telefonsamtal. 
Främmande personer har kommit fram och tackat honom ute på stadens gator. 
Carpelan angriper Länsstyrelsen och landshövding Ulf Adelsohn som han anser 
vägrat lyssna på rationella argument. Samtidigt är han glad över att: ”vi trots allt 
lever i en rättsstat”.47 Peter Schantz, Haga-Brunnsvikens Vänner, Kommittén 
för Gustavianska Parken, betonar: ”Domen i regeringsrätten är helt avgörande 
för Haga-Brunnsvikens och Ekoparkens framtid. Den hängde på en skör tråd. 
Utan sakägarnas överklaganden hade ingreppen snart varit ett faktum.”48  

Lars Krüger, (fp) Landstinget i Stockholms län, hävdar, Dagens Nyheter (27 
februari 1997), att rättens utslag är en ”kupp”49. Syftet är att framtvinga en 
förändring av ”svensk lagstiftning och rättstillämpning” 50. Krüger anser att 
Riksdagen därför ska meddela regeringen att förarbetena ska gälla, därefter ska 
regeringen besluta att inte upphäva planen. 51 Greger Carpelan anklagar i en 
debattartikel i Svenska Dagbladet (23 juni 1997) Ulf Adelsohn, landshövding i 
Stockholms län, för att försöka verka i den riktning Krüger föreslår: 

“Kort tid efter domslutet kallade Ulf Adelsohn till sig riksdagsmännen på 
Stockholmsbänken för att diskutera möjligheten att få regeringen att bortse 
från domen. Ledamöterna var dock så kloka att de insåg att Adelsohns linje 
skulle innebära politiskt självmord för dem som medverkade. Men Adelsohn 
är inte den som ger sig. I ett tv-program i slutet av april uttalade han att la-

                                                      
45 Ibid, s. 1 
46 Dagens Nyheter (1997): ”Greger Carpelan: ’Det är många som har kämpat’. Rikskändis efter 
segern i regeringsrätten, Stugart, M., 1997-02-08, avd. KOM, s. C03 (A6) 
47 Ibid, s. C03 (A6) 
48 Schantz, P. (1997): ”Framgångens ansvar”, Hagabladet, Nr 1, s. 2 
49 Krüger, L. (1997): “Stockholm debatt:’Regeringsrättens kupp i nationalstadsparken’. Ett försök 
att tvinga fram en lagändring.”, 1997-02-27, Dagens Nyheter, avd. INS, s. C08 (A6), jfr även 
Falkemark, G. (1999): Politik, lobbyism och manipulation - svensk trafikpolitik i verkligheten, Bok-
förlaget Nya doxa, Nora, s.230 
50 Krüger, L. (1997): “Stockholm debatt:’Regeringsrättens kupp i nationalstadsparken’. Ett försök 
att tvinga fram en lagändring.”, 1997-02-27, Dagens Nyheter, avd. INS, s. C08 (A6), jfr även 
Falkemark, G. (1999): Politik, lobbyism och manipulation - svensk trafikpolitik i verkligheten, Bok-
förlaget Nya doxa, Nora, s.230 
51 Krüger, L. (1997): “Stockholm debatt:’Regeringsrättens kupp i nationalstadsparken’. Ett försök 
att tvinga fram en lagändring.”, 1997-02-27, Dagens Nyheter, avd. INS, s. C08 (A6), jfr även 
Falkemark, G. (1999): Politik, lobbyism och manipulation - svensk trafikpolitik i verkligheten, Bok-
förlaget Nya doxa, Nora, s.230 
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gen måste ändras om regeringsrätten även underkänner Fysikcentrum [Insti-
tutionsbyggnad för Stockholms universitet och Kungliga tekniska högskolan, 
min anm.].”52 

Carpelan uppger alltså att Adelsohn praktiskt verkat i samma riktning som 
Krüger föreslår. Riksdagsmännen ifåga ska dock ha avvisat Adelsohns påstådda 
propåer om lagändring. Adelsohn ska senare ha betonat att om inte Fysikcent-
rum klarar den juridiska prövningen måste bestämmelsen om nationalstadspark 
ändras. Byggnaden är lokaliserad till andra sidan, i förhållande till den aktuella 
biten av Norra länken, den lilla sjön Brunnsviken. Även Fysikcentrum är place-
rad i Nationalstadsparken. Carpelan summerar i en intervju med mig utveck-
lingen efter domslutet om Norra Länken, Norrtull - Roslagstull: 

CARPELAN: “Men under hela våren fram till sommaren så var det starka 
krafter igång. Jag har skrivit en artikel, en debattartikel på kultursidan om 
detta och avslöjade det hela [avser ovan nyss refererade artikel, min anm.] 
men de som står på andra sidan, de teg ihjäl allting. Vi gjorde så många för-
sök och fick in också debattartiklar och försökte få igång en ordentlig debatt. 
Icke! De låg lågt och varför, därför att de naturligtvis var medvetna att de 
argument vi hade var väldigt svåra att slå.” 53 

Eftersom Adelsohn aldrig, precis som Carpelan påpekar, svarar på debattarti-
keln ifråga kontaktar jag honom. Jag läser för Adelsohn upp exakt det ovan 
återgivna citatet från Carpelans debattartikel. Adelsohns kommentar följer 
omedelbart efter avslutad uppläsning: 

ADELSOHN: ”Ja det är inte klokt. I själva verket var det så att man skulle 
bygga Norra Länken, så tolkade man ju då den här lagstiftningen så från 
Regeringsrättens sida att det påslag som skulle göras, där ju några träd skulle 
försvinna då tolkades som att man gjorde ett ingrepp i Nationalstadsparken, 
vilket icke var tanken. Det var aldrig min tanke. Utan precis som jag sa tidi-
gare, det som var beslutat skulle ju genomföras. Framför allt skulle vi bygga 
Norra Länken för att få bort de ungefär 9 miljoner fordon som årligen går 
igenom Nationalstadsparken.” 

GLEMDAL: ”På Björnnäsvägen [väg på Norra Djurgården som kan stängas 
om Norra Länken byggs, min anm.] tänker du.” 

                                                      
52 Carpelan, G. (1997-06-23): Svenska Dagbladet, artikeltyp: Debatt, avdelning: Kultur, s. 12, jfr 
även Carpelan, G. (2000): Part i Norra Länkenmålet, målnummer 1931–1932-1996 med flera 
mål, Kommittén för Gustavianska Parken,  intervju – 00-04-03, s.10-11, 00-05-30, s.5-6 
53 Carpelan, G. (2000): Part i Norra Länkenmålet, målnummer 1931–1932-1996 med flera mål, 
Kommittén för Gustavianska Parken, intervju – 00-04-03, s. 10-11 
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ADELSOHN: ”Ja. Det var ju en av själva grundtankarna. Carpelan har ju 
genom sitt överklagande orsakat att ungefär 90 miljoner bilar går där, för då 
är det en 10 års fördröjning. 90 miljoner bilar rakt igenom parken har han 
ju lyckats åstadkomma. Och det här med riksdagsmännen är ju för det första 
fel i sak. Det är ju inte så att, att jag kallade till mig riksdagsmännen. Utan 
jag hade varje år en överläggning med riksdagsledamöterna i Stockholms län, 
vilket är ganska naturligt för landshövdingen. Och i samband med den där, 
så diskuterade det man alltid gör, olika saker. Men framför allt var det med 
Jörgen Andersson [ (s) inrikesminister, min anm.]. Vi var ganska klara över 
att om man också skulle stoppa Fysikcentrum, vilket ju var försök att göra, 
som ju också var en sak som var beslutad. Den låg ju på en gammal sopsta-
tionstomt va’. Då var vi väl beredda att föreslå trots allt att man skulle änd-
ra lagstiftningen. Det var inte att försöka bortse från lagen, så han har fel 
formulering och så men det är ju inte så konstigt. Utan det var ju frågan om 
att man i så fall skulle ändra lagstiftningen så att man tydliggjorde att det 
som var tidigare beslutat också skulle vara kvar. Och det kunde ju bara 
Riksdagen göra. Så att jag diskuterade det med riksdagsmännen är säkert 
möjligt men sedan visade det sig ju att när det gäller Fysikcentrum så gick det 
ju igenom utan några problem och då fanns det inte behov av att ändra la-
gen. Så är det, så var det.” 54 

Adelsohn menar att tanken aldrig var att vägen skulle göra intrång i parken. 
Han anser att vägens helhetsverkan i miljömässigt hänseende är klart positiv. 
Adelsohn förnekar bestämt att han skulle velat verka för att riksdagsmän skulle 
försöka få regeringen att bortse från domslutet ifråga. Däremot bekräftas att han 
möjligen diskuterade en ändring av lagen med riksdagsmännen. Vidare verifie-
ras, precis som Carpelan uppger, att landshövdingen tänkt verka för en försvag-
ning av bestämmelsen om Nationalstadspark om Fysikcentrum inte tillåtits. 
Dessutom framkommer att Adelsohn diskuterat saken med Jörgen Andersson, 
(s) inrikesministern, som uppges dela hans uppfattning. Eftersom Fysikcentrum 
senare tillåts av Regeringsrätten behöver de inte agera för någon lagändring. 55 

(jfr avhandlingens Epilog)  
Torgny Johansson, Byggettan, betonar, enligt Dagens Nyheter (20 februari 

1997) följande. Stoppet av Norra länken och Fysikcentrum (byggnad för 
Stockholms universitet och Kungliga tekniska högskolan – även den belägen vid 
sjön Brunnsviken, Ekoparken) innebär att 1500 byggnadsarbetare kan bli av 
med arbetet. Sysselsättningsläget är svårt. Lagen måste ändras. 56 

                                                      
54 Adelsohn, Ulf, landshövding i Stockholms län, intervju – 2004-06-17, s. 2 
55 Adelsohn, Ulf, landshövding i Stockholms län, intervju – 2004-06-17, s. 2 
56 Dagens Nyheter (1997): ”Byggettan protesterar: ’Regeringen måste ändra lagen’. Politiska beslut 
ökar arbetslösheten’, Tottmar, M., 1997-02-20, avd. KOM, s. C02 (A6), Beträffande Fysikcent-
rum – jfr avhandlingens Epilog 
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Härmed har avhandlingens policyproblem lagts fast. Och dessutom har en 
inledande bakgrund till policyproblemet har redovisats. Vi ska snart försöka att 
fördjupa den. 

5.3 Sammanfattning och slutsatser 

Avhandlingens syfte är alltså att förklara varför politiska intentioner skiljer sig 
från praktiska resultat. Kapitlets syfte är att ange avhandlingens policyproblem 
samt redovisa problemets bakgrund. Detta utgör det första steget i tillämpning-
en av avhandlingens analysram.  

Policyproblemet formuleras med utgångspunkt i värdet liv. Arbete med att 
skydda natur eller naturliknande områden (grönområden) antas ha betydelse för 
att värna värdet. Det är med utgångspunkt i värdet liv som mitt policyproblem 
först formuleras: Vem skyddar natur? Målgruppen är primärt Stockholmsregio-
nens befolkning. Detta policyproblemet ska strukturera arbetet med att identifi-
era den funktionella institutionen naturskydd.  

Policyproblemet måste dock avgränsas mera. Hjern et al. söker funktionell 
institution i nutid. Men en sådan institution kan lika väl sökas historiskt. En 
stor del av analysenheten är alltjämt okänd och måste sökas. I sökandet efter en 
snävare avgränsning av avhandlingens policyproblem identifieras och väljs ett 
resultat. Ett antal enskilda personer, däribland Greger Carpelan, lyckas vinna en 
överklagan till Regeringsrätten. Överklagan sker med referens till National-
stadsparken natur- och kulturvärden. Domstolen anser den 31 januari 1997 att 
motorvägen Norra Länken, delsträcka Norrtull - Roslagstull, gör ett otillåtet 
intrång i ett stort grönområde kallat Nationalstadsparken. Därefter upphör allt 
arbete på vägen. Att vägarbetet upphör är det aktuella resultatet. Avhandlingens 
policyproblem blir därmed: Vem skyddade Nationalstadsparken från Norra län-
kens intrång? Därefter inställer sig frågan: Finns det någon skillnad mellan den 
identifierade funktionella institutionen och den formella institutionen? Om 
svaret är ja finns brister i styrkedjans effektivitet, vilket i så fall föranleder fors-
karen att fortsätta till nästa steg i undersökningen. Och det steget är alltså Pop-
pers situationsanalys, vilken utförs på nyss angivet sätt. (jfr avhandlingens kap. 1 
och 4) 

Det är riktigt att Riksdagens politiska intention i viss utsträckning påverkat 
resultatet. Men någon helhetsuppfattning har vi inte i frågan. Imperativet är att 
skaffa en sådan helhetsuppfattning som nyss nämnts.  

Åtminstone en delmängd i konflikter på det miljöpolitiska området i Sverige 
gäller, påpekar Hedrén, friktionen mellan naturvårdsintressen och exploate-
ringsintressen. Avhandlingens intresse gäller naturbevarande. Det kan begrepps-
liggöras med uttryck som biologisk mångfald. Motsatsen är exploaterings-
effekter på natur och biologisk mångfald. Mitt intresse för exploateringseffekter 
gäller särskilt trafikapparatens, och ännu mer specifikt motorvägen Norra län-
kens, effekter i det avseendet. 
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Det är viktigt att, som Hedréns framställning innebär, notera att miljö och 
exploatering är varandras omgivning. Ett resultat behöver inte, vilket relationen 
ifråga påminner om, ha producerats av människor som arbetar med naturskydd. 
Hjern et als nerifrånperspektiv antar att den som aktivt och positivt arbetar med 
ett värderelaterat problem (policyproblemet) ska räknas som den som utför eller 
skapar resultat (problemlösare). Det antagandet har sina begränsningar. Ett 
sådant perspektiv kan visa vem som i någon mån utför resultat men kan inte 
garantera att alla som bidrar till ett resultat täcks in. Nerifrånperspektivet kan 
inte säkert ange alla ägare till ett resultat. Resultatet kan nämligen påverkas av 
människor som arbetar aktivt och positivt med andra värden och problem. 
Avhandlingen gäller de som arbetar med naturskydd och gör inte anspråk på att 
helt förklara resultatet ifråga. Avhandlingen kan även diskutera: Varför stoppades 
Norra länkens förverkligande? Men bara indirekt via avhandlingens värde liv 
(skydda natur). Avhandlingen fokuserar ensidigt på personer som arbetar med 
detta värde.  

Alla problem har en bakgrund inklusive policyproblem. Hull, Hjern (1987) 
inleder sin studie med en bakgrund till deras policyproblem. Beskrivningen av 
mitt policyproblems bakgrund anger (1) vad som menas med Nationalstadspark 
och Norra länken samt hur de är relaterade till varandra. Till policyproblemets 
bakgrund hör även (2) en intensiv konflikt, vilket kapitlet vill illustrera och 
exemplifiera. Kapitlet visar kort sagt att anhängare och motståndare till Natio-
nalstadsparken samt anhängare och motståndare till Norra länken är oense om 
det mesta inklusive vad som ska räknas som intrång i Nationalstadspark. De-
taljplanen för vägens delsträcka Norrtull - Roslagstull överklagas av närboende. 
Bland dessa finns Greger och Ingegerd Carpelan. De bor strax intill där vägen 
ska utföras uppe på en bergknalle i Bellevueparken. Regeringsrätten hävdar 
alltså att det 100 meter långa schakt som Vägverket vill utföra i parken helt 
klart utgör ett otillåtet intrång och fäller därför detaljplanen. Med redan nämn-
da konsekvenser för Dennispaketet. En gubbe på en kulle (som några kritiker 
kallar Greger Carpelan) stoppar därför ar ett av Sveriges största exploaterings-
projekt någonsin. Detta blir en kulmen i konflikten.Vi ska efterhand få veta 
mera om vad denna häftiga konflikt bottnar i. 
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6 Forskningsstrategi, design och me-
toder – del I 

”--- regardless of whether one favors qualitative or quantitative research, there is a 
strong and essential common ground between the two (Yin 1994).” 

Robert, K. Yin1 

 
Poppers filosofi är viktig i avhandlingen. Han har dock inte mycket att säga i 
design- och metodhänseende. Därför bygger detta kapitel till stor del på Yin 
(1989, 1994). Han är positivist och skiljer sig alltså filosofiskt från den kombi-
nation av kritisk rationalism och förståelseorienterat perspektiv som mitt ställ-
ningstagande innebär (jfr avhandlingens kap. 2). Yin kommenterar för övrigt 
just förhållandet metoder - filosofier:  

”…som investigators distinguish between quantitative research and qualita-
tive research – not on the basis of the type of evidence but on the basis of 
wholly different philosophical beliefs (e.g., Guba & Lincoln, 1989, Lincoln, 
1991, Sechrest, 1991; Smith & Heshusius, 1986). These distinctions have 
produced a sharp debate within the field of evaluation research. Although 
some believe that these philosophical beliefs are irreconcilable, the counter-
argument can still be posed – that regardless of whether one favors qualitative 
or quantitative research, there is a strong and essential common ground be-
tween the two (Yin 1994b).”2 

Yin betonar det gemensamma mellan särskilt kvalitativa och kvantitativa meto-
der. Och det innebär väl rimligen även att han inte håller med dem som anser 
att positivism och förståelseorienterade filosofier är oförenliga (irreconcilable). 
Yin antyder därmed en inställning som pekar i Poppers riktning låt vara från en 
positivistisk ingång snarare än en kritisk rationalistisk. Lin avstår däremot från 
att kommentera filosofiska spörsmål men konstaterar att positivistiska och för-

                                                      
1 Yin, R.K. (2003):Case Study Research – Design and Methods, third edition, Sage, London, s. 15, 
jfr även Lieblich, A. et al. (1998):Narrative Research – Reading, Analysis and Interpretation, Sage, 
London, s. 166-167 
2 Yin, R.K. (2003):Case Study Research – Design and Methods, third edition, Sage, London, s. 15, 
jfr även Lieblich, A. et al. (1998):Narrative Research – Reading, Analysis and Interpretation, Sage, 
London, s. 166-167 
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ståelseorienterade ingångar kan komplettera varandra i kvalitativa studier. (jfr 
avhandlingens kap. 2) 3  

Yins resonemang är till stor del av allmän förnuftskaraktär. Hans rekom-
mendationer kan åtminstone fungera som grund för diskussion. Vi ska se hur 
Yin och andra forskare närmar sig företeelser som forskningsstrategi, forsk-
ningsdesign, dataanalys et.c.  

6.1 Val av forskningsstrategi  

Det finns, enligt Yin (1989), olika forskningsstrategier som experimentstudier, 
historiska studier, surveystudier, fallstudier och statistiska databasstudier. Valet 
av strategi är bundet till förhållanden som: Forskningsfrågans beskaffenhet, 
kontrollen en forskare har över händelseförloppet, om det rör sig om ett nutida 
eller historiska processer.4 

Gränserna mellan de olika strategierna överlappar varandra men varje strate-
gi uppvisar bestämda särdrag. Studiens syftesformulering avgör strategivalet. 
Om syftet är a) utforskande (vad-frågor) kan vilken som helst av de fem nämn-
da strategisorterna användas till exempel en utforskande fallstudie. Om frågorna 
är b) förutsägande, syftar till att beräkna frekvenser eller fenomens utbredning 
(hur många, hur mycket-frågor) är surveystrategin eller den statistiska databas-
strategin lämpligast. Är däremot avsikten med studien att c) förklara något 
(hur- och varför-frågor) är tumregeln att använda någon av strategierna fallstu-
dier, historiska studier eller experimentstudier. Sådana studier kan handskas 
med operationella samband som behöver spåras över tid. 5 

Avhandlingens syfte är att försöka förklara varför politiska intentioner (poli-
tiska församlingar) skiljer sig från praktiska resultat. Syftet ställs mot bakgrund 
av två ontologiska och vetenskapsfilsofiska antaganden: (1) Alla studier är rela-
terade till värden och (2) Människors handlingar kan till stor del förklaras med 
utgångspunkt i den situation personen ifråga befinner sig i. Implementations-
forskningstraditionens nerifrånforskare kan visa vem som utför en värderelate-
rad funktion. Det sker med utgångspunkt i det teoretiska antagandet om att 
utförande innebär sådant som planering och resursmobilisering. Nerifrånforska-
ren kan sedan bestämma politiska intentioners relevans för funktionsuppfyll-
nad. Hjern et al. bidrar således med ett viktigt första steg i besvarandet av av-
handlingens syfte. Men det är inte tillräckligt för att besvara avhandlingens syfte 
för vi kan inte förklara varför funktionen utförts. Det kan ske genom att närma 

                                                      
3 Lin, A.C (2001): ”Bridging Positivist and Interpretivist Approaches to Qualitative Methods”, 
Policy Studies Journal, Vol. 26, No. 1, 1998, s. 163, Yin, R.K. (2003):Case Study Research – De-
sign and Methods, third edition, Sage, London, s. 15 
4 Yin, R. K. (1989): Case Study Research - Design and methods, Applied Social Research Methods, 
revised edition, Series Volume 5, Sage Publications, Newbury Park, s. 15-18 
5 Ibid., s. 17-20 
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sig de personer som nerifrånforskarna identifierat och fråga dem hur de förkla-
rar och upplever funktionens uppfyllelse (med betoning på den situation dessa 
personer befinner sig i). I tillägg ska forskaren kritiska granska dessa berättelser 
överensstämmelse med verkligheten. (jfr avhandlingens kap. 1-4) 

Avhandlingen vill inte granska analysramens mera principiella antaganden. 
Avhandlingens mer begränsade syfte är istället att visa hur analysramens princi-
piella idéer kan tillämpas. Avhandlingens empiriska del vill däremot pröva anta-
ganden som befinner sig på en slag substantiell nivå. Antagandena gäller skyd-
dandet av naturresurser (värdet liv). Mina forskningsfrågor gäller närmare be-
stämt 1): Vem skyddade Nationalstadsparken från Norra länkens intrång? Samt 
2): Hur förklarar de studerade Nationalstadsparkens skyddande (med tonvikt 
på de studerades situation)? Och 3: Stämmer de studerades förklaringar med 
verkligheten? Forskningsfråga 1 ligger faktiskt närmast frågekategori b), alltså 
sådant som rör frekvenser eller fenomens utbredning, sökandet av en funktion 
positivt, låt vara med i stort sett icke numeriska data, har en sådan innebörd. 
Detta kan beskrivas som ett slags, om än annorlunda, survey (jfr Fowler, 1993). 
Metoden är dock inte enkät utan snöbollsurval (jfr avhandlingens 6.6 Urval). 
Forskningsfråga 2 och 3 har däremot en förklarande karaktär och tillhör därför 
kategori c) d.v.s. fallstudier, historiska studier eller experimentstudier. 6   

Inom kategori c) kan strategin experiment läggas åt sidan. En sådan strategi 
innebär att forskaren medvetet försöker skilja ett fenomen från sitt samman-
hang för att sedan kunna ställa ett fåtal variabler i centrum och manipulera 
dessa. Det kan användas till exempel i socialpsykologiska studier. Det är nog 
inte möjlighet att utföra en sådan kvasi-experiementell strategi här. Förklaring-
en av naturskydd beror troligen av ett antal faktorer som måste spåras över tid. 
Fenomenet naturskydd måste skildras i sin kontext. Mitt val står istället mellan 
fallstudier och historiska studier. Dessa är lämpliga om antalet variabler är många 
och gränserna mellan fenomen och kontext är otydliga. Fallstudier rör nutida 
händelser och historiska icke-nutida händelser. 7  

Yin konstaterar att i helt historiska studier är alla relevanta personer döda 
och forskaren måste sätta sin tillit till dokument och andra artefakter. I en fall-
studie kan människor intervjuas och observeras direkt. Jag avser att fokusera på 
en tidsperiod som sträcker sig upp till (tentativt) cirka 10 år tillbaka i tiden (jfr 
avhandlingens 6.7. Avgränsningar). Det rör en historisk men inte alltför avläg-
sen tidsperiod. Eftersom involverade personer rimligen till stor del fortfarande 
är i livet bedöms studien mer som nutida än historisk. 8  Min undersökning är 
följaktligen en fallstudie: 
                                                      
6 Yin, R. K. (1989): Case Study Research - Design and methods, Applied Social Research Methods, 
revised edition, Series Volume 5, Sage Publications, Newbury Park, s. 19-20, 23, Fowler, F.J. Jr. 
(1993): Survey Research Methods, sec. ed., Sage, London 
7 Yin, R. K. (1989): Case Study Research - Design and methods, Applied Social Research Methods, 
revised edition, Series Volume 5, Sage Publications, Newbury Park, s. 19-20, 23 
8 Yin, R. K. (1989): Case Study Research - Design and methods, Applied Social Research Methods, 
revised edition, Series Volume 5, Sage Publications, Newbury Park, s. 16-23 
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”A case study is an empirical inquiry that:  
- investigates a contemporary phenomenon within its real-life context; when 
- the boundaries between phenomenon and context are not clearly evident; 
and in which  
- multiple sources of evidence are used.” 9 

En fallstudie vill, för att summera, förklara något, gränserna mellan fenomen 
och sammanhang är otydlig, har en mer nutida än historisk inriktning samt 
använder en rad olika beviskällor. Avhandlingens frågor passar en sådan be-
skrivning. 

6.2 Fallstudiens forskningsdesign 

När Yin talar om fallstudiestrategins forskningsdesign menar han det logiska 
sambandet mellan studiens forskningsfrågor och dess empiriska data samt un-
dersökningens slutsatser. Han hävdar att en forskningsdesign är en handlings-
plan som specificerar processen från formulering av forskningsfrågor till slutsat-
ser. Handlingsplanens syfte är att undvika att resultaten inte handlar om det 
som forskningsfrågorna anger. Forskningsdesignen eller handlingsplanen består 
av fem element eller delar. 10 

Det första elementet rör forskningsfrågornas form, eftersom de anger forsk-
ningsstrategin. En forskningsfråga gäller alltså forskningsstrategi b) och har en 
frekvensräknande karaktär. De övriga två gäller alltså forskningsstrategi c) har 
en förklarande karaktär. Det andra elementet avser studiens påståenden eller 
hypoteser, som närmare fastställer vad det är som ska studeras. 11 Mina två snar-
lika hypoteser gäller nationalstadsparker: 

 
Hypotes 1: Stockholms nationalstadspark kan fungera som prototyp (en ny typ 
av institution) för att skydda värdefull natur (hög biologisk mångfald) i centralt 
belägna områden (d.v.s. nära populationscentra). 
 
Hypotes 2: Värdefull natur kan skyddas i centralt belägna områden (kritisk 
prövning).  

 
Hypoteserna är således snarlika men måste ändå hållas isär för de refererar till 
olika saker: Den första hypotesen refererar till institutionens (nationalstadspar-
ken) ändamålsenlighet, den andra hypotesen refererar till parkens geografiska 
placering i relation till populationscentra. Hypoteserna diskuteras närmare vid 
avhandlingens 6.4. 

                                                      
9 Ibid., s. 23 
10 Ibid., s. 28-35  
11 Ibid., s. 28-35  
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Det tredje elementet rör analysenheten, den är en population, nämligen po-
pulationen som arbetar med att skydda Stockholms nationalstadspark. Och som 
identifieras via den funktionella institutionen och snöbollsurval. Det är en 
funktionell grupp, vilket innebär att de individer som forskaren hänför till 
gruppen inte nödvändigtvis behöver känna varandra. Aktören är alltid en indi-
vid. (jfr även avhandlingens 6.7 Avgränsningar). Det fjärde och femte elementet 
gäller förbindande av data med studiens antaganden, respektive angivande av 
kriterier för att tolka resultaten. Detta rör, enligt Yin, företeelser som man inte 
kommit så långt med inom fallstudiefältet. Beträffande det fjärde elementet 
föreslår han att uppgiften till exempel kan fullföljas genom att beskriva två 
mönster och sedan visa att studiens empiriska material stämmer bättre med det 
ena mönstret än det andra. Angående det femte elementet ställs frågan: Hur 
nära måste mönstret vara för att det ska tolkas som mönsterpassning? Det finns 
inte några exakta kriterier att utgå från. Avhandlingens empiriska del ska ge 
underlag för en nyanserad bedömning.12 

Sammanfattningsvis kan konstateras att en diskussion kring de fem elemen-
ten tvingar forskaren att formulera en preliminär teori om det aktuella ämne 
som studien berör. 13 

Yin antar, vilket tanken om forskningsdesign (handlingsplan) visar, att fors-
karen har en hög grad av kontroll över vad som ska undersökas och hur, allt-
ifrån studiens start till dess fullbordande. Frågan är om det finns skäl att anta 
det. En problemdiskussion kan innebära att forskaren under arbetets gång (jfr 
avhandlingens kap. 2, 3 och 4) kan komma att förstå problemet på ett delvis 
eller t.o.m. helt annorlunda sätt än vid starten (något som kallas ’problem shift’ 
eller P2). Det kan en inledande design inte ta hänsyn till och därför behöver 
design tas upp på nytt. Ny problemförståelse är aktuell längre fram i avhand-
lingen. Design diskuteras därför på nytt i Avsnitt IIIs inledning.  

6.3 Utvärdering av fallstudiens forskningsdesign 

När det gäller att bedöma forskningsdesignens kvalitet finns ett antal logiskt 
härledda värderingsgrunder. Det handlar om omständigheter som konstruk-
tionsvaliditet, intern validitet, extern validitet och reliabilitet. Dessa ord och 
uttryck innebär: 
 
• ”Construct validity: establishing correct operational measures for the con-

cepts being studied; 
• Internal validity (for explanatory or causal studies only, and not for descrip-

tive or exploratory studies): establishing a causal relationship, whereby cer-

                                                      
12 Ibid., s. 28-35 
13 Ibid., s. 35 
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tain conditions are shown to lead to other conditions, as distinguished from 
spurious relationships; 

• External validity: establishing the domain to which a study’s findings can 
be generalized; and 

• Reliability: demonstrating that the operations of a study—such as the data 
collection procedures—can be repeated, with the same results.” 14 

 
Konstruerad validitet rör kongruensen mellan översättningen av abstrakta be-
grepp till konkreta begrepp eller åtgärder. Om till exempel social förändring i 
en viss trakt studeras gäller det att ange vad som är sådan förändring till exem-
pel att husen förfaller, att hushållens inkomster minskar, ökad kriminalitet etc. 
Vidare bör forskaren rättfärdiga det underlag som används för att belägga att 
kriminaliteten ökar. Om polisrapporter används är en tänkbar invändning att 
många brott inte anmäls. Det finns tre motåtgärder, och det är att använda 
multipla källor, etablera en beviskedja och att låta kollegor och deltagare studien 
ta del av fallstudierapporten. 15   

I mitt fall används Hjern, Porters (1983) översättning av (funktionell) orga-
nisering d.v.s. (1) Planering, (2) Resursmobilisering, (3) Verkställande, (4) Ut-
värdering. Den är till en del bara en begreppsförklaring, men det finns även 
inslag av sådan här operationalisering. Multipla källor har använts i avhandling-
en av nedan nämnd typ (jfr avhandlingens 6.10). Tolkningar har ibland disku-
terats eller kontrollerats via telefonkontakter med vissa av de studerade samt 
med min handledare. (jfr avhandlingens kap. 3). Ett annat exempel rör opera-
tionaliseringen av värdefull natur. Här får så kallad biologisk mångfald ange om 
natur är värdefull eller ej (jfr avhandlingens kap. 5). 

Intern validitet gäller framför allt orsaks- och förklarande studier. Den rör 
om en viss given händelse inträffar så leder det till en viss given annan händelse. 
Om det visar sig att forskaren inte är medveten om att någon eller några andra 
faktorer kan påverka denna andra händelse, så är den interna validiteten låg. 
Dessutom gäller intern validitet allmänt hur slutsatser dras. Det är, enligt Yin, 
svårt att exakt ange en procedur för att uppnå hög intern validitet. Men han gör 
gällande att strategier som mönsterpassning och gradvis byggande av förklaring-
ar kan vara ett tillvägagångssätt att handskas med intern validitet (jfr 6. 9. Data-
analys i föreliggande kap.) 16 

Den externa validiteten handlar om generaliserbarheten av undersökningens 
resultat. En fråga som ofta ställs är: Hur kan du generalisera från ett enda fall? 
Motfrågan lyder: Kan du generalisera från ett enda laboratorieexperiment? Nej, 
eftersom forskarna genomför sitt laboratorieexperiment ett antal gånger, och på 
samma sätt förhåller det sig med fallstudien. Vidare betonar Yin att fallstudiens 
syfte, precis som experiment är, att bidra till teorier, inte till att generalisera till 
                                                      
14 Ibid., s. 40-41 
15 Ibid., s. 41-42, 141, 143-146 
16 Ibid., s. 42-43 
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populationer. Fallstudier och experiment anspelar inte på att beräkna frek-
venser. Fallstudien är i princip en slags motsvarighet till ett laboratorieexperi-
ment. Båda siktar till att pröva en redan existerande teori. Dessutom används 
fallstudier för att generera teori om naturskydd i nationalstadsparker. Det senare 
är aktuellt i mitt fall (jfr 6.4. Fallvalsstrategi).17   

Reliabilitet innebär att om en forskare följer exakt samma procedurer som en 
tidigare forskare och utför samma studie, så skall han eller hon komma fram till 
samma resultat och slutsatser. Det är därför viktigt att dokumentera sin studie 
löpande, så att det efterhand är möjligt att i rekonstruera viktiga moment. Att 
forskare genomför en sådan dokumentation, till exempel genom att föra dag-
bok, är såvitt jag vet sällsynt. Jag får erkänna att det inte heller skett i denna 
studie. Påbörjade försök har avbrutits. Det har visat sig vara alltför arbetskrä-
vande att på ett strukturerat sätt löpande återge vilka, av ett mycket stort antal 
prövade och förkastade, överväganden som ägt rum under en viss dag eller en 
viss vecka. Min förhoppning är att avhandlingens strukturering och innehåll i 
grova drag ska bära vittnesbörd om viktiga moment. Intervjuerna är väl doku-
menterade. De har skett med hjälp av bandspelare och utskrifterna återger exakt 
eller nära exakt vad som sägs vid intervjutillfällena.18  

6.4 Fallvalsstrategi 

Yin menar att: ”A ... rationale for a single case is where the case represents an 
extreme or unique case. ”  19 (Yins kursivering). Denna typ av fallstudie antas ha 
viktiga kännetecken för det studerade samhället eller studerade området. Den 
fungerar på det sättet som prototyp. Det går inte, anser Flyvbjerg (1991), att 
ange regler för vad som är prototyp ex ante eftersom fallet ifråga utgör själva 
måttstocken. Forskaren får använda sin intuition.20 

Mitt fall gäller naturskydd. Ansträngningar för att försöka bevara naturliga 
resurser tycks ha funnits sedan mycket länge. I en rapport (2004) från Secretari-
at of the Convention on Biological Diversity (SCBD) och the United Nations 
Environment Programme World Conservation Monitoring Centre (UNEP-
WCMC) konstateras att idén att avsätta naturmark eller mark som delvis har 
sådana kvaliteter är tusentals år gammal. Världens första moderna nationalpark 
blir Yellowstone National Park, Wyoming (1872). Bland de första i Sverige är 
Sarek och Stora Sjöfallet (1909). Det är de första i Europa. 21 Den nuvarande 
                                                      
17 Ibid., s. 43-45 
18 Ibid., s. 45 
19 Ibid., s.  47 
20 Yin, R. K. (1989): Case Study Research - Design and methods, Applied Social Research Methods, 
revised edition, Series Volume 5, Sage Publications, Newbury Park, s. 46-49, Flyvbjerg (1991): 
Rationalitet og magt - Det konkretes videnskab, bind 1, Akademisk Forlag, København, s, 137-158 
21 Graham, E.H. (1947): The Land and Wildlife, Oxford university Press, New York, Sellars, 
R.W. (1997): Preserving Nature in the National Parks – A History, Yale University Press, New 
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definitionen av ett skyddat område är enligt the International Union for the 
Conservation of Nature (IUCN): 

’An area of land and/or sea especially dedicated to the protection and main-
tenance of biological diversity, and of natural and associated cultural re-
sources, and managed through legal or other effective means’. 22 

Dagens nationalparker och naturreservat omfattar land- eller marina områden 
som är mer eller mindre skyddade mot exploatering. Sådana särskilt avgränsade 
och skyddade områden finns över hela världen och omfattar cirka 3.4 % av 
planetens yta.23 

Nationalstadspark står, enligt regeringens skrivelse 2001/02:173, för i prin-
cip samma tanke som nationalpark.24 En nationalstadspark definieras som tät-
ortsnära zoner med en kombination av stora miljö-, kultur- och rekreationsvär-
den25.  Stockholms nationalstadspark har visat sig ha oväntat höga naturvärden 
(jfr avhandlingens kap. 8-9). Riksdagen beslutar 7 december 1994 att införa ett 
särskilt skydd för nationalstadsparker. Lagen träder i kraft 1 januari 1995. 
Stockholms nationalstadspark (Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården och 
Fjäderholmarna) är världens första i sitt slag.26  

Det finns ett par, i Yins och Flyvbjergs ovan nämnda mening, extrema eller 
unika aspekter på Stockholms Nationalstadspark. I redan nämnda rapport från 
SCBD och UNEP-WCMC konstateras att det finns en skevhet (bias) i urvalet 
av skyddade områden. Man tenderar att välja avlägsna berg-, öken- och tundra-
områden et.c. Och områden som inte är lämpliga för kommersiell utveckling 
och där mäktiga motståndare till inrättandet av naturskyddet saknas. Stock-
holms nationalstadspark, alltså världens första, finns däremot mitt i tätbefolkad 
huvudstadsregion. Det handlar om en ny kategori av naturskydd på natur-
skyddsområdet. Stockholms nationalstadspark kan kanske a) komma att funge-
                                                                                                                             
Haven, s. 7-27, Chape, S. et al. (2004): ”Keystones of of biodiversity”, Molongoy, K.J., Chape, 
S., editors, Protected areas and biodiversity – An overview of key issues, Secretariat of the Conven-
tion on Biological Diversity (SCBD) och the United Nations Environment Programme World 
Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC), Cambridge, U.K.  s.  7, jfr även avhan-
dlingens kap. 5.2.1 
22 Chape, S. et al. (2004): ”Keystones of of biodiversity”, Molongoy, K.J., Chape, S., editors, 
Protected areas and biodiversity – An overview of key issues, Secretariat of the Convention on Bio-
logical Diversity (SCBD) och the United Nations Environment Programme World Conservation 
Monitoring Centre (UNEP-WCMC), Cambridge, U.K.  s. 8 
23 Chape, S. et al. (2004): ”The extent of the world’s protected areas”, Molongoy, K.J., Chape, S., 
editors, Protected areas and biodiversity – An overview of key issues, Secretariat of the Convention 
on Biological Diversity (SCBD) och the United Nations Environment Programme World Con-
servation Monitoring Centre (UNEP-WCMC), Cambridge, U.K.  s. 25 
24 Regeringens Skrivelse 2001/02:173 En samlad naturvårdspolitik, Fritzes förlag, Stockholm, s. 55 
25 jfr avhandlingens kap. 1.2 
26 Regeringens proposition 1994/95:3: Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-
Djurgården, Fritzes förlag, Stockholm, Riksdagens snabbprotokoll, protokoll 94/95:37, onsdagen 7 
december 1994, 6 § 
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ra som en prototyp för att skydda värdefull natur i centralt belägna och tätbe-
folkade områden. Och där marken är kommersiellt attraktiv och där mäktiga 
motståndare vill förhindra att marken skyddas. (jfr även avhandlingens kap. 6.2) 27  

Det finns redan vissa tendenser till att Stockholms nationalstadspark är en 
prototyp. Det har diskuterats att etablera ekoparker i städer som Göteborg, 
Malmö, Uppsala och Trollhättan. Dessa har ännu inte lett till något konkret 
resultat. Det finns efterföljare utomlands, nämligen Hämeenlinna national-
stadspark ca 10 mil norr om Helsingfors i Finland, den instiftades 10 januari 
2001. Året därpå inrättades nationalstadsparker i Heinola och Pori. Flera natio-
nalstadsparker är på väg att inrättas i Finland. Stockholms nationalstadspark 
kan b) fungera som en förebild vad gäller att beakta miljöaspekter i samhälls-
planeringen. Naturvårdsverket och Boverket drev 1997-2000 projektet ”Sam-
hällsplanering med miljömål i Sverige” (SAMS). Målet var att utveckla metoder 
för att få in miljöfrågor i samhällsplaneringen, särskilt i kommunal översikts-
planering. En av fallstudierna är Stockholms nationalstadspark. Denna har vida-
rebefordats till Förenta nationerna. Sveriges regering betraktar tydligen parken 
som en sorts potentiell internationell prototyp i detta avseende. 28  

En undersökning kan ses som ett utslagsgivande prov. Yin skriver om denna 
variant av fallstudie på följande sätt: 

”..one rationale for a single case is when it represents the critical case in test-
ing a well formulated theory (again, note the analogy to the critical experi-
ment). The theory has specified a clear set of propositions as well as the cir-
cumstances within which the propositions are believed to be true. To confirm, 

                                                      
27 Molongoy, K.J., Chape, S., editors, (2004): Protected areas and biodiversity – An overview of key 
issues, Secretariat of the Convention on Biological Diversity (SCBD) och the United Nations 
Environment Programme World Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC), Cam-
bridge, U.K, s. 33 
28 SOU 1997:105 Fem år efter Rio – resultat och framtid – Slutbetänkande från Nationalkommittén 
för Agenda 21, Fritzes förlag, Stockholm, s. 164-65, Nordiska ministerrådet (1998): Bynatur i 
Norden, Nordiska ministerrådet, Köpenhamn, Stockholms stad, Stadsbyggnadskontoret, Bover-
ket, Naturvårdsverket (2000):Planera med miljömål! – fallstudie Stockholm biologisk mångfald i 
fysisk planering, Boverket, Naturvårdsverket, Stockholm, förord, Regeringen, Miljödepartementet 
(2001): ”Sveriges natioinella rapport till konventionen om biologisk mångfald 2001”, protokoll 
vid regeringssammanträde 2001-05-10, M2001/1720/Na, s. 1, Naturvårdsverket (2001): Swe-
den’s National Report under the Convention on Biological Diversity, Naturvårdsverket, diarienr: 
121-3131-01, Stockholm, s. 86-92. Endast publicerad på internet: 
http://www.cbd.int/reports/search.shtml, Flander, J-P. (2005) ”The Finnish National Urban 
Park (NUP) Concept as Part of Sustainable Urban Planning”, Forest Landscape Restoration in 
Central and Northern Europe, Veltheim, T., Pajari, B. (editors), European Forest Institute, Joen-
suu, Finland, s. 139-144, jfr även Världsnaturfonden (1994) framhåller att Nationalstadsparken 
bör betraktas som ett internationellt intressant exempel på storstadsutveckling. Källa: Projekt 
Ekoparken/WWF (1994): ”Remissvar med anledning av Ds 1994:03 ’Förslag till skydd för om-
rådet Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården”, 1994-03-15, undertecknad Henrik Walden-
ström, s. 6 
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challenge, or extend the theory, there may exist a single case, meeting all of 
the conditions for testing the theory.”29 

De flesta skyddade naturområden finns, som redan nämnts, på avlägsna platser, 
långt ifrån populationscentra. Stockholms nationalstadspark finns, liksom sina 
finska efterföljare, däremot i eller nära viktiga populationscentra. Flander 
(2005) konstaterar att skyddandet av biologisk mångfald i skyddade urbana 
zoner blir allt viktigare mot bakgrund av en i Finland såväl som global urbanise-
ringstrend. Och tillägger att 2005 bor ungefär halva jordens befolkning i städer. 
Stockholms nationalstadspark är 2007 ännu inte exploaterad och det tyder så 
långt på att värdefull och central natur kan skyddas. Men avhandlingen vill 
bidra med ett underlag för en mer nyanserad bedömning i frågan. (jfr även 
avhandlingens kap. 6.2). Stockholms nationalstadspark kan fungera som ett 
kritisk fall för att bedöma möjligheten till att skydda värdefull natur i centralt 
belägna områden. Om värdefull natur kan skyddas i Stockholm kan sådana 
kanske även skyddas nära viktiga populationscentra på andra platser på jorden. 30 

Sammanfattningsvis: Sverige var ett av de första länderna i världen att inrätta 
nationalparker, något som senare blev en globalt spridd metod för att skyddda 
natur. Det återstår att se om landet på samma sätt kan bidra till att även natio-
nalstadsparker, en i Sverige uppfunnen stadsvariant av samma idé, så småning-
om blir globalt spridd. Om värdefull natur kan skyddas i Stockholm kan sådana 
kanske även skyddas nära viktiga populationscentra på andra platser på jorden. 

6.5 Metoder 

Yin framhåller att i en fallstudie är två metoder tillgängliga som vanligen inte 
används i historiska studier, direkt observation och intervjuer. Jag menar att 
direkt observation faktiskt kan spela en roll i historiska studier, på så sätt att 
även en historiker kan levandegöra till exempel skriftliga beskrivningar av mili-
tära fältslag genom att besöka och studera terrängen på plats. Däremot kan inte 
en historisk studie använda sig av deltagande observation eftersom händelsens 
historiska karaktär per definition gör sådant deltagande omöjligt. Andra meto-
der är survey respektive undersökning av statistiska databaser. Min undersök-
ning begagnar sig huvudsakligen av tillvägagångssätt som intervjuer, dokument-

                                                      
29 Yin, R. K. (1989): Case Study Research - Design and methods, Applied Social Research Methods, 
revised edition, Series Volume 5, Sage Publications, Newbury Park, s. 47 
30 Yin, R. K. (1989): Case Study Research - Design and methods, Applied Social Research Methods, 
revised edition, Series Volume 5, Sage Publications, Newbury Park, s. 47, Regeringens proposi-
tion 1994/95:3: Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården, Fritzes förlag, 
Stockholm, Flander, J-P. (2005) ”The Finnish National Urban Park (NUP) Concept as Part of 
Sustainable Urban Planning”, Forest Landscape Restoration in Central and Northern Europe, 
Veltheim, T., Pajari, B. (editors), European Forest Institute, Joensuu, Finland, s. 139-144 
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studier och direkta observationer. Därutöver finns frågor som har ett slags sur-
vey-karaktär. Jag avser i det följande specificera vad som avses.31 

Intervjumetoden innehåller dimensioner som intervjutyp, frågegruppering 
och ordningsföljd samt antal personer per intervjutillfälle. Intervjuns typ löper 
längs en glidande skala med den strukturerade intervjun vid den ena änd-
punkten och den ostrukturerade vid den andra. Den starkt strukturerade inter-
vjun följer ett visst schema, en viss bestämd ordning, med i förväg bestämda 
frågor och uppräknade svarsalternativ. 32  Palmer (1928) påpekar att den tämli-
gen ostrukturerade frågestunden framstår som en: 'natural interesting conver-
sation. But to the proficient interviewer it is always a controlled conversation 
which he guides and bends to the service of his research interest.'33 Betoningen 
ligger på de utfrågades berättelser. Cottle (1978) anger skälet till att göra så när 
han skriver: 'Without allowing people to speak freely we will never know what 
their real intentions are, and what the true meaning of their words might be.' 34  

Avhandlingens frågeupplägg ligger närmare en ostrukturerad intervjutyp. 
Varje intervju har ett antal i förväg bestämda teman som fungerar som vägled-
ning. Frågestunderna har i övrigt utförts på ett vis som liknar det Palmer be-
skriver. Avsikten är att ge de intervjuade möjlighet att påverka den riktning 
frågestunden tar. Det har ibland inneburit att inte alla planerade teman kunnat 
täckas i det första frågesamtalet. Flera detaljer om mina intervjuer redovisas i 
Bilaga A. Bilaga A visar vilka teman som täckts i intervjuerna och specificerar 
även andra detaljer relaterade till intervjuerna. Det rör bland annat frågornas 
gruppering och ordningsföljd.35 

Burgess (1987) diskuterar i en redogörelse av dokumentstudier vikten av att 
skilja på primär och sekundärkällor. Detta är frågor som är av källkritisk beskaf-
fenhet och de diskuteras därför vidare under rubriken 6.10. Källkritik. Både 
pappersarkiv och elektroniska arkiv är viktiga i min undersökning. Ett mycket 
stort antal dokument har inhämtats från arkiv som Förbundet för Ekoparkens, 
privatpersoners, ett antal av Regeringskansliets departements, Vägverket, Reger-
ingsrätten, Svea Hovrätt, Landstinget i Stockholms Län, Stockholm Stads 
Stadsbyggnads- respektive Gatu- och fastighetskontor. Vidare även från elek-

                                                      
31 Yin, R. K. (1989): Case Study Research - Design and methods, Applied Social Research Methods, 
revised edition, Series Volume 5, Sage Publications, Newbury Park, s. 19-20, 84-95 
32 Jfr Burgess, R.B (1994): ”The Unstructured Interview as a Conversation”, Burgess, R.B. (ed) 
(1994: Field Research: A Sourcebook and Field Manual, University Press, Cambridge, s. 107-110, 
Whyte, W.F (1994): ”Interviewing in Field Research”, Burgess, R.G. (ed.) (1994): Field Research: 
A Sourcebook and Field Manual, University Press, s. 111-122 
33 Burgess, R.B (1994): ”The Unstructured Interview as a Conversation”, Burgess, R.B. (ed) 
(1994: Field Research: A Sourcebook and Field Manual, University Press, Cambridge, s. 107 
34 Burgess, R.B (1994): ”The Unstructured Interview as a Conversation”, Burgess, R.B. (ed) 
(1994: Field Research: A Sourcebook and Field Manual, University Press, Cambridge, s. 109 
35 Burgess, R.B (1994): ”The Unstructured Interview as a Conversation”, Burgess, R.B. (ed) 
(1994: Field Research: A Sourcebook and Field Manual, University Press, Cambridge, s. 107-110, 
Whyte, W.F (1994): ”Interviewing in Field Research”, Burgess, R.G. (ed.) (1994): Field Research: 
A Sourcebook and Field Manual, University Press, s. 111-122 
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troniska databaser av skilda slag, några av de viktigare är Kungliga bibliotekets 
katalog, Libris, Svesök, Rixlex, Vägtrafikinstitutets Transguide, PressText, Me-
diearkivet (mera om använda arkiv – jfr Bilaga C).       

Det finns en mängd kartor och skisser som ingår i fallets dataunderlag. Jag 
har vid flera tillfällen strövat omkring i berörda områden i syfte att blåsa liv i 
annars ”livlösa” geografiska beteckningar. Detta har varit viktigt eftersom jag 
inte är hemmahörande i trakten. Mina observationer på plats har ibland skett 
ihop med de undersökta, till exempel personal från Vägverket. Jag har märkt att 
sådana besök fungerar som ett stöd för minnet och är till stor hjälp, när det 
gäller att beskriva de förhållanden som råder på platsen och de olika byggenas 
utformning. Metoden direkta observationer har således fungerat stöttande i 
relation till data som genererats via studiens andra metoder. 

Beträffande inslaget av survey och databaser i avhandlingen åsyftas inte någ-
ra enkäter. Däremot har, som redan nämnts, själva sökandet efter vem som 
producerat skyddet för Nationalstadsparken, som redan nämnts ovan, ett slags 
survey-karaktär.  

6.6 Urval 

Det finns minst två sätt att göra urval. Det ena handlar om slumpmässigt urval, 
det andra om icke-slumpmässigt urval.36 Burgess (1994) förklarar urvalstyperna 
med hänvisning till Chein (1976). Det sker på följande sätt: 

”‘The essential characteristic of probability sampling is that one can specify 
for each element of the population the probability that it will be included in 
the sample’ (Chein, 1976, p. 516). While: ‘In non-probability sampling, 
there is no way of estimating the probability that each element has of being 
included in the sample and no assurance that every element has some chance 
of being included’ (Chein, 1976, p. 516; emphasis in original).”37 

Den senare typen av urval är aktuell i min studie. Det finns inte något sätt att 
ange sannolikheten för att varje delmängd (person) av populationen också ingår 
i den funktionella institution som studien vill identifera. Då återstår icke-
slumpmässigt urval. Det finns tre typer av sådant urval. Det första kan beskrivas 
som opportunistiskt. Detta urval betyder att forskaren väljer vem som helst som 
dyker upp och som är villig och redo att ge information. Det andra är bedöm-
ningsurval och betyder att forskaren utgår från de undersöktas status i form av 
ålder, kön, yrke, erfarenheter eller kvaliteter för att göra urvalet. Urvalet av in-

                                                      
36 Burgess, R.B (1994): ”Elements of Sampling in Field Research”, Burgess, R.B. (ed) (1994: Field 
Research: A Sourcebook and Field Manual, University Press, Cambridge, s. 75-78 
37 Burgess, R.B (1994): ”Elements of Sampling in Field Research”, Burgess, R.B. (ed) (1994: Field 
Research: A Sourcebook and Field Manual, University Press, Cambridge, s. 75 



Forskningsstrategi, design och metoder – del I 

 121

divider sker mot bakgrund av forskarens tidigare erfarenhet av studieområdet. 
Det finns också snöbollsurval. 38 Pedersen (1998) tror att metoden är ”udviklet”39 
av Hjern, Porter (1983). Men så är inte fallet. Det är en sedan länge existerande 
metod. Snöbollsurval innebär att de undersökta själva utför en viss del av urva-
let. Kartläggningstekniken handlar om att studera deltagande i policyprocessen 
med hjälp av intervjuer med involverade aktörer. Det första steget är att hitta en 
person som har deltagit i det aktuella arbetet. Denna person utfrågas om vem 
som är involverad. Därmed knyts nya informanter till policyprocessen. Det 
andra steget är att följa bollen och intervjua de personer som pekats ut av den 
första intervjupersonen. Därmed ökar vetandemängden stegvis från den första 
intervjurundan. Snöbollen rullar fram på det sättet. Kartläggningen slutar när 
det uppstår en slags mättnad genom att forskaren redan, när det inträffat upp-
repade gånger, känner till den person som namnges av en viss intervjuad person. 
En viktig fråga är snöbollsurvalets replikerbarhet. 40 Bogason (2001) tar upp 
frågan enligt följande: 

”Basically, this is a technique, and it has the important quality of being rep-
licable. Any other researcher can test the validity of the positions and network 
by repeating the interviews. An important question is whether each and every 
researcher would start at the same point, but given the snowballing idea, the 
chances are relatively great that if just one of any of the actors having a posi-
tion is ‘hit’ as a starting point, the rest of the network will be detected.”41 

Lägg märke till att Bogason även berör frågan om snöbollsurvalets startpunkt. 
Olika forskare kan råka starta snöbollsurvalet vid olika punkter. Sannolikheten 
är ändå stor, med hänsyn till snöbollsidéns logik, att resten av nätverket påträf-
fas. Beträffande startpunkt för snöbollsurvalet i min studie används policypro-
blem samt databaser av ovan angiven typ för att skapa hypoteser om möjliga 
deltagare i den aktuella problemlösningen. Undersökningen är därför även 

                                                      
38 Honigmann, J.J. (1994): “Sampling in Ethnographic Fieldwork”, Burgess, R.B. (Ed.) (1994): 
Field Research: A Sourcebook and Field Manual, University Press, Cambridge, s. 79-89, Burgess, 
R.B (1994): ”Elements of Sampling in Field Research”, Burgess, R.B. (ed) (1994: Field Research: 
A Sourcebook and Field Manual, University Press, Cambridge, s. 75-78 
39 Pedersen, A.R. (1998): ”En præsentation af sneboldsmetoden – Kortlægning av beslutningspro-
cesser i ældres behandling og pleje”, Bogason, P., Sørensen, E. (red.), Samfundsforskning Bottom-
up – Teori og metode, Roskilde Universitetsförlag, Roskilde, s. 222 
40Hjern, B., Porter, D.O. (1983), ”Implementation Structures: A New Unit of Administrative 
Analysis, Realizing Social Science Knowledge, Physica Verlag, Wien-Würzberg, s. 272-274, Bur-
gess, R.B. (1994): ”Elements of Sampling in Field Research”, Burgess, R.B. (Ed.) (1994): Field 
Research: A Sourcebook and Field Manual, University Press, Cambridge, s. 77-78, Pedersen, A.R. 
(1998): ”En præsentation af sneboldsmetoden – Kortlægning av beslutningsprocesser i ældres 
behandling og pleje”, Bogason, P., Sørensen, E. (red.), Samfundsforskning Bottom-up – Teori og 
metode, Roskilde Universitetsförlag, Roskilde, s. 223-225 
41 Bogason, P. (2000): Public Policy and Local Governance – Institutions in Postmodern Society, 
Edward Elgar, Cheltenham, UK, s. 127 
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grundad på ett bedömningsurval. Den gäller närmare bestämt identifiering av 
startgrupper för snöbollsurvalet. Dessa är: (1) Politiker på riks-, regional- och 
lokal nivå, (2) Tjänstemän på samma nivåer, (3) Intressegrupper som byggbo-
lag, fackföreningar, natur- och miljögrupper, kulturintresserade, (4) Massmedi-
as journalister, (5) Domstolsväsendets jurister. Jag började med miljövänner och 
i den gruppen hittade jag, ur angivna källor, ett par relevanta individer att starta 
med. Därefter startar snöbollsurvalet.42  

6.7 Avgränsningar 

Policyproblemet avgränsas i relation till ett producerat resultat, nämligen att 
motorvägen Norra länkens framdragning i Nationalstadsparken 31 januari 
1997 förbjuds av Regeringsrätten. Vägverket avbryter därefter sina redan inled-
da arbeten. Det finns även avgränsningar som: geografiska, tidsmässiga samt av 
population. Geografiskt sett fokuseras studien på den konflikt som är knuten 
till skärningen mellan Nationalstadsparken och Norra länken, en delsträcka av 
motorvägsringen runt Stockholm. Det närmast berörda området ligger helt nära 
höghuset Wenner-Gren Center, Sveavägen 166, Stockholm. Tidsmässigt av-
gränsas studien med startpunkt i 31 januari 1997. Därefter är tanken att följa 
planering och resursmobilisering bakåt i tiden. Det innebär att det blir svårt att 
avgränsa processen bakåt i tiden. Det är dock den mer nära historien som avses, 
tentativt de närmaste åren före nyss nämnda tidpunkt. Det visar sig handla om 
cirka tio år. Den närmare populationen är den som identifieras genom databa-
ser, hypoteser, bedömnings- och snöbollsurval på det sätt som nyss angivits. (jfr 
avhandlingens kap. 1 och 4) 

Devons, Gluckman (1994) berör andra typer av avgränsningar. Det gäller 
bland annat nyttjande av forskningsrön från andra discipliner än den egna. 
Forskaren kan använda forskningsresultat från andra discipliner. Forskaren bör i 
princip hålla sig till sin disciplin och inte ge sig in på områden som bättre kan 
tas om hand av andra discipliner. De markerar samtidigt att forskaren är berät-
tigad till viss naivitet i dessa avseenden. Annars är det omöjligt att avgränsa ett 
hanterbart studieområde och säga viktiga saker. Jag avser i princip att avstå från 
att ge extra-disciplinära omdömen. 43  

                                                      
42 Hjern, B., Porter, D.O. (1983), ”Implementation Structures: A New Unit of Administrative 
Analysis, Realizing Social Science Knowledge, Physica Verlag, Wien-Würzberg, s. 272-274, Bur-
gess, R.B. (1994): ”Elements of Sampling in Field Research”, Burgess, R.B. (Ed.) (1994): Field 
Research: A Sourcebook and Field Manual, University Press, Cambridge, s. 77-78, Pedersen, A.R. 
(1998): ”En præsentation af sneboldsmetoden – Kortlægning av beslutningsprocesser i ældres 
behandling og pleje”, Bogason, P., Sørensen, E. (red.), Samfundsforskning Bottom-up – Teori og 
metode, Roskilde Universitetsförlag, Roskilde, s. 223-225 
43 Devons, E., Gluckman, M. (1994): ”Procedures for Demarcating a Field of Study”, Burgess, 
R.G. (ed.) (1994): Field Research: A Sourcebook and Field Manual, University Press, Cambridge, s. 
19-21 
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6.8 Tillträde till studerade 

Det finns, enligt Burgess (1987), minst ett par generella principer som bör 
övervägas i samband med att söka tillträde till en undersökningsplats. Tillträdet 
bör förhandlas med alla deltagande, inte bara de i chefsposition. Dessutom är 
det viktigt att berätta om studiens grundläggande syfte och om studiens design. 
Både tillträde och berättande har i mitt fall skett på nyss angivet sätt. För när-
mare upplysning om vilken information som lämnats till de studerade, jfr. 6.11 
nedan. De medverkandes deltagande sker i mitt fall utan övertalning. Praktiskt 
taget alla medverkar utan tvekan och har ofta spontant börjat berätta. 44 

Burgess (1994) ställer sig frågan vem som forskaren först ska kontakta. Är det 
den mäktigaste i en viss grupp eller institution? Vissa forskare ser dessa som 
grindvakter (gatekeepers) som antingen kan ge tillträde med mer eller mindre 
restriktioner eller kanske hindra det helt och hållet. Min erfarenhet är att alla 
undersökta är grindvakter. De ställer sig regelbundet frågan: Kan jag ha förtro-
ende för den här personen? Jag upplever att jag i princip genomgående haft 
deras förtroende. De formella eller informella grindvakterna har inte, så långt 
jag kunnat märka, begränsat tillträdet för mig. De har istället ofta uppmuntrat 
mig att gå vidare till andra relevanta personer. Den relativt öppna frågestruktu-
ren har nog underlättat mina kontakter. 45  

6.9 Dataanalys 

Yin refererar till två olika strategier för dataanalys nämligen teoretisk respektive 
deskriptiv strategi. Men någon deskriptiv eller ateoretisk strategi existerar inte. 
Det finns här en tydlig skillnad mellan mig som kritisk rationalist och Yin som 
positivist. 46  

Han fortsätter med att beskriva tillvägagångssätt (techniques) vid dataanalys: 
(1) Mönsterpassning innebär att jämföra de antaganden som inleder en studie 
med de som grundas i empiriska data. (2) Gradvis byggande av förklaring är en 
särskild sorts mönsterpassning, inledande hypoteser revideras i på varandra föl-
jande och upprepade steg. Det sker i takt med att forskaren drar slutsatser i 
analyser av inhämtat empiriskt material. Jag menar att både (1) och (2) handlar 
om samma sak. Mönsterpassning innebär att forskaren har, det är den enda 

                                                      
44 Burgess, R.G. (1987): In the Field - An introduction to Field Research, 2nd impression, George 
Allen & Unwin (Publishers) Ltd., London, , s. 51 
45 Burgess, R.G. (1994): ”Early Field Experiences”, Burgess, R.G. (ed.) (1994): Field Research: A 
Sourcebook and Field Manual, University Press, s. 15-18, Jfr även Whyte, W.F (1994): ”Inter-
viewing in Field Research”, Burgess, R.G. (ed.) (1994): Field Research: A Sourcebook and Field 
Manual, University Press, s. 111-122 
46 Yin, R. K. (1989): Case Study Research - Design and methods, Applied Social Research Methods, 
revised edition, Series Volume 5, Sage Publications, Newbury Park, s. 106-109 
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skillnaden, en lägre ambitionsnivå än vad han har vid gradvis byggande av för-
klaring. Yin kallar detta olika ”techniques” men det är missvisande. Han så att 
säga abstraktifierar problemlösningsprocessen i onödan. Min inställning till 
problemlösning och förklaring framgår av avhandlingens kap. 2. 47 

Yin anser att mönsterpassning kan baseras på icke numeriska data, vilket 
dock resulterar i precisionsproblem. Forskaren kan vara alltför återhållsam när 
det gäller att hävda brist på mönsterpassning. Alternativt kan han alltför lätt-
vindigt hävda mönsterpassning. Yin lyfter emellertid fram ett antal vad han 
hävdar är exemplariska fallstudier bland annat Whyte (1947). Whyte använder 
sig av mönsterpassning baserad på icke-numeriska data. Yin verkar därför i 
princip inte ha, bilden är något motsägelsefull, något emot mönsterpassning 
med icke-numeriska data. I mitt fall råder exempelvis mönsterpassning om den 
funktionella institutionen för naturskydd följer den formella institutionen. Det 
handlar just om mönsterpassning baserad på icke-numeriska data, vilket ofta är 
fallet för policyforskare (jfr Lin, avhandlingens kap. 2). 48 

6.10 Källkritik 

Det är svårt att avgöra vad som verkligen hände vid ett bestämt tillfälle. Det 
finns flera anledningar till det. Källan ifråga kanske inte minns rätt och talar 
därför om vad han eller hon antog hände. Den använda källan kanske minns 
selektivt av det ena eller andra skälet eller förmedlar en medvetet förvrängd bild 
av det inträffade. Jag har försökt motverka fel i källorna genom att fundera över 
(a) sannolikheten av det som beskrivits och medelst att (b) jämföra flera källors 
berättelser med varandra. Man måste sammanställa och jämföra en mängd olika 
källors informationsinnehåll med varandra. Det är så jag försökt tänka och arbe-
ta källkritiskt.49  

Whyte (1994) påpekar (c) att alla källor inte är lika viktiga. Han tänker gi-
vetvis på sin nyckelinformatör ’doc’ i sin klassiska (1943) studie. Han har rätt i 
att det finns vissa nyckelindivider som har en förmåga att lägga märke till hän-
delser som kan anses viktiga och kan ge perspektiv på händelser och aktörer. De 
kan även ha gjort erfarenheter eller ha en position som bidrar till att de har 
möjlighet till en överblick som andra saknar. De först nämnda kan ge en mer 
nyanserad bild av händelser, aktörer och sammanhang, på ett sätt som som vid 
upprepade kontroller visar sig vara korrekt. Det finns i min studie ett antal 
sådana personer och inte som hos Whyte bara en enda. Exempel på sådana 

                                                      
47 Ibid., s. 109-115 
48 Ibid., s. 112-113 
49 Yin, R. K. (1989): Case Study Research - Design and methods, Applied Social Research Methods, 
revised edition, Series Volume 5, Sage Publications, Newbury Park, s. 84-104, Whyte, W.F 
(1994): ”Interviewing in Field Research”, Burgess, R.G. (ed.) (1994): Field Research: A Sourcebook 
and Field Manual, University Press, s. 111-122 
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personer är Greger Carpelan, Kommittén för Gustavianska Parken, Oskar, För-
bundet för Ekoparken, Erik Skoby, Skanska AB samt Olof, Vägverket. 50 

Ett dokuments värde bedöms på basis av frågor som rör om dokumenten är 
autentiska, tillgängliga och hur de valts ut. Exempelvis logotyper, diarienummer, 
datumangivelser, namnunderskrifter är indikationer på, eller kan på annat sätt 
brukas för att studera, dokuments autencitet. Privatpersoners dokument har 
använts som källor, därtill har även  privata organisationer och offentliga källor 
har använts i avhandlingen. Min erfarenhet är att vissa dokument ibland med-
vetet görs otillgängliga och att vissa känsliga dokument sorteras bort. Exempel-
vis har vissa tjänstemän som jag varit i kontakt med har sagt att detta är under-
handsmaterial, som jag inte får ta del av. En del tjänstematerial tycks aldrig, 
trots sveriges offentlighetsprincip, lämnas ner till offentliga arkiv. Ibland har det 
visat sig att premissen för att få ta del av dokument är att någon annan får göra 
urvalet. En viss person, till exempel en idellt arbetande person eller tjänsteman, 
kan vara den ende eller enda som har tillgång till ett visst dokument. Det kan 
vara bättre att få några dokument än inga alls. Men det innebär brister i källma-
terialet. Det är därför viktigt att jämföra källor och jämföra likheter och skillna-
der.51 

Det är möjligt att göra en uppdelning, menar Burgess, av dokument i grup-
perna primära och sekundära källor. De föregående är förstahandsmaterial och 
har ett direkt samband med studerade människor, situationer eller händelser. I 
klungan för de primära källorna kan placeras intervjuer, domstolsprotokoll, 
protokoll och anteckningar i allmänhet, kontrakt, brev, PM, memoarer och 
dagböcker. De sekundära källorna är publicerade och innebär en återgivning av 
primärt material, ofta redigerat och summerat. Eftersom fel kan ha uppstått i 
tolkningsprocessen är det väsentligt med kritisk värdering av sekundära under-
lag. I min studie finns, som i de flesta, både primär- och sekundärkällor repre-
senterade. Jag har försökt att värdera dem kontinuerligt och ange resultatet av 
den bedömningen i samband med att de används i texten. En stor mängd pri-
märkällor används i studien. 52  

                                                      
50 Whyte, W.F. (1993): Street Corner Society – The Social Structure of An Italian Slum, fourth 
Edition, (1943), the University of Chicago Press, Chicago, Whyte, W.F (1994): ”Interviewing in 
Field Research”, Burgess, R.G. (ed.) (1994): Field Research: A Sourcebook and Field Manual, 
University Press, s. 114 
51 Yin, R. K. (1989): Case Study Research - Design and methods, Applied Social Research Methods, 
revised edition, Series Volume 5, Sage Publications, Newbury Park, s. 95-103, Burgess, R.G. 
(1994): “Personal Documents, Oral Sources and Life Histories”, Burgess, R.B. (Ed.) (1994): 
Field Research: A Sourcebook and Field Manual, University Press, Cambridge, s. 133 
52 Burgess, R.G. (1994): “Personal Documents, Oral Sources and Life Histories”, Burgess, R.B. 
(Ed.) (1994): Field Research: A Sourcebook and Field Manual, University Press, Cambridge, s. 
131-133, Burgess, R.G. (1987): In the Field – An introduction to Field Research, 2nd impression, 
George Allen & Unwin, London, s. 123-142 
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6.11 Etik 

Forskningsetik har diskuterats livligt de senaste åren, både inom högskolevärl-
den och inom massmedia. Debatten visar att det råder meningsmotsättningar 
när det gäller hur forskaren bör bete sig. Några etiska utgångspunkter för min 
forskning kommer här att klarläggas. Läsaren kan sedan själv ta ställning till 
undersökningens förhållande till rätt och fel. Riktlinjerna bör, anser jag - i lik-
het med Alver, Øyen (1998), betraktas som goda råd snarare än som lag. En 
statlig myndighet, nämligen Humanistisk-samhällsvetenskapliga forskningsrå-
det (HSFR), omnämner vissa forskningsetiska principer. Jag inriktar mig på 
några av de viktigaste. 53 De första lyder: 

”REGEL 1  
Forskaren bör informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om de-
ras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De 
bör därvid upplysas om att deltagandet är frivilligt och om de har rätt att 
avbryta sin medverkan. Informationen bör omfatta alla de inslag i den aktu-
ella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att del-
ta.” 

”REGEL 2  
Forskaren bör inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares sam-
tycke.---”54 

Deltagande personer har personligen tillfrågats om medverkan och har generellt 
deltagit utan tvekan eller invändningar. Det är självklart att deltagandet är frivil-
ligt och kan avbrytas. Jag har lämnat muntlig och i något enstaka fall där det 
begärts även skriftlig information. Jag har under den första kontakten presente-
rat mig själv, talat om från vilken högskola och institution jag kommer, kortfat-
tat berättat om avhandlingens syfte och design samt givit namn och befattnings-
benämning på min handledare. De undersökta har fått veta hur deras intressen 
kommer att tas tillvara i undersökningen när det gäller anonymitetens utform-
ning och tillträdet till rådata.  

När det gäller namn på undersökta individer hålls de konfidentiella i den lö-
pande texten, medan ledande politiker och tjänstemän inte är anonyma. Det 
gäller även när de lämnat sin post eller tjänst. Lägg märke till att anonymiteten 
följaktligen inte är avsedd att vara heltäckande. Rörande den anonyma kategorin 
är deras personnamn, som annars stått i brödtexten, ombildade till påhittade 
alias. Alla personer tilldelas mansnamn oavsett kön, detta för att öka anonymi-
tetsgraden. Ibland har någon intervjuad utan någon propå från mig uttalat att 

                                                      
53 Alver, B.G., Øyen, Ø. (1998): Etik och praktik i forskarens vardag, Studentlitteratur, Lund 
54 HSFR – etikregler, HSFR:s etikkommitté 1999, Stockholm, 1999, s. 3, 5 
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den inte har något intresse av att vara anonym. Då har anonymitetsskyddet 
slopats. Intervjuade är listade i referenslistan. Bandinspelningar och annan råda-
ta från undersökningen är konfidentiella utom för personer som ingår i den 
akademiska utvärderingsprocessen.  

Den tredje regeln innebär: 

”REGEL3 
De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt bestäm-
ma om, hur länge och på vilka villkor de skall delta. De skall kunna avbryta 
sin medverkan utan att detta medför negativa följder för dem.”55 

Etikkommittén menar att denna regel är relativt okomplicerad när deltagaren 
har gjort ett aktivt val att deltaga. Om en person vill avbryta mitt i en intervju 
bör det tillåtas. Jag har i studien inte försökt pressa fram medverkan. Om någon 
medverkande hade krävt att få avbryta en pågående intervju hade den individen 
självklart kunnat göra det utan invändningar från mig. Det har emellertid inte 
inträffat i något enda fall.  

HSFR påpekar att om undersökningsdeltagaren avbryter sin medverkan be-
tyder det inte automatiskt att insamlat material förstörs. Om individen så begär 
menar de dock att materialet skall förstöras. Om någon begärt att insamlade 
data skulle förstöras hade de inte fått det tillgodosett. För det första menar jag 
att det skulle omöjliggöra till exempel angelägna maktstudier om de undersökta 
skulle omintetgöra en studie varje gång känsliga frågor kom upp. Det finns ett 
etiskt dilemma som består i avvägningen mellan behovet av forskning och hän-
syn till de som ingår i den. Dessa individer har ett berättigat krav på att skyddas 
mot psykiskt och fysiskt lidande som ett resultat av deras deltagande. Det ska 
vägas mot den förväntade ökningen av kunskap som forskningen kan ge. 56  
HSFR skriver på bland annat på följande sätt om denna avvägning: 

”I vissa fall är forskningens ställning svag gentemot myndigheter, organisa-
tioner och privatpersoner. Då kan det med det övergripande forskningskravet 
vara befogat att föreslå regler eller rekommendationer som stärker forskning-
ens ställning”57  

I min situation finns en ensam forskare som möter bland annat mäktiga politi-
ker och höga tjänstemän för att ställa frågor kring viktiga och brännande sam-
hälleliga teman. I en sådan situation finns det ett medborgerligt intresse av att 
undersöka. Mitt förhållande till dessa individer får inte bli så präglat av etiskt 
hänsynstagande att jag avstår från att ställa angelägna frågor. För det andra har 
de utfrågade i min studie själva lämnat uppgifterna utan press eller tvång. Jag 

                                                      
55 Ibid., s. 6 
56 Ibid., s. 6 
57 Ibid., s. 1-2 
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vill understryka att mina frågor, vilket framgått, till allra största delen syftar till 
att de undersökta själva ska berätta. För det tredje anser jag att anonymiseringen 
i tillräcklig mån skyddar deras intressen. Ledande politiker och vissa höga tjäns-
temän är alltså inte anonyma. Forskningskravet har, av dessa skäl, fått gå före på 
den punkten. HSFR markerar för övrigt att krav på strykning bör vägas mot 
den skada som det åstadkommer för forskningen. Jag drar därför slutsatsen att 
myndighetens råd på denna punkt inte avsevärt skiljer sig från de principer som 
jag tillämpar. 58  Den etiska redovisningen avslutas med följande föreskrift: 

”REGEL 4  
I sitt beslut att delta eller avbryta sin medverkan får inte undersökningsdelta-
garna utsättas för otillbörlig påtryckning eller påverkan. Beroendeförhållan-
den bör heller inte föreligga mellan forskaren och tilltänkta undersöknings-
deltagare eller uppgiftslämnare.”59 

Det är mig främmande att utsätta någon för påtryckning. Den som vill avbryta 
sin medverkan, får avbryta sin fortsatta medverkan. Någon sådan begäran har ej 
förekommit. Däremot tillgodoses alltså inte någon strykning av redan lämnade 
uppgifter. Några beroendeförhållanden mellan mig och andra föreligger mig 
veterligen inte. 

6.12 Sammanfattning och slutsatser 

Yin anför det gemensamma mellan särskilt kvalitativa och kvantitativa metoder. 
Det innebär rimligen även att han inte håller med dem som anser att positivism 
och förståelseorienterade filosofier är oförenliga. Yin antyder därmed en inställ-
ning som pekar i Poppers riktning men från en positivistisk ingång snarare än 
en kritisk rationalistisk.  

Avhandlingens forskningsstrategi är en fallstudie. Det beror på att forsk-
ningsfrågorna är förklarande, fenomenet naturskydd skildras i sitt sammanhang, 
och det handlar om nutida snarare än historiska förhållanden. Forskningsdesig-
nen rör företeelser som forskningsfrågornas form, studiens hypoteser et. c. Mina 
ställningstaganden i dessa avseenden redovisas ovan. Forskningsdesignen hjälper 
forskaren, menar Yin, att formulera en preliminär teori om det studerade feno-
menet. Yin föreställer sig att en studies inledande design är slutgiltig, vilket jag 
menar att den inte nödvändigtvis måste vara. Om forskaren under arbetets gång 
förstår problemet på ett nytt sätt måste forskaren återigen tänka på forsknings-
design. Popper använder beteckningen ’problem shift’ eller P2 för att beteckna 
en ny problemförståelse. 

                                                      
58 Ibid., s. 6 
59 Ibid., s. 7 
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Avhandlingen vill generera teori om att skydda natur, eventuellt kan Stock-
holms nationalstadspark bli en prototyp för en ny typ av naturskydd i tätbefol-
kade områden. Vissa sådana tendenser kan redan skönjas. Använda metoder är i 
huvudsak intervjuer, dokumentstudier och direkt observation. Urval har skett 
via bedömnings- respektive snöbollsurval. Beträffande avgränsningar avgränsas 
policyproblemet till ett känt resultat nämligen att Norra länkens byggnation i 
Nationalstadsparken stoppas (31 januari 1997). Geografisk fokuseras avhand-
lingen till centrala Stockholm närmare bestämt skärningspunkten mellan 
Stockholms nationalstadspark och Norra länken. Norra länkens planerade för-
sta delsträcka är avgörande för det nyss nämnda resultatet. Detta är strax intill 
höghuset Wenner-Gren Center, vid Sveavägen 166. Tidsmässigt avgränsas stu-
dien till perioden 1987-31 januari 1997. Datanalys sker medelst mönsterpass-
ning och gradvis byggande av förklaring. 
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7 Parkens beskyddare  

Avhandlingens syfte är alltså att förklara varför politiska intentioner skiljer sig 
från praktiska resultat. Avhandlingens principiella idéer för att lösa detta pro-
blem eller syfte redovisas i avhandlingens kapitel 1 och 4. Avhandlingens ana-
lysram sammanfattar och specificerar den ordning som de principiella idéerna 
ska utföras i.  Där anges att det första steget fokuserar på möjligheterna till re-
presentativ-demokratisk styrning (styrkedja politisk församling -> tjänstemän -> 
resultat). Vi prövar styrkedjans effektivitet i relation till ett visst substantiellt 
problem. Det sker med utgångspunkt i ett policyproblem. Policyproblemet 
härleds från ett i förväg bestämt värde. Mitt värde är liv. Arbete med att skydda 
natur eller naturliknande områden (grönområden) antas ha betydelse för att 
värna värdet. Avhandlingens policyproblem formuleras sedan med utgångs-
punkt i ett resultat. Regeringsrätten anser den 31 januari 1997 att Norra Län-
ken gör ett otillåtet intrång i ett grönområde kallat Nationalstadsparken. Däref-
ter upphör allt arbete på vägen. Att vägarbetet upphör är det aktuella resultatet. 
Avhandlingens policyproblem blir därmed: Vem skyddade Nationalstadsparken 
från Norra länkens intrång?  

Kapitlets syfte är för det första att kartlägga vem som utförde parkskyddet 
ifråga. Hjern, Porters definition av social problemlösning är medlet för att 
komplettera (resultatet är alltså delvis redan känt) bilden av vem som producerat 
resultatet (den funktionella institutionen). Funktionell institution samt resul-
tatutvärdering begreppsliggörs som följer: (1) Planering (bestämma vilka speci-
fika policyaktiviteter som man ska eftersträva), (2) Resursmobilisering (skaffa 
material och andra resurser som är nödvändiga för att sätta igång de avsedda 
aktiviteterna), (3) Utförande (översätta planen och resurserna till praktisk hand-
ling), (4) Utvärdering (lära för framtiden från det som uppnåtts). (jfr avhand-
lingens kap 4 – analysramens steg 1) 

Funktionerna 1-4 kartläggs med hjälp av en snöbollsmetod (jfr avhandling-
ens kap. 6). Med svaret på policyproblemet (funktion 1-4 d.v.s. den funktionel-
la institutionen) som underlag är kapitlets syfte därför för det andra att undersö-
ka om det finns någon skillnad mellan den identifierade funktionella institutio-
nen och den formella institutionen (styrkedjan).  

Det finns vissa problem med att bestämma den funktionella institutionen 
och med att använda snöbollsmetoden. Jag har vid mina intervjuer i tankarna 
haft med mig kategorier som planering, resursmobilisering. Men kategorierna är 
enligt min erfarenhet inte lätta att konkretisera i relation till de studerade. De 
studerade resonerar om sina problem i konkreta ordalag. De arbetar bara på. 
Dessutom: Mina intervjuer ska ge information om vem som arbetar med att 
skydda Nationalstadsparken från Norra länkens intrång men ska också ge viss 
information om aktivitetens natur. Det krävs för att kunna placera personen 
under respektive rubrik 1-4. Problemet är att ibland kan, det är en annan erfa-
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Vem skyddade Nationalstadsparken från Norra länkens intrång? 
 Resultat av snöbollsurval
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renhet från intervjuerna, att en intervjuad kan ge information om att en viss 
person A har deltagit. Samtidigt verkar samme intervjuade inte alltid känna till 
vad nämnde person As aktivitet skulle ha bestått i. Detta beror på, antar jag, att 
relationer inte är globalt symmetriska. Man har inte lika nära kontakt med alla. 
Man kan ändå känna till att personen ifråga varit involverad. Min redovisning 
av snöbollsurvalet i diagrammet nedan visar därför vem som varit involverad i 
arbetet men preciseras inte beträffande funktion 1-4. Diagrammet får fungera 
som en översikt över den funktionella institutionen ifråga. En mera detaljerad 
redovisning kan åstadkommas, vilket jag återkommer till nedan. 

Mitt snöbollsurval har närmare bestämt skett på två sätt. I samband med de 
studerades berättelser kan man a) ofta märka att den intervjuade ifråga fokuserar 
på vad en eller flera namngivna personer gjort. Det har ofta visat sig att den 
intervjuade upprepade gånger återvänder till vad dessa personer sysslat med. 
Dessa i intervjun nämnda personer räknas in. I slutet på en intervjus konversa-
tion om ämnet skydda nationalstadsparken har jag frågat den intervjuade b) om 
vilka personer som är intressanta för mig att intervjua. Nämnda personer räknas 
in. 
 

Diagram 1. visar  vem  som som skyddade Nationalstadsparken från Norra länkens intrång 
(de som mest frekvent nämns av intervjupersoner). Det rör sig om en relativt liten mängd  
personer företrädesvis av typen enskilda medborgare.  Kategoriaxel: Personnamn eller alias, 
värdeaxel: Antal träffar – styck. Källa: intervjuutskrifter. 1 

 
Kom ihåg, beträffande diagramets tolkning, att alias alltid är ett manligt för-
namn oavsett personens faktiska kön (jfr avhandlingens kap. 6). Anonymitet 
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gäller inte politiker därför används Görel Thurdin och Monica  Anderssons 
riktiga namn. Den förra är bland annat mark- och planminister för (c) 1991-
1994 och chef för Miljödepartementet 1994, den senare är bland annat stads-
byggnadsborgarråd för (s) i Stockholms stad under 1994-1995. Samtliga andra 
personer är enskilda medborgare. Beträffande Hamdahl och Carpelan har de 
avböjt anonymitetsskydd, därför redovisas deras riktiga namn. Båda är med-
lemmar i Kommittén för Gustavianska Parken. De övriga tillhör Förbundet för 
Ekoparken.  De enskilda medborgarna Jörgen och Björn får flest antal träffar. 
Även förekomst av förstärkningsord till exempel ”eldsjäl” eller ”nyckelperson” 
markerar att vissa personer ses som viktiga. Personer som de intervjuade särskilt 
ofta uttalar i samband med sådant förstärkningsord  är Jörgen och Görel Thur-
din. 1 

Min kartläggning av den funktionella institution som skyddar National-
stadsparken från Norra länkens intrång ger vid handen att det är ett privat-

                                                      
1Svante, Förbundet För Ekoparken,  intervju, s. 2-5, 7-9, 16 (om Björn +), 4, 16 (om Jörgen +), s. 
2-3 (om Bo+), s. 2, 7-9 (om Ingemar+), s- 4-5, 8-9 (om Jesper+), s. 1-2, 6-7 (om Roger), s. 7 (om 
Thurdin), s. 9 (om Monica Andersson), Albert, Socialekologisk aktion, intervju, s. 3 (om Björn +), 
s. 3 (om Jörgen+), s. 3 (om Jesper), s. 3 (om Oskar), Adam, statlig tjänsteman, intervju, s. 4, 7-8, 
13 (om Björn +), Ingemar, Förbundet för Ekoparken, s. 1 (om Björn), s.1 (om Bo+), s. 1 (om 
Roger+) Thorbjörn, statlig tjänsteman, s. 6 (om Björn+), s. 6 (om Jörgen+), s. 1 (om Roger+), 
Ove, statlig tjänsteman, s. 10 (om Björn), Horn af Rantzien, A. (2001): (mp) riksdagsledamot 
1988-1991,  intervju – 01-06-18,  s. 1, 4-5 (om Björn +), s. 5 (om Ingemar) s. 5 (om Greger 
Carpelan), David, Förbundet för Ekoparken, s. 4-5, 8, 10 (om Björn +), 4-5, 9, 11 (om Jörgen+), 
s. 8 (om Bo), s. 5, 8 (om Ingemar), s. 4, 8 (om Roger), s. 5 (om Thurdin+), Håkan, statlig tjäns-
teman, s. 2-4, 6 (om Björn +), Victor, Förbundet för Ekoparken, s. 3 (om Björn+), s. 3 (om Jör-
gen+), s. 3 (om Jesper+), s. 1 (om Oskar), Roger, Förbundet för Ekoparken, s. 6 (om Björn), s. 10 
(om Jörgen), s. 6 (om Thurdin), Nicklas, Stockholms stad, 3-4, 6 (om Björn), Jörgen, Förbundet 
för Ekoparken, s. 2 (om Björn), s. 2 (om Ingemar+), s. 2-3 (om Greger Carpelan+), Harald, För-
bundet för Ekoparken, s. 1 (om Björn), s. 1 (om Jesper), s. 1 (om Oskar), Roland, statlig tjänste-
man, s. 3 (om Björn +), s. 13 (om Monica Andersson+), Erik, Förbundet för Ekoparken, s. 1 (om 
Björn), s. 1 (om Jörgen), s. 1 (om Bo), s. 1 (om Ingemar), s. 1 (om Roger), s. 1 (om Thurdin+), 
Ragnar, Förbundet för Ekoparken, s. 3 (om Björn+), s. 3 (om Jesper+), s. 3 (om Jörgen+), Martin, 
Förbundet för Ekoparken, s. 1 (om Björn+), s. 1 (om Jörgen+), s. 1-2 (om Ingemar+), s. 1 (om 
Thurdin), Holger, Förbundet för Ekoparken, s. 2 (om Jörgen), Rune, Förbundet för Ekoparken, s. 6 
(om Jörgen), s. 6 (om Jesper), s. 4, 6 (om Oskar+), s. 6 (om Monica Andersson), Oskar, Förbun-
det för Ekoparken, s. 6 (om Jörgen+), s. 3-4 (om Thurdin+), Bo, Förbundet för Ekoparken, s. 9 (om 
Jörgen), Evert, Förbundet för Ekoparken, s. 3 (om Jörgen), s. 3 (om Jesper), s. 2, 4-6 (om Oskar), 
Arvid, Förbundet för Ekoparken, s. 1, 3-4 (om Jesper+), s. 3-4 (om Oskar), Nicklas, Stockholms 
stad, s. 2, 4 (om Jesper), Strömdahl, J. (2001): (vpk/v) riksdagsledamot 1988-1991,  intervju – 01-
05-16, s. 3  (om Jesper), s. 3 (om Oskar), s. 3 (om Carpelan), Thurdin, G. (2000): Mark- och 
planminister samt biträdande miljöminister(1991-1994),  miljöminister 1994, intervju, 00-09-18, s. 
8 (om Jesper), Pontus, Förbundet för Ekoparken, s. 5 (om Jesper), s. 5 (om Greger Carpelan+), s. 
11 (om Monica Andersson), Tore, Förbundet för Ekoparken, s. 5 (om Oskar), Granstedt, P. 
(2004): (c) riksdagsledamot, intervju, 2004-06-03, s. 1-2 (om Thurdin+), Hamdahl, B. (2001): 
Kommittén för Gustavianska Parken, f.d. ordförande i Svenska Naturskyddsföreningen, f.d Justitie-
kansler, f.d. ordförande i Regeringsrätten,  intervju – 01-05-21, s. 1 (om Greger Carpelan), Skogby, 
E. (2000): Skanska AB 1985-1995, teknisk direktör, ordförande i det svensk-japanska konsortiet för 
Norrtull Centers arbetsutskott, intervju – 03-05-08, s. 2, 6 (om Monica Andersson+) 
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offentligt nätverk som utför skyddet. Det finns därför en skillnad mellan den 
funktionella och den formella institutionen (styrkedjan). 

7.1 Sammanfattning och slutsatser 

Kapitlets syfte är för det första att kartlägga vem som utförde parkskyddet ifråga. 
Hjern, Porters definition av social problemlösning är medlet för att komplettera 
(resultatet är alltså delvis redan känt) bilden av vem som producerat resultatet 
(den funktionella institutionen). Det är ett relativt sett mindre antal personer 
som skyddade Nationalstadsparken från Norra länkens intrång. Det handlar 
företrädesvis om enskilda medborgare men även ett par högt uppsatta politiker. 
Det är påfallande att namn återkommer i intervju efter intervju. Det är ett pri-
vat-offentligt nätverk som utför parskyddet ifråga. Och som utgör den funktio-
nella institutionen i sammanhanget.  

Med svaret på policyproblemet (funktion 1-4 d.v.s. den funktionella institu-
tionen) som underlag är kapitlets syfte därför för det andra att undersöka om det 
finns någon skillnad mellan den identifierade funktionella institutionen och den 
formella institutionen (styrkedjan). Om den funktionella institutionen hade 
stämt överens med den formella institutionen hade den i huvudsak bestått av 
regeringsledamöter, riksdagsmän och tjänstemän. Snöbollsurvalet genererar 
visserligen två ledande politiker men i huvudsak rör det sig om enskilda med-
borgare. Svaret är därför ja, det finns viss skillnad mellan den funktionella och 
den formella institutionen.  

Om svaret är ja är uppgiften, enligt vad som stipulerats i avhandlingens ana-
lysrams steg 2, att förklara varför skillnaden finns (jfr avhandlingens kap. 4 – 
analysram steg 2). Därigenom kan vi åstadkomma en mera detaljerad redovis-
ning av den aktuella funktionella institutionen. 
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8 Planering för parken 

Det som politikerna och beslutsfattarna missbedömde var väl att de som engagerade 
sig för det här är inte engagerade bara för att man ska ha en grön blomma utanför 
sitt hus, utan de engagerar sig för att de tror på den här typen av syn, att miljön har 
en bra inverkan på människan. Och vi behöver grönområden och det betyder att vi 
hade inga problem att engagera oss över ett större område. Sedan å andra sidan ska 
vi inte ta alla områden ---  utan det gällde att jobba för det här området och så för-

sökte vi definiera vad det var. Och det var det som blev Ekoparken sedan. 

- Roger, Förbundet för Ekoparken1  - 

 
Snöbollsurvalet visar alltså att det finns en skillnad mellan den funktionella 
institutionen och den formella institutionen när det gäller skyddandet av Na-
tionalstadsparken mot Norra länkens intrång. Det är ett privat-offentlig nätverk 
som utför parkskyddet ifråga (jfr avhandlingens kap. 7). Detta kapitels syfte är 
att förklara varför skillnaden finns mellan den funktionella och den formella 
institutionen ifråga. Om vi vill, och det vill vi alltså, förklara den aktuella skill-
naden gäller det att närma sig dessa personer ännu mera. Och Poppers situa-
tionsanalys (schemat P1, TT, EE och P2) kan fungera som ett hjälpmedel för 
forskaren vid kontakterna med den identifierade populationen. Analysen ska 
särskilja situationen som personen såg den och som den faktiskt är (båda i hy-
potesform). Därutöver är därför syftet även att återge de studerades upplevelser 
av situationen. Vi använder kort sagt avhandlingens analysram steg 2. Kapitlets 
innehåll gäller Planering (Hjern, Porters funktion 1). 

8.1 Exploateringsprojekt och deras motreaktion 

En gemensam utgångspunkt för både ett antal enskilda medborgare och vissa 
företrädare för offentliga organ är att de anser att det finns stora natur-, kultur- 
och rekreationsvärden i Stockholms centrala grönområden. Dessa personer 
delar även problemdefinition. Det finns i slutet på 1980-talet och i början på 
1990-talet en stor risk för att dessa värden spolieras. Orsaken är att omfattande 
exploateringsplaner existerar. De anser det därför vara nödvändigt att handla. 
Grönområdesvännernas problemdefinition växer fram gradvis. En motståndsre-

                                                      
1 Roger, intervju, s. 5-6 
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aktion mot ett visst givet exploateringsprojekt sker samtidigt med men obero-
ende av annat motstånd mot andra projekt. Den startar i omsorg om skilda 
geografiska grönområdesfragment. Det finns minst sex stycken tändande ”gnis-
tor” i motståndsarbetet knutna till sådana fragment, de utgörs av en enskild 
person eller ett fåtal personer. Dessa fragment eller pusselbitar hopfogas så små-
ningom till en sammanhängande helhet. Och den helheten är Ekoparken eller 
Stockholms nationalstadspark. Grönområdesvännerna inser nämligen efterhand 
att de måste, som vi ska se, förena sina krafter och i övrigt komma överens om 
vad som ska göras. Det finns konkurrerande uppfattningar om vilket grönom-
råde som ska skyddas. Men ekoparksdefinitionen visar sig bli dominerande. De 
sex tändande gnistorna är de följande: 

 (1): Ingemar är enligt vissa en ledande person eller rentav den “grå eminen-
sen”2 bakom Förbundet för Ekoparken. Ingemars intresse rör först den Bergi-
anska botaniska Trädgården (jfr bild 1. nedan) som i mitten av 1980-talet hotas 
av nedläggning. Trädgården är belägen vid sjön Brunnsviken, norr om Stock-
holms innerstad. Huvudman för den är Stockholms universitet. Trädgårdens 
ursprung är bröderna Bengt och Peter Jonas Bergius malmgård, vilken de 1791 
donerar för hortikulturella ändamål och naturvetenskaplig forskning. Peter 
Jonas Bergius är för övrigt en av Carl von Linnés lärjungar. Ingemar blir invol-
verad i ett antal föreningar med anknytning till park och trädgård som med 
anledning av nedläggningshotet uppvaktar den dåvarande jordbruksministern 
Svante Lundquist (s). Föreningarna är bland annat Föreningen för Dendrologi 
och Parkvård samt Landskapsarkitekternas Riksförbund. 3   

Dendrologerna författar, stödda av företrädarna för ytterligare sju organisa-
tioner, 1986 ett upprop och kräver att Stockholm bör få en botanisk trädgård 
värdig en huvudstad. Uppropet sänds till jordbruksministern. Påverkans-
försöken resulterar, enligt Ingemars tolkning, i att regeringen den 19 november 
1987 tillsätter en utredning som ska utreda landets botaniska trädgårdars verk-
samhet och finansiering (SOU 1988:68). Ingemar beskriver utredningens resul-
tat som intetsägande. Han kommer efterhand till insikt om att det är lönlöst att 
försöka skapa stöd bara för Bergianska och ändrar därför 1987 taktik. Den bo-
taniska trädgården kan, menar han, ses i sitt sammanhang som en integrerad del 
av grönområdet vid Brunnsviken.4 Ingemar redogör för taktikskiftet på nedan-
stående sätt: 

                                                      
2 Harald, Förbundet för Ekoparken, intervju, s. 2 
3 Ingemar, Förbundet för Ekoparken, intervju, s. 1, jfr även Edlund, B. (1991): Haga-Brunnsviken, 
Eget förlag, Stockholm, s. 9, Martin, Förbundet för Ekoparken, intervju, s. 2, Fjäriln vingad 
(1990): ”Bergianska Nämnden”, Haga-Brunnsvikens Vänner, Solna, s. 2, jfr även David, Förbun-
det för Ekoparken, intervju, s. 5, SOU 1988:68: De botaniska trädgårdarnas verksamhet och finanse-
ring – Betänkande från 1988 års utredning om översyn av de botaniska trädgårdarnas verksamhet och 
finansiering, Allmäna förlaget Stockholm, s. 39, 49 
4 Ingemar, Förbundet för Ekoparken, intervju, s. 1, jfr även Edlund, B. (1991): Haga-Brunnsviken, 
Eget förlag, Stockholm, s. 9, Martin, Förbundet för Ekoparken, intervju, s. 2, Fjäriln vingad 
(1990): ”Bergianska Nämnden”, Haga-Brunnsvikens Vänner, Solna, s. 2, jfr även David, Förbun-
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INGEMAR: ”Jag kom till den insikten att det var ingen mening med att 
köra med Bergianska utan vidare utan man måste väva in den i ett större 
sammanhang och det sammanhanget låg rätt i tiden och det var att plocka in 
den i allting annat som låg i Haga-Brunnsviken som man faktiskt höll på att 
börja att hårdexploatera. 5 

Ingemars engagemang för områdena kring Brunnsviken leder till att ”vi”, som 
han uttrycker det, bildar en förening kallad Haga-Brunnsvikens vänner. Före-
ningens konstituerande möte hålls i Haga den 22 november 1988. Den startar 
med ett par hundra medlemmar. Syftet är:  

”att antikvariskt och estetiskt värdefulla kultur- och landskapsmiljöer och 
byggnader bevaras och restaureras samt utvecklas till ett sammanhängande 
kulturlandskap, präglat av park- och trädgårdsanläggningar.” 6   

Intresset gäller alltså Haga-Brunnsviken, närmare bestämt från Bellevueparken i 
söder till Ulriksdal i norr (jfr bild 1. nedan). Ingemar menar att saker och ting 
går fort i början samt att de får många sympatier. Ingemar betonar Haga-
Brunnsvikens värden vid uppvaktningar av institutioner och myndigheter samt 
framför att de startat en förening för områdets bevarande. Ingemar besöker 
bland annat Margareta Björnstad, riksantikvarie, Riksantikvarieämbetet. Inge-
mar uppger sig känna densamma mycket väl. Björnstad uppges varmt välkomna 
den nya föreningen och meddelar att: ”--- vi sätter igång meddetsamma på vårt 
håll ---.7 Det ska visa sig att Björnstad längre fram vänder sig till regeringen i 
frågan. 

Medlemmar i Haga-Brunnsvikens Vänner motsätter sig diverse exploate-
ringsprojekt. Ett opinionsmöte om utbyggnaden av Haga-Norra Trafikplats in i 
Hagaparken hålls 9 mars 1989 (jfr bild 3, nr 6), utbyggnaden av före detta 
Sveaplans Gymnasium (jfr bild 3, nr 1) och byggandet av ett stort hotell-, kon-
ferens- och kontorskomplex, Norrtull Center (”Japanskrapan” - jfr bild 3, nr 2). 
Komplexet är tänkt att få 24 våningar och placeras intill Wenner-Gren Center 
(jfr bild 1 nedan). Projektet drivs av ett svensk-japanskt konsortium (jfr avhand-
lingens kap. 15). 8  

                                                                                                                             
det för Ekoparken, intervju, s. 5, SOU 1988:68: De botaniska trädgårdarnas verksamhet och finanse-
ring – Betänkande från 1988 års utredning om översyn av de botaniska trädgårdarnas verksamhet och 
finansiering, Allmäna förlaget Stockholm, s. 39, 49 
5 Ingemar, Förbundet för Ekoparken, intervju, s. 1, jfr även Edlund, B. (1991): Haga-Brunnsviken, 
Eget förlag, Stockholm, s. förord, 9 
6 Edlund, B. (1991): Haga-Brunnsviken, Eget förlag, Stockholm, s. 9 
7 Ingemar, Förbundet för Ekoparken, intervju, s. 1, jfr även Edlund, B. (1991): Haga-Brunnsviken, 
Eget förlag, Stockholm, förord, s. 9 
8 Ingemar, Förbundet för Ekoparken, intervju, s. 1, jfr även Edlund, B. (1991): Haga-
Brunnsviken, Eget förlag, Stockholm, s. 9, SOU 1988:68:De botaniska trädgårdarnas verksamhet 
och finansering – Betänkande från 1988 års utredning om översyn av de botaniska trädgårdarnas 
verksamhet och finansiering, Allmäna förlaget Stockholm, s. 50, Fjäriln vingad (1990): ”Bergi-
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 (2): En annan utlösande faktor för motståndet är att ett stort bostadsprojekt 
planeras i grönområdet vid Bergiusvägen, Norra Djurgården (jfr bild 3, nr 12), 
något som får ett antal närboende att reagera. Stadsbyggnadskontoret (1987) 
talar om att 700-800 lägenheter kan komma att byggas. Kontorets program-
skrift anger att det finns värdefull natur i form av ekbestånd. Dessa vill kontoret 
ta hänsyn till vid placeringen av byggnaderna. Domänverket vill bebygga grön-
områdena vid Torpbacken med kontor. Motståndet mot exploateringsplaner 
som de nyss nämnda beskrivs av ett flertal intervjuade som särskilt viktigt för 
Nationalstadsparkens konstituering.9 Roger berättar kritiskt om bostads-
projektet vid Bergiusvägen enligt följande: 

ROGER:“Utan man bara skulle bygga i den här fortsatta expansionen och 
man såg ingen hejd i det. Man skulle bygga överallt, man skulle bygga en 
stad motsvarande Vaxholm [skärgårdskommunen Vaxholms huvudö Vaxön 
har 5000 invånare, min anm.] i Lappkärrssjön [jfr bild 3. nedan, min 
anm.] i stort sett, den finaste fågelsjön och täppa igen hela gröna lungan. 
Man skulle överhuvudtaget bygga på både det ena och det andra stället och 
det var ingen hejd på det.”10 

Även Svantes intresse väcks primärt av de kommunala exploateringsplanerna vid 
Bergiusvägen. Det handlar, menar Svante, om ”--- fyra personers heliga ilska ---
”11.  Roger, Svante, Bo och Johan bildar i november 1989 Norra Djurgårdens 
Vänner. Föreningen framhåller i ett informationsblad (januari 1990) Norra 
Djurgården som ett sedan generationer använt rekreationsområde. Tillsammans 
med Södra Djurgården innehåller det oersättliga natur- och kulturvärden.12 
Därefter kommer de till de överhängande faror som området står inför: 

                                                                                                                             
anska Nämnden”, Haga-Brunnsvikens Vänner, Solna, s. 2, Fjäriln vingad (1990): ”Föreningsmö-
ten”, nr 2 maj 1990, Haga-Brunnsvikens Vänner, Solna, s. 1, Fjäriln vingad (1990): ”Översikts-
plan för Stockholm och fördjupad översiktsplan för institutionsområdet Norra Djurgården”, nr 2 
maj 1990, Haga-Brunnsvikens Vänner, Solna, s. 2, Fjäriln vingad (1990): ”Solna Grönplan”, nr 2 
maj 1990, Haga-Brunnsvikens Vänner, Solna, s. 3, Haga-Brunnsvikens Vänner, Solna, s. 2, 
Fjäriln vingad (1990): ”Övrig verksamhet och kontakter”, nr 2 maj 1990, Haga-Brunnsvikens 
Vänner, Solna, s. 3 
9 Stadsbyggnadskontoret (1987):Bergiusvägen – Koncept programutredning, 1987-05-29, PBI 
Norra Innerstaden, s. 1, Norra Djurgårdens Vänner (1990):ingen titel, informationsblad nr. 4, 
juni 90, s. 1-2, Norra Djurgårdens Vänner (1990): ingen titel, informationsblad nr. 3, apil-maj 
90, s. 1-2, Waldenström, H. (1995): ”Ekopark blir nationalstadspark - Kampen om Ulriksdal-
Haga-Brunnsviken-Djurgården”, Ekoparken - Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-
Djurgården, Hallerdt, B. (red.), Sankt Eriks årsbok 1995, Samfundet S:t Erik Stockholm, s. 159-
60, jfr även Waldenström, H. (2000): Styrelsemedlem i Förbundet För Ekoparken, Världsnatur-
fondens projektledare för projekt Ekoparken, intervju – 00-08-18, s. 5 
10 Roger, intervju, s. 2 
11 Svante, intervju, s. 1-2 
12 Norra Djurgårdens Vänner (1990): ”Var med och verka för att bevara norra Djurgården!”, 
Informationsblad nr 1, 1990, s. 1 
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”Politiker som satsar på mer kortsiktiga mål vill blunda för ovanstående fak-
ta. De är pressade av långa bostadsköer och lågt bostadsbyggande i regionen. 
De jagar i ren desperation efter nya områden, där man kan sätta upp bo-
stadskolosser och drar sig inte för att förstör naturmiljön för all framtid. Med 
giriga ögon ser de på Norra Djurgården som ett möjligt bostadsexploaterings-
område.”13 

De hävdar att befolkningen vid Bergiusvägen kommer att öka från 2 400 till 6 
000 personer.14  

 (3) Oberoende av de närboende, blir Henrik Waldenström orolig över ex-
ploateringsplanerna vid Bergiusvägen. Han arbetar hösten 1989 på Byggnads-
styrelsen. Det är en numera avskaffad central myndighet med ansvar för statens 
lokalförsörjning och byggnadsförvaltning. Waldenström medverkar på ett möte, 
som rör den fördjupade översiktsplan som bland annat Byggnadsstyrelsen låtit 
VBB-arkitekter ta fram underlaget till. Deras rapport är klar i september 1989. 
Den nya planen innebär att en rad betydande exploateringsprojekt på Norra 
Djurgården, till exempel det redan nämnda bostadsområdet vid Bergiusvägen. 15   

Waldenström inser att områdets höga natur- och kulturvärden är hotade. 
Han är engagerad ornitolog i Stockholms Ornitologiska Förening (StOF) där 
han är vice ordförande. Waldenström understryker i en ledare i december 1989 
i föreningens tidskrift ”Fåglar i Stockholmstrakten” att inte många Stock-
holmare är medvetna om de värdefulla naturarealer, som finns mycket nära 
innerstaden på Norra och Södra Djurgården. Han pekar på dess oumbärliga 
rekreationsvärde och tillägger därefter: ”Det finns också fågelsjöar och intressan-
ta skogsbiotoper med en diversitet som är unik för storstadsnära områden.”16 
Han poängterar samtidigt det stora exploateringstryck, som finns i området. 
Waldenström meddelar att föreningen tänker genomföra en inventering av 
fågellivet kallat Projekt Djurgården. Han uppmanar, i nämnda ledare, före-
ningsmedlemmarna att delta i inventeringen. Syftet är, vilket framgår av en 
sorts dagbok som Waldenström författat, att "--- samla ornitologiska hårddata 
som faktaunderlag mot exploatering av främst Bergiusv."17 I ett annat doku-
ment (hösten 1990) författat av Waldenström sammanfattar han bakgrunden 
till Projekt Djurgården på följande sätt: 

                                                      
13 Ibid, s. 1 
14 Ibid, s. 1 
15 Waldenström, H. (1995): ”Ekopark blir nationalstadspark - Kampen om Ulriksdal-Haga-
Brunnsviken-Djurgården”, Ekoparken - Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-
Djurgården, Hallerdt, B. (red.), Sankt Eriks årsbok 1995, Samfundet S:t Erik Stockholm, s. 159-
60, jfr även Björn, intervju, s. 5, VBB-Projekt (1989): ”Norra Djurgården: ett spännande plane-
ringsuppdrag” , Häckner, C., nr 2 1989, s. 1, 4, Nationalencyklopedin (2002): Uppslagsord Bygg-
nadsstyrelsen, Bonniers förlag, Stockholm 
16 Fåglar i Stockholmstrakten, nr 3 1989, avd. Ledare, undertecknad Henrik Waldenström, vice 
ordförande och projektledare, s. 87 
17 Waldenström, H. (okänt): ”Ekoparkens historia", Waldenströms arkiv, s. 1 
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”Utlösande faktorn för projektet var/är översiktsplanens hot om bebyggelse av 
Bergiusv i Frescati och Husarviken samt planerna på Österleden. Dessa tre 
hot gjorde att jag via StOF startade Projekt Djurgården med syfte att inven-
tera fågellivet på Djurgården, främst häckfåglarna för att därmed få kun-
skapsunderlag till planerare o politiker.”18 

Han får från de andra ornitologerna i föreningen in rapporter med iakttagelser 
om fåglar även från Haga och Ulriksdal, som ligger utanför det fastlagda inven-
teringsområdet. Rapporterna gör att Waldenström kring april 1990 börjar inse 
att ett större område hör ihop. Det bör få ett gemensamt namn och ett sam-
manhållet skydd. Han ger så småningom arealen Ulriksdal - Haga - Brunns-
viken - Djurgården namnet det Kungliga Gröna Bältet. Waldenström kontaktas 
av Svante, Norra Djurgårdens Vänner. 19  De träffas hemma hos Svante som 
berättar:  

SVANTE: ”Vi kallade också på Henrik Waldenström, vi från Norra Djur-
gårdens Vänner. Vi var ju gröna i sådana här sammanhang. Vi hade inte 
jobbat med sådana här frågor tidigare. Och när Henrik kom hem till mig. 
Vi satt i vårt vardagsrum kom jag ihåg. Och han beskriver också hur han 
tycker man jobbar med en sådan här process. Så vad vi gjorde, det var ju att 
vi tog kontakt med sådana som hade jobbat mycket längre med sådana här 
frågor, som hade något att lära oss. Och jag minns att vi hade skrivit något 
lite töntigt informationsblad som vi ville gå ut i området med [Bladet upp-
manar till att bekämpa planerna på bostadsområdet, min anm.] och när 
Henrik läste det här med ganska arrogant blick och så sa han: -Så här kan 
man inte skriva, det duger inte. -Det finns inte en jäkel som läser det här om 
ni skriver så här. -Så här ska ni skriva. Då blev vi lite sura till en början 
men sedan så insåg vi att den här killen, honom måste vi odla, han kan nå-
gonting och han är driftig.”20 

Waldenström söker kontakt på olika håll för sina idéer. Han skriver den 22 
mars 1990 brev till Christer Lignell vid de Kungliga Hovstaterna (närmare be-
stämt Ståthållarämbetet, Kungliga Djurgårdens Förvaltning). Kungliga Djur-
gården och Haga-Ulriksdalsområdena disponeras enligt Riksdagens beslut av H 
M Konungen men förvaltas av Ståthållarämbetet. Brevet rör bland annat skyd-
det för Djurgården. Waldenström tar under samma vår även upp sin idé kring 
det ”Kungliga Gröna Bältet” med Lignell. Kontakten med Lignell ska, som vi 

                                                      
18 Waldenström, H. (1990): ”Presentation av KGB”, hösten 1990, Waldenströms arkiv, s. 1 
19 Waldenström, H. (1995): ”Ekopark blir nationalstadspark - Kampen om Ulriksdal-Haga-
Brunnsviken-Djurgården”, Ekoparken - Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-
Djurgården, Hallerdt, B. (red.), Samfundet S:t Erik Stockholm, s. 159-60, jfr även Björn, inter-
vju, s. 5, Waldenström, H. (okänt): ”Ekoparkens historia", Waldenströms arkiv, s. 1 
20  Svante, intervju, s. 8 
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ska se i nästa kapitel, ha stor betydelse för bildandet Stockholms nationalstads-
park. 21  

Waldenström talar dessutom den 18 maj 1990 med Jens Wahlstedt, Världs-
naturfonden (svenska avdelningen av World Wide Fund for Nature, WWF, en 
internationell naturvårdsorganisation), och beskriver sin tankegång att de kung-
liga grönområdena hör ihop och om kartläggningen av fågellivet. Wahlstedt 
menar att det eventuellt kan finnas medel att söka hos Världsnaturfonden för 
inventeringen. I mitten av juni samma år ansöker Waldenström hos Världsna-
turfonden om pengar för att informera om resultaten av fågelinventeringen på 
Djurgården.22 I ansökan (14 juni 1990) framgår att: 

”På sikt bör de kungliga markerna Djurgården-Haga/Brunnsviken-
Ulriksdal kunna betraktas som ett grönt bälte av särskilt värde för storstads-
miljön. Dessa tre områdens framtida skydd måste säkras för all framtid. Ett 
sätt att göra detta är att få upp storstadsmänniskans sinnen för de värden 
som finns i detta område och på så sätt sprida värdet till flera människor. 
Detta kan göras genom att man informerar om områdena och aktivt vägleder 
folk.”23 

I ansökan använder Waldenström uttrycket ”det kungliga gröna bältet” 24 som 
beteckning för området. Wahlstedt framhåller, vid det nyss nämnda mötet med 
Waldenström, värdet av natur i närmiljön. Han hänvisar till en artikel på det 
temat i föreningens tidning WWF/Eko (1989). Wahlstedt påpekar i artikeln att 
urbaniseringen tränger undan djur- och växter och menar att dessa måste få en 
chans i stadsplaneringen. Biologisk mångfald är viktigt. 25   

Waldenström redogör på ett styrelsemöte i Stockholms Ornitologiska före-
ning (4 september 1990) för inventeringen av fågellivet på Djurgården. Det 
framgår där att han hoppas att effekten av inventeringen är att exploateringen 
vid Bergiusvägen förhindras. Waldenström och Lignell upprätthåller uppenbar-
ligen någon form av kontakt för i september 1990 åker de runt vid Fiskartorps-
tornet, Husarviken och Bergiusvägen med Nils-Erik Landell, Svenska Dagbla-
det. Det är medlemmar i Norra Djurgårdens Vänner som bett honom skriva 
om exploateringen vid Bergiusvägen. Waldenström redogör för sin idé om det 

                                                      
21 Jordbruksutskottets betänkande 1991/92:JoU10, Miljön kring Djurgården-Haga-Brunnsviken-
Ulriksdal, Fritzes förlag, Stockholm, s. 21 
22 Ibid, s. 21 
23 Waldenström, H. (1990): ingen rubrik, till generalsekr. Jens Wahlstedt, Världsnaturfonden, 
1990-06-14 undertecknad H. Waldenström, projektledare Projekt Djurgården samt vice ordf. 
StOF, Waldenströms arkiv, s. 1 
24 Ibid, s. 1 
25 Waldenström, H. (1990): ingen rubrik, till Christer Lignell, Kungliga Djurgårdens förvaltning, 
1990-03-22, undertecknad Henrik Waldenström, Waldenströms arkiv, s. 1-2, Waldenström, H. 
(okänt): ”Ekoparkens historia", Waldenströms arkiv, s. 1, WWF-eko (1989): ”Mera natur i 
närmiljön”, Världsnaturfonden, Solna, s. 16-17 
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'kungliga gröna bältet' och att det måste värnas. Landell anser i sin artikel att 
storstadens natur bör göras till nationalpark. 26  

Waldenström sammanfattar exploateringsläget på platsen (31 januari 1991). 
Han ger en lång rad exempel på exploateringsprojekt, såsom motorvägen Öster-
leden, Ladugårdsgärde, Husarviken/Fisksjöäng (jfr. bild 3, nr 17). Statens insti-
tutionsområde planeras att kraftigt byggas ut, och att bostadstadsbyggnation vid 
Bergiusvägen (Djurgården) är aktuell (bild 3, nr 13, 14, 15). Dessutom påpekar 
han att kontor planeras att byggas vid Bellevueparken. Det är före detta Svea-
plans gymnasium som ska byggas ut (jfr bild 1, nr 6. samt bild 3, nr 1). Norr-
tull Center är ännu ett exempel på exploateringsprojekt. Hotell- och konferens-
komplexet planeras alltså uppföras i Bellevueparken (jfr bild 1, samt bild 3, nr 
2) etc. 27 

Norra Djurgårdens Vänner anordnar den 31 januari 1991 ett möte. Wal-
denström deltar och grälar med Roger, en av initiativtagarna till föreningen, om 
grönområdets avgränsning. Den senare vill nämligen begränsa föreningsverk-
samheten till Norra Djurgården. Detta för att inte frågan om exploateringspro-
jektet vid Bergiusvägen ska försvinna i mängden. Längre fram går förenings-
medlemmarna emellertid med på Waldenströms avgränsning men vill inte an-
vända det nya namn han givit området d.v.s. Ekoparken (Waldenström ville 
alltså först kalla området för det Kungliga Gröna Bältet). Senare godkänner de 
även namnet Ekoparken. 28 

Waldenström klargör i ett internt PM daterat (29 december 1991) att alla 
exploateringsplaner inte är lika allvarliga. Han klassificerar dem på en skala från 
A till E, där A rör de mest allvarliga hoten. Han graderar Österleden som A. 
Det gäller avgastorn, avgasutsläpp, buller men särskilt att av- och påfartsramper 
gör intrång i Ekoparken. Waldenström anser att vägen är en tillfartsled till in-
nerstaden och inte en kringfartsled, att markens värde ökar och att det leder till 
flera exploateringsprojekt. Österleden utgör slutet för värdena på Norra Djur-
gården, och Ladugårdsgärde. Han hänvisar (1994) till den "s.k. katalysatoreffek-
ten"29 (kemisk reaktion, något som har förmåga att påskynda process). Walden-
ström anser att en stor väg leder till en att markvärdet stiger. Detta genererar i 
sin tur ytterligare exploateringar och så vidare. Ett annat exempel på ett A-

                                                      
26 Waldenström, H. (1990): Protokoll Stockholms Ornitologiska Förening, 4 sept. 1990, Wal-
denströms arkiv, s. 2, Waldenström, H. (okänt): ”Ekoparkens historia", Waldenströms arkiv, s. 1, 
Waldenström, H. (1990): ingen rubrik, till Christer Lignell, Kungliga Djurgårdens förvaltning, 
undertecknad Henrik Waldenström,Waldenströms arkiv, s. 1-2, 
27 Waldenström, H. (1991):Ekoparken – sammanhängande natur- och kulturpark i storstad, 
Ståthållarämbetet, Stockholm 
28 Waldenström, H. (okänt): ”Ekoparkens historia", Waldenströms arkiv, s. 2 
29 Projekt Ekoparken/WWF (1994): ”Remissvar med anledning av Ds 1994:03 ’Förslag till skydd 
för området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården”, 1994-03-15, undertecknad Henrik 
Waldenström, s. 11 
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klassat hot är bostadsbebyggelsen vid Bergiusvägen. Det rör sig om ett stort 
exploateringsprojekt i ett grönområde.30 

 (4): Greger och Ingegerd Carpelan vänder sig mot att styrelsen för Hjärt- 
Lungfonden vill genomföra en mycket omfattande utbyggnad för kontorsända-
mål vid före detta Sveaplans gymnasium (jfr bild 2, nr 7). Funkisbyggnaden har 
kulturhistoriskt värde. Utbyggnadsplanerna skapar protester från närboende och 
andra. Expansionen är tänkt att ske in i Bellevueparken. Paret Carpelan bor 
nära skolan (jfr bild 1 samt bild 2, nr 3). De försöker från om med 1988 be-
kämpa utbyggnadsplanerna. I januari 1989 träder en ny lagstiftning i kraft som 
gör det möjligt att byggnadsminnesförklara inte bara enstaka byggnader utan 
hela bebyggelse- och parkområden. Greger ansöker hos Länsstyrelsen om bygg-
nadsminnesförklaring av Bellevueparken. Det är den första ansökan som baseras 
på den nya lagstiftningen. Kommunstyrelsen behandlar den 22 november 1989 
frågan om huruvida Bellevueområdet ska byggnadsminnesförklaras, vilket orga-
net i princip bifaller. Även Martin, Bellevueförbundet, motsätter sig samma 
exploateringsprojekt. Bellevueförbundet är en förening som växer fram i slutet 
av 1970-talet i och med kampen mot att Norra länken ska placeras i Bellevue-
parken. Bellevueförbundet instiftas som förening den 4 maj 1982 på Stallmästa-
regården. Föreningens bildande är en direkt följd av kampanjen mot nämnda 
väg och placering. En representant för Bellevueförbundet överlämnar vid ett 
diskussionmöte våren 1990 inte mindre än 13 000 namn mot planerna mot 
utbyggnad av gymnasiebyggnaden. Namnen tas emot av av Carl-Erik Skårman, 
Stockholms stad, (m) näringslivs- och stadsbyggnadsborgarråd, och deltagande 
representanter för partierna i Kommunfullmäktige i Stockholms stad. De när-
boende anförs företrädesvis av Greger Carpelan. 31  

 (5): Peter Schantz är en annan bekymrad medborgare. Med stigande oro 
iakttar han det ökande antalet exploateringsplaner som föreligger. Han påpekar 
(20 november 1990) i ett brev till Svenska Dagbladets ledarsida att Norrtull är 
Stockholms entré för besökare från både utlandet och Sverige. Schantz refererar 
till att personer som kommer till Riksflygplatsen Arlanda passerar Norrtull på 
väg till Stockholms innerstad. Han förordar att området strax intill Wenner-
Gren Center bör omvandlas till park. Istället vill politiska företrädare för Stock-

                                                      
30 Waldenström, H. (1991): ”Styrdokument för Förbundet för Ekoparken i Stockholm”, 91-12-
29, märkt ”internt PM, Henrik Waldenström, Naturens Hus”, s. 1-8, jfr även Projekt Ekopar-
ken/WWF (1994): ”Remissvar med anledning av Ds 1994:03 ’Förslag till skydd för området 
Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården”, 1994-03-15, undertecknad Henrik Waldenström, s. 
10-13 
31 Cramér, M. (1979): ”Från Norrtull till Roslagstull 1978 – Bellevue och Stallmästeregården 
hotade av Norra länken”, Sankt Eriks årsbok 1979, (red.) Hallerdt, B., Samfundet St: Erik, Stock-
holm, s. 8-19, Stockholms fritidsförvaltning (1992): ”Utredning om Bellevues framtida upprust-
ning och användning - Förslag till Beslut”, undertecknat Kjell Olofsson, Anders Sandberg, 1992-
01-17, FriN 1992-01-28 nr 24, s. 1, Carpelan, G. (2000): Part i Norra Länkenmålet, målnummer 
1931–1932-1996 med flera mål, Kommittén för Gustavianska Parken, intervju – 00-04-03, s. 4, 
Martin, Förbundet för Ekoparken,intervju, s. 1-3 
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holms kommun låta ett svensk-japanskt konsortium bygga Norrtull Center, ett 
hotell- och konferenscenter, på platsen (jfr avhandlingens kap. 5 och 15). Stora 
bostadsprojekt planeras dessutom i närheten. Det gör att ytterligare 10 000-15 
000 personer kommer att bo i grannskapet, vilket Schantz anser understryker 
behovet av att göra området till park. Den demokratiska processen spelar i 
sammanhanget, liksom tyvärr andra fall i färskt minne – betonar densamme, en 
underordnad roll. Schantz primära intresse gäller för övrigt Ulriksdal - Haga - 
Brunnsviken, alltså en mindre areal än den Waldenström fokuserar på. Vid ett 
konstituerande möte för en ideell förening, Kommittén för Gustavianska Par-
ken, anger Schantz exploateringshoten. Liksom Waldenström tar han upp det 
stora institutionsområdets expansion på Djurgården. Vidare berörs planerna på 
ett Norrtull Center. Vidare omnämns planerade bostäder vid Roslagstulls sjuk-
hus och byggandet av ett fysik- och matematikcentrum vid Albano. Därutöver 
även att Stallmästaregården (ett värdshus med anor från 1600-talet - jfr bild 3, 
nr 3) planeras byggas ut et.c. 32 

 (6) Margareta Björnstad, riksantikvarie, Riksantikvarieämbetet och Karin 
Schibbye, Arkitekt - Landskapsarkitekternas Riksförbund, motsätter sig Läns-
styrelsens beslut (18 april 1991) att godkänna en ändring av en detaljplan, som 
berör området där Hjärt- Lungfonden vill bygga kontor. De båda nämnda mo-
tiverar sitt ställningstagande på följande sätt: 

”Det är här fråga om planändring som direkt bygger på avtal som träffats 
mellan Stockholms kommun och en enskild part [Hjärt- Lungfonden, min 
anm.] utan beaktande av kulturvärdena och utan att den har föregåtts av 
något planeringsförfarande enligt PBL. Detta förhållande är alarmerande 
och innebär ett åsidosättande av den demokratiska beslutsordningen enligt 
PBL [d.v.s. Plan- och bygglagen, min anm.] och NRL:s [d.v.s. Lagen om 
hushållning med naturresurser, min anm.] bestämmelser. Länsstyrelsens be-
slut har överklagats av enskilda hos regeringen, som ännu inte fattat sitt be-
slut i ärendet.”33 

De uttrycker således inte endast sitt missnöje över skador på substantiella kul-
turvärden utan beklagar sig även över bristen på hänsyn till demokratiska prin-
                                                      
32 Schantz, P. (1990): Brev till ledarsidan, avd. LED, 1990-11-20, s. 2, Kommitten för Gustavians-
ka Parken (1991): ”Protokoll från konstituerande sammanträde för Kommitten för Gustavianska 
Parken i Wenner-Gren Center den 22 augusti 1991.”, Kommitténs arkiv hos Peter Schantz, s. 1-
6 
33 Jordbruksutskottets betänkande 1991/92:JOU10: Miljön kring Djurgården—Haga—
Brunnsviken—Ulriksdal, bilaga 7, Fritzes förlag, Stockholm, s. 27 jfr även Regeringens prop. 
1994/95:3 Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården, Fritzes förlag, Stock-
holm, s. 73, där redovisas svaren på Ds 1994:3: Förslag till skydd för området Ulriksdal – Haga – 
Brunnsviken – Djurgården, Miljö- och Naturresursdepartementet, Fritzes bokförlag, Stockholm. 
Statens konstmuseer beklagar att tomten intill Wenner-Gren center ska bebyggas (höghushotell) 
och att Sveaplans gymnasium ska byggas ut. Den statliga institutionen menar att dessa projekt 
inte står i samklang med de intilliggande historiska parkerna Haga och Bellevue. 
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ciper. I citatet nämnda ’enskilda’ är Greger och Ingegerd Carpelan. Greger Car-
pelan och Schantz börjar på vårvintern 1991 diskutera att bilda en förening som 
ska verka för Ulriksdal – Haga – Brunnsvikens värden. I samband med diskus-
sionerna kontaktas Björnstad samt hennes syskon Per Sköld, Riksmarskalk, 
Kungliga Hovstaterna. Avsikten är att få deras stöd för tankegångarna om en 
förening. Schantz och Greger Carpelan refererar sedan till Björnstad och Sköld 
när de brevledes söker fler medlemmar till sin förening Kommittén för Gustavi-
anska Parken. Björnstad och Sköld blir emellertid inte själva medlemmar i före-
ningen ifråga.34 

Björnstad och Gösta Blücher, Boverket, författar en skrivelse (den 5 juni 
1991) till Regeringen och Bostadsdepartementet. De båda tjänstemännen beto-
nar Ulriksdal – Haga – Brunnsvikens avsevärda värden ur kultursynpunkt. 
Hagaparken är av stort internationell värde. Brunnsviken innehåller flera andra 
parker från 1700-talet. De arkitektoniska värdena är bland annat Haga och 
Ulriksdal och är av ojämförlig vikt. Dessa värden motiverar Riksantikvarie-
ämbetet att 5 november 1987 förklara området för riksintresse för kulturmiljö-
vården. Ett riksintresse gäller en geografisk areal som, enligt Lagen om hushåll-
ning med naturresurser, i visst avseende (natur, kultur, näringsliv, totalförsvar) 
är av nationellt intresse. 35 De båda cheferna anför: 

”På grund av sitt centrala läge i storstadsregionen har området emellertid 
under senare tid börjat betraktas som en exploateringsresurs. Åtskilliga förslag 
till tillkommande mycket tunga bebyggelseenheter har lanserats av enskilda 
företag liksom av Solna och Stockholms kommuner. Såväl regionplan 90 som 
Solna kommuns översiktsplan betecknar delar av riksintresseområdet som ut-
byggnadsmark. Enligt kommunen behöver riksintresset här inte tillgodoses 
utan kan få stå tillbaka för andra kommunala och regionala intressen.”36 

Rörande exploatering vid Brunnsviken nämns Norrtull Center och utbyggna-
den av fd Sveaplans gymnasium på ca. 11 000 m2. I båda dessa fall finns eko-
nomiska förpliktelser med i bilden som enligt författarna gör det besvärligt att 
föra ett öppet samtal om saken. De båda verkscheferna betonar att ett flertal 
enskilda projekt vid Brunnsviken redan i sina singulariteter kan komma att 
                                                      
34 Fjäriln vingad (1990): ”Bebyggelse för Hjärt-Lungfonden bakom Sveaplans Gymnasium”, 
Haga-Brunnsvikens Vänner, Solna, s. 2, König, A.A. et al. (1991): ”Överklagande i fråga om 
detaljplan för kv. Cedersdal m. m. i Stockholms kommun”, till regeringen, 1991-10-31, under-
tecknat Anita Andrén-König, Bo König, Greger Carpelan, Ingegerd Carpelan, Brita Eldh, Doris 
Sjögren, Martin Sjögren, ink. 1991-11-04, Dnr B091/1406-1410/P, s. 1-2 
35 Miljö- och Naturresursdepartementet M91/3079/9, Ad acta 1992-06-23, ”Gemensam skrivelse 
från Riksantikvarieämbetet och Boverket ang. Haga-Brunnsviken-Ulriksdal och kv. Cedersdal i 
Stockholms kommun och län.”, Brevet stämplat Bostadsdepartementet, ink. 1991-06-10, Dnr. 
Bo91/1317/P och Miljö- och Naturresursdepartementet Ink. 1991-12-02, M91/3079/9, brevet 
daterat 1991-06-05, titel: ”Ang. Haga-Brunnsviken-Ulriksdal och kv Cedersdal, undertecknat: 
RAÄ, Margareta Björnstad, Boverket, Gösta, Blücher, s. 1 
36 Ibid, s. 1 
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”påtagligt skada” 37 riksintressanta värden för kulturmiljövården. De nämner 
inte explicit Lagen om hushållning med naturresurser men det citerade uttryck-
et härrör från denna. Där omnämns att riksintressen inte får bli utsatta för på-
taglig skada. De hävdar alltså indirekt att nämnda projekt är lagstridiga. Andra 
enskilda projekt är, enligt nämnda personer, inte lika destruktiva mot dessa 
värden sedda för sig. Den samlade mängden av projekt kan även den förorsaka 
”påtaglig skada”38. Det är därför, enligt Björnstad och Blücher, nödvändigt att 
mer utreda relationerna mellan Stockholms och Solna kommuns översiktspla-
ner.39 

Det uppstår senare ytterligare exploateringsplaner. Norra länkens placering 
vid grönområdet (lagskyddas 1 januari 1995 under namnet Nationalstadspar-
ken) ger upphov till folkliga protester. Motorvägsplanerna ger även upphov till 
rättsprocesser. Dessa drivs av personer som Greger och Ingegerd Carpelan. Det 
gäller bland annat delsträcka Norrtull-Roslagstulls placering i Bellevueparken. 
Anledningen till rättsprocessen är att vägen 1992 flyttas från ett planerat läge 
strax utanför Bellevueparken till ett läge genom denna, vilket bland annat nyss 
nämnda personer starkt motsätter sig. Omlokaliseringen diskuteras närmare i 
avhandlingens kap. 15. Det har redan i introduktionskapitlet framgått att just 
rättsprocessen som gäller Norra länken, delsträcka Norrtull - Roslagstull, är av 
avgörande vikt för att realisera Nationalstadsparken. 

Vi har följaktligen sett att ett motstånd breder ut sig mot ett antal exploate-
ringsplaner i centralt belägna områden. Nationalstadsparken institutionalisering 
växer till en del fram så att säga av sig själv. Institiutioner och traditioner växer 
generellt ofta fram av sig självt d.v.s det saknas egentlig avsikt eller plan (jfr 
avhandlingens kap. 4). Vad som gäller för nationalstadsparkens institutionalise-
ring i det avseendet gäller alltså även generellt. Men det finns även viktiga ex-
empel på motsatsen. När det gäller planering eller val av vilka policyaktiviteter 
som ska eftersträvas kan fastslås att enskilda medborgare som Greger Carpelan, 
Waldenström, Roger, Ingemar, Svante, Bo delar i stort sett samma strategi för 
att värna grönområdena. Det innebär i huvudsak att följande två element beto-
nas: (a) Organisera och samordna sina egna resurser i idella föreningar, (b) An-
vända statens resurser (ta stöd i befintlig lag och arbeta för ny lagstiftning). Vi 
ska se närmare på dessa strategier i avhandlingens nästa kapitel. 

Men varför väljs just angivna policyaktiviteter? Svaret är troligen att det i 
huvudsak handlar just om enskilda medborgare. De har i stort inga andra resur-
ser att sätta in än sin egen arbetsförmåga. Beträffande statens resurser används 
för det första redan befintligt lagskydd i överklagandeprocesser vilket redovisas 
närmare i avhandlingens kap. 1, 5 och 9. Greger Carpelan upplever att politi-
kerna inte lyssnar. Många politiker uppfattas vara engagerade i att få byggpro-
jekten till stånd. Greger och Ingegerd Carpelan försöker därför avvärja Norra 

                                                      
37 Ibid, s. 2 
38 Ibid, s. 2 
39 Ibid, s. 1-2 
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länkens placering i Bellevueparken genom att överklaga beslutet att godkänna 
detaljplanen: 

GREGER CARPELAN: ”--- på ett mycket tidigt stadium så sa jag, långt in-
nan det här historierna i Regeringsrätten så sa jag, även inom Kommittén 
[d.v.s. Kommittén för Gustavianska Parken, min anm.], det är bara två sa-
ker som kan stoppa Norra länken. Det ena är att juridiskt sänka det och det 
andra är att det visar sig ekonomiskt omöjligt att genomföra det. Så att över-
tyga de här människorna som ville driva igenom det här med miljöargument 
det kan man ju försöka men där kommer man ingen vart. Och det var rik-
tigt också.” 40 

Samtidigt finns, vilket kan verka paradoxalt, bland grönområdesvännerna för-
troende för andra politiker. Angående statens resurser kan konstateras att grön-
områdesvänner som Greger Carpelan och Waldenström för det andra eftersträ-
var ett särskilt lagskydd. Det sker via uppvaktningar av Riksdag och regering, 
vilket redovisas i avhandlingens kap. 9. Greger Carpelan med flera vill i första 
hand lagskydda den Gustavianska Parken. Waldenström uppfattar (1991) att 
planeringen i Stockholms kommun i hög grad sker med hjälp s k ”förhand-
lingsplanering”41 med politiker, tjänstemän på ena sidan bordet och företrädare 
för bygg- och fastighetsföretag på den andra. Han misstror, liksom Greger Car-
pelan gör, vissa politikers naturengagemang. Waldenström med flera vill därför 
lagskydda Ekoparken. Och ekoparksvännernas arbete för att åstadkomma en 
sådan ska vi följa i nästa kapitel. 42 

8.2 Sammanfattning och slutsatser 

Snöbollsurvalet visar att det finns en skillnad mellan den funktionella institu-
tionen och den formella institutionen när det gäller skyddandet av National-
stadsparken mot Norra länkens intrång. Det är ett privat-offentlig nätverk som 
utför parkskyddet ifråga (jfr avhandlingens kap. 7). Detta kapitels syfte är att 
förklara varför skillnaden finns mellan den funktionella och den formella insti-
tutionen ifråga. Det sker med hjälp av situationsanalys (P1, TT, EE och P2). 
Analysen ska särskilja situationen som personen såg den och som den faktiskt är 
(båda i hypotesform). Vi använder således avhandlingens analysram steg 2. Mitt 
problem (kapitlets syfte) är ett förståelseproblem och finns på metanivå i rela-

                                                      
40 Carpelan, G. (2000): Part i Norra Länkenmålet, målnummer 1931–1932-1996 med flera mål, 
Kommittén för Gustavianska Parken, intervju – 00-04-03, s. 9 jfr. även 00-05-30 s. 2-3 
41 Waldenström, H. (1991):Ekoparken – sammanhängande natur- och kulturpark i storstad, daterad 
den 31 januari 1991, s. 14, Statens Naturvårdverk, Dnr 222-639-91 
42 Ibid, s. 14 
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tion till naturskyddarnas problem. Kapitlets innehåll gäller Planering (Hjern, 
Porters funktion 1).  

Situationsanalysen visar att ett antal enskilda medborgare och vissa företrä-
dare för offentliga organ (Björnstad, Riksantikvarieämbetet och Blücher, Bover-
ket) anser att det finns stora natur-, kultur- och rekreationsvärden i vissa av 
Stockholmsregionens centrala grönområden. Samtidigt existerar det i slutet på 
1980-talet och i början på 1990-talet stor risk för att dessa värden spolieras. 
Politiker och tjänstemän på både statlig, regional- och kommunal (Solna och 
Stockholm kommun) nivå planerar en rad olika och stora exploateringsprojekt 
inom det område som så småningom blir Ekoparken. Även privata intressenter 
är involverade. Projekten rör bland annat bostäder, kontor och vägar. Grönom-
rådesvännerna ifrågas problem (P1) är alltså: Förekomst av natur-, kultur- och 
rekreationsvärden i vissa av Stockholmsregionen centralt belägna grönområden 
(Ekoparken d.v.s Ulriksdal - Haga - Brunnsviken - Djurgården, alternativt Gus-
tavianska Parken d.v.s. Ulriksdal - Haga - Brunnsviken) samtidigt som exploa-
teringsplaner ses som hot mot dessa värden. Deras problem är även att praktiskt 
sätta stopp för exploateringsplanerna. 

Till problemets bakgrund eller problemsituation hör att många politiker an-
ses vilja få byggprojekten till stånd. Schantz och Waldenström är kritiska till 
förekomsten av avtal direkt mellan enskild part och Stockholms kommun. Det-
ta anses innebära en demokratisk brist. Greger Carpelan anser att politikerna 
inte lyssnar. Schibbye, Landskapsarkitekternas Riksförbund och Björnstad vän-
der sig mot före detta Sveaplans Gymnasiums utbyggnad (Bellevueparken). 
Brevskrivarna hänvisar till att beslutet överklagats av enskilda (paret Carpelan). 
Även Schibbye och Björnstad klagar över avtal direkt mellan enskild part och 
Stockholms kommun, vilket åsidosätter ’den demokratiska beslutsordningen’.  

Det är slående att det är framför allt enskilda medborgare som reagerar emot 
och motsätter sig byggprojekten. Motståndarnas problemdefinition växer fram 
gradvis (EE). En motståndsreaktion mot ett visst givet exploateringsprojekt sker 
samtidigt med men oberoende av annat motstånd mot andra projekt. Den star-
tar i omsorgen om skilda geografiska grönområdesfragment.  

Waldenström utreder Djurgårdens naturvärden avgränsat till fågellivet. Det 
sker inom ramen för Stockholms Ornitologiska förening. Waldenström definie-
rar i samband med utredningen olika men intilliggande grönområden som nå-
got som borde höra ihop och ger det först namnet Det Kungliga Gröna Bältet. 
Han ändrar sedan namnet till Ekoparken. Namnet Ekoparken och dess områ-
desavgränsning konkurrerar hos grönområdesförkämparna med andra. Det 
handlar särskilt om Schantz med fleras beteckning den Gustavianska Parken. 
Waldenström utreder kort därefter Ekoparkens natur-, kultur- och rekreations-
värden. Det är den första utredningen av Ekoparkens värden som helhet. Wal-
denström och Schantz inventerar oberoende av varandra antalet exploaterings-
projekt som berör respektive grönområden. Dessa är de första ansatserna till 
exploateringsinventering. Längre fram realiseras, som vi ska se i nästa kapitel, 
fler och fördjupade utredningar av värdena och exploateringshoten. Ekoparks-
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definitionen visar sig bli dominerande (nu även under beteckningen National-
stadsparken). 

Det är även slående att det särskilt är enskilda medborgare som föreslår och 
verkar för en alternativ fysisk planering av grönområdena ifråga. Enskilda med-
borgare som Greger Carpelan, Waldenström, Roger, Ingemar, Svante och Bos 
problemlösningsförslag (TT) är att ett sammanhängande stort och värdefullt 
grönområde i Stockholmsregionens centrala delar ska få fungera som en exploa-
teringskyddad ö i ett annars tättbebyggt urbant stadslandskap. Problemlösnings-
förslaget idenfierar de enskilda medborgarna själva, här spelar de studerades 
nämnda problemsituation in, som aktörer för att omvandla förslaget till social 
verklighetet. De vill i huvudsak utföra detta genom att: (a) Organisera och sam-
ordna sina egna resurser i idella föreningar. Enskilda medborgare som de 
nämnda förenar tidigt sina krafter i idella föreningar som Haga-Brunnsvikens 
Vänner, Norra Djurgårdens Vänner och Kommittén för Gustavianska Parken. 
Egenorganiseringen aggregeras sedan vidare (jfr avhandlingens kap. 9). (b) An-
vända statens resurser (ta stöd i befintlig lag och arbeta för ny lagstiftning). 
Greger och Ingegerd Carpelan överklagar fd Sveaplans Gymnasiums utbyggnad 
och Norra länken. Vidare försöker Greger Carpelan, Waldenström, Schantz 
med flera verka för inrättandet av en särskild skyddsbestämmelse för Ekoparken 
alternativt Gustavianska Parken. (jfr avhandlingens kap. 9) 

Redogörelsen kring problemlösningsförslag ska strax fortsätta men om vi re-
flekterar över valet av policyaktiviteter (alltså a och b) kan inses att det knappast 
en slump. Till problemets bakgrund eller problemsituation hör även att enskil-
da medborgare inte har tillgång till i stort andra resurser än den egna arbetsför-
mågan. I en förening kan man samla sina krafter för att socialt etablera sin idé 
om dessa urbana områdens natur-, kultur- och rekreationsvärden. Staten har 
stora resurser som man på angivet sätt tror sig kunna dra nytta av.  

Björnstad och Blücher är kritiska till bristen av inter-kommunal samordning 
av Stockholm och Solna kommuns fysiska planering. De båda antyder hur pro-
blemet kan lösas. En statlig utredning (TT) kan medföra att politiker och tjäns-
temän i Stockholm och Solna kommuner får överblick över den samlade voly-
men av exploateringsprojekt i Ulriksdal - Haga - Brunnsviken. Det kan, om jag 
förstår dem korrekt, innebära att exploateringsprojekt sedan utgår. 

Situationsanalysen baseras på de studerades tolkning av situationen samt hur 
den faktiskt är (i båda fallen i hypotesform). Jag tror att situationen är på föl-
jande sätt: 

Hur situationen egentligen är: Jag uppfattar att de studerades tolkning av 
situationen stämmer väl överens med hur den faktiskt är. Måhända har inte alla 
studerade den överblick över situationens helhet som kapitlet redovisar.  

Kapitlets situationsanalys ger vidare empiriskt stöd för att det rör sig om i 
princip samma enskilda medborgare som snöbollsurvalet anger. I snöbollsurva-
let nämnda politiker återfinns dock hittills inte i situationsanalysen. Detta är en 
avvikelse. Istället nämns två andra personer i den formella institutionen, Björn-
stad och Blücher. Vidare nämns även Schibbye, Landskapsarkitekternas Riks-
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förbund. De tre sist nämnda personerna återfinns i sin tur inte i snöbollsurvalet. 
Läget förändras, beträffande politikerna, när situationsanalysen fortsätter i nästa 
kapitel.  

 

Haga-, Bellevue- och Tivoliparkerna, norr om Stockholms inner-
stad 

Bild 1.  De historiska 1700-talsparkerna Haga, Bellevue, Tivoli är belägna vid sjön Brunnsvi-
ken. De utgör  några av delområdena i Nationalstadsparken. Carpelans hus  (röd stjärna), 
Wenner-Gren Center  (gul stjärna), den tänkta  placeringen för Norrtull Center (blå stjär-
na).  Det  senare är en  hotell- och konferensbyggnad på 24 våningar.  Ett svensk-japanskt 
konsortium, där Skanska AB ingår, står bakom Norrtull Center.  Källa text: jfr. ovan samt 
kap. 1 och 11. Källa karta: Förbundet för Ekoparken. 
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Bellevueparken 

Bild 2.  Nr 1.  Visar att Bellevueparken delas i två delar av ett järnvägsspår, Nr 2.  Kulturhi-
storiskt intressanta byggnader är Paschens malmgård, Nr 3.   Sparres trähus, där makarna 
Carpelan bor, Nr 4.  Två stallbyggnader, Nr 5.  Den berömda skulptören Carl Eldhs ateljé, 
Nr  6.  Sydväst om Bellevuehöjden ligger fd Sveaplans gymnasium, Nr  7.  I slutet på 1980-
talet finns detaljplaneförslag för kontorsbebyggelse i Hjärt- Lungfondens regi., Nr  8 etc.  
Övriga  nummer redovisas ej, läsaren hänvisas till källa    



Jönköping International Business School 

 154

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planerade större exploateringsprojekt 

Bild 3. visar planerade större exploateringsprojekt inom ytan Haga-Brunnsviken-Ulriksdal-
Djurgården. Förkortningen dp står för detaljplan. En sådan avgör hur mark får användas och 
beslutas av kommunfullmäktige. Källa: Riksdagens Jordbruksutskotts betänkande 1991/92: 
JoU10, bilaga 5 (s. 19) 
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9 Resursmobilisering för parken 

”Han [Henrik Waldenström, Stockholms Ornitologiska Förening, min anm.] är en 
otroligt duktig säljare av hela den här idén och den lyckades han sälja in under den 
borgerliga majoriteten under 1991 års regering och fick med sig departementet på 

detta och det är, ja inte ens mans verk, till stor del hans skickliga lobbyverksamhet.” 

David, Förbundet för Ekoparken1  

 
Snöbollsurvalet visar att det finns en skillnad mellan den funktionella institu-
tionen och den formella institutionen när det gäller skyddandet av National-
stadsparken mot Norra länkens intrång. Det är ett privat-offentlig nätverk som 
utför parkskyddet ifråga (jfr avhandlingens kap. 7). Detta kapitels syfte är att 
fortsätta förklara varför skillnaden finns mellan den funktionella och den for-
mella institutionen ifråga. Om vi vill förklara den aktuella skillnaden gäller det 
att närma sig dessa personer ännu mera. Och Poppers situationsanalys (schemat 
P1, TT, EE och P2) kan fungera som ett hjälpmedel för forskaren vid kontakter-
na med den identifierade populationen. Analysen ska särskilja situationen som 
personen såg den och som den faktiskt är (båda i hypotesform). Därutöver är 
därför syftet även att återge de studerades upplevelser av situationen. Vi använ-
der kort sagt avhandlingens analysram steg 2. Kapitlets innehåll gäller Resurs-
mobilisering (Hjern, Porters funktion 2). 

Grönområdesvännernas problem beskrivs i förra kapitlet. Där nämns även 
att enskilda medborgare som Greger Carpelan, Henrik Waldenström, Roger, 
Ingemar, Svante och Bos problemlösningsförslag (TT) är: Ett sammanhängande 
stort och värdefullt grönområde i Stockholmsregionens centrala delar ska få 
fungera som en exploateringskyddad ö i ett annars tättbebyggt urbant stadsland-
skap. Deras problemlösningsförslag pekar ut dem själva som de som ska om-
vandla förslaget till social verklighet. Här spelar de studerades problemsituation 
in, politiker, tjänstemän samt aktörer i privata företag uppfattas vilja exploatera 
området. Greger Carpelan med flera vill i huvudsak lösa problemet genom att: 
(a) Organisera och samordna sina egna resurser i idella föreningar. (b) Använda 
statens resurser (ta stöd i befintlig lag och arbeta för ny lagstiftning). Detta kapi-
tel redovisar deras problemlösningsförslag närmare. 

                                                      
1 David, Förbundet för Ekoparken, intervju, s. 4-5  
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9.1 Organisera och samordna sina egna resurser i 
idella föreningar  

De enskilda medborgarnas organisering mot de planerade statliga och kommu-
nala exploateringsprojekten sker först enskilt eller i små grupper. Därefter bildas 
ideella föreningar som berör ett visst mindre geografiskt område. Redogörelsen 
visar att skilda grönområdesförkämpar efterhand förenas, med minst ett viktigt 
undantag, i en paraplyorganisation. Den får namnet Förbundet för Ekoparken. 
Det innebär en geografisk definition som täcker in hela den stora arealen Ul-
riksdal - Haga - Brunnsviken - Djurgården. Den aggregeringsprocess av männi-
skor som leder till en föreningarnas allians för grönområdet sker på följande 
sätt.  

Svante, Roger och Bo m.fl. bildar, som nämnts i det föregående kapitlet, i 
november 1989 en förening, som får namnet Norra Djurgårdens Vänner. Dess 
syfte är att få till stånd att Norra Djurgården och Brunnsviken klassas som riks-
intresse för natur- och kulturvården (jfr. karta avhandlingens inledning). Före-
ningen betonar i ett informationsblad även områdets skönhetsvärden och bety-
delse för rekreation. Redan i januari 1990 har föreningen 1000 medlemmar. 
Kungliga Hovstaternas Ståthållarämbete och Kungliga Djurgårdsförvaltning är 
tidigt positiva till Norra Djurgårdens Vänners arbete. Djurgårdsförvaltningen 
beslutar vid ett styrelsemöte den 22 januari 1991 att bidra med en liten summa 
pengar till att värna Norra Djurgårdens naturområden. Det ska visa sig att det 
utvecklas viktiga kontakter mellan de båda parterna.2 

Ingemar, initiativtagare till bildandet av Haga-Brunnsvikens Vänner, får i 
slutet av 1980-talet kontakt med några personer som är oroliga över en plane-
rad, betydande exploatering av grönområdet vid Bergiusvägen. Det är Svante, 
Norra Djurgårdens Vänner, som tar initiativ till kommunikationen. Därefter 
håller Ingemar, Svante, Roger och Bo möte i en lokal på Svantes arbetsplats. 
Förbundet för Ekoparken (1999) beskriver sammanslutningens framväxt på 
samma sätt. De tillfogar att exploateringsprojekt som Norrtull Center och vid 
före detta Sveaplans Gymnasium väcker Ståthållarämbetets och Riksantikvarie-
ämbetets intresse. Kontakterna blir inledningen till att styrelsemedlemmarna i 
Norra Djurgårdens Vänner i början av 1990 startar ett slags inventering. De 
undersöker vilka andra föreningar och sammanslutningar som finns i området 
och som antas kunna vara intresserade. Ett informationsblad från mars 1990 
rapporterar att arbetet varit framgångsrikt. Mera formaliserade diskussioner 

                                                      
2 Norra Djurgårdens Vänner (1990): ”Var med och verka för att bevara norra Djurgården!”, 
Informationsblad nr 1, 1990, s. 1, Norra Djurgårdens Vänner (1990):ingen titel, informationsblad 
nr. 4, juni 90, s. 1, Norra Djurgårdens Vänner (1990): ingen titel, Informationsblad nr. 3, apil-
maj 90, s. 1, Förbundet för Ekoparken (1999): Historia och nutid i Ekoparken, Förbundet för 
Ekoparken, Stockholm, s. 12, Kungliga Djurgårdens Förvaltning (1991): ”Utdrag – Protokoll”, 
1991-01-22, dnr 27/91, undertecknat Christer Lignell, Harald Smith (justerar protokoll), s. 1 
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börjar därför inledas.3 I en inbjudan från Norra Djurgårdens Vänner den 30 
september 1990 uttalas nedanstående: 

”Vi känner idag ett behov av att träffa andra föreningar, som är engagerade 
i liknande frågor med anknytning till Djurgården. Med detta brev vill vi in-
bjuda representanter för er styrelse till en konstruktiv diskussionskväll, som 
om möjligt kan leda fram till ett gemensamt handlingsprogram.” 4 

Inbjudan sänds till en rad föreningar: Stockholms Naturskyddsförening, Djur-
gårdens Hembygdsförening, Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening, 
Friluftsfrämjandet, Stockholms Ornitologiska förening, Haga-Brunnsvikens 
Vänner et.c. Resultatet blir att de gör gemensam sak. Norra Djurgårdens Vän-
ner utlyser den 14 maj 1991 presskonferens i Gula villan på Stockholms univer-
sitets område (Norra Djurgården). Ett upprop från 22 föreningar presenteras. 
De fastslår att åtgärder behövs för att rädda Norra och Södra Djurgården, 
Haga-Brunnsviken och Ulriksdal/Sörentorp. Föreningarna vill att området i 
kraft av sitt stora natur- och rekreationsvärde skyddas som nationell park.5 I 
presskonferensens underlag framgår att man därigenom hoppas att området kan 
”--- lösgöras från kommunalt och privatekonomiskt spekulationsintresse.” 6  
(CITAT I, jfr nedan) Norra Djurgårdens Vänner framhäver den 5 juni 1991 i 
ett brev till kommunfullmäktigledamöter att ett mycket stort antal människor 
står bakom tanken på att bilda en ekopark. Den utgör ett sammanhängande 
grönområde som är unikt för världens huvudstäder. Föreningen uppmanar till 
stopp mot exploatering vid Bergiusvägen, Torphagen, Husarviken, Fisksjöäng, 
Frösundavik, Sörentorp och Södra Brunnsvikenområdet. Svenska Dagbladets 
artikel den 1 juli 1991 hjälper, enligt Waldenström, till att etablera namnet 

                                                      
3 Ingemar, Förbundet för Ekoparken, intervju, s. 1, Ingemar, Förbundet för Ekoparken, intervju, s. 
1, Roger, Förbundet för Ekoparken, intervju, s. 2, Bo, Förbundet för Ekoparken, intervju, s. 2, 
Svante, Förbundet för Ekoparken, intervju, s. 1-2, jfr även s. 8-9, Förbundet för Ekoparken 
(1999):Historia och nutid i Ekoparken, Förbundet för Ekoparken, Stockholm, s. 12, Norra Djur-
gårdens Vänner (1990):Informationsblad nr 2 mars 1990, ”Massiv kritik från andra remissinstan-
ser”, s. 2 
4 Föreningen Norra Djurgårdens Vänner (1990):ingen rubrik, 1990-09-30, brevet undertecknat 
Birgitta Rapp, s. 1 
5 Ibid, s. 1, jfr Fjäriln vingad (1990): ”Övrig verksamhet och kontakter”, nr 2 maj 1990, Haga-
Brunnsvikens Vänner, Solna, s. 3 – där uppges att Norra Djurgårdens Vänner bildats under 
hösten och att Haga-Brunnsvikens Vänner har mycket kontakter med den., Norra Djurgårdens 
Vänner (1991): ”Ansökan om bidrag”, 1991-03-06, s. 1, Waldenström, H. (1995): ”Ekopark blir 
nationalstadspark - Kampen om Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården”, Ekoparken - Natio-
nalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården, Hallerdt, B. (red.), Sankt Eriks årsbok 
1995, Samfundet S:t Erik, Stockholm, s. 160-161, Svante, intervju, s. 1-2, jfr även s. 8-9, 22 
organisationer (1991): Pressinbjudan -… att så litet är kvar … att stadens aptit är så stor, gäller 
presskonerens i Gula villa 14 maj 1991, Stockholms universitet, s. 1-4, 22 organisationer 
(1991):Upprop för Norra och Södra Djurgården, Haga-Brunnsviken, Ulriksdal/Sörentorp, s. 1-4 
6Norra Djurgårdens Vänner (1991): Brev till föreningarna som ska medverka i uppropet för att 
inrätta en nationell park, 1991-01-01, undertecknat Birgitta Rapp, bilaga, s. 1 
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Ekoparken, både bland föreningarna bakom presskonferensen och bland all-
mänheten. 7 

Ingemar, Roger och andra föreningsföreträdare bestämmer sig den 15 de-
cember 1991 för att arbeta tillsammans under namnet Förbundet för Ekopar-
ken. Formellt konstituteras förbundet den 28 mars 1992. Medlemmar är ett ett 
30-tal föreningar. De har i sin tur tillsammans ca 100 0008 personer som med-
lemmar.9 Förbundet gör i samband med bildandet följande uttalande: 

”Ekoparken är en nationell och internationell unik och värdefull attraktion, 
som är av stor betydelse för Stockholmsregionen och Sverige inte minst i kon-
kurrensen med andra regioner i Europa och övriga världen. 

Därför måste Ekoparkens kultur, park och naturområden skyddas och beva-
ras till sin karaktär och till sitt innehåll för all framtid. Möjlighet finns att 
utveckla Ekoparken och förbättra den genom att öka tillgängligheten inom 
vissa delar av densamma. 

De byggnadsprojekt, som planeras i eller mycket nära Ekoparken måste an-
sluta sig till den utan att skada den eller ta dess grön- eller vattenområden i 
anspråk.”10 

Förbundet menar med Ekoparken Norra och Södra Djurgården, Haga-
Brunnsviken, Ulriksdal och Sörentorp. Förbundet varnar i ett informationsblad 
den 2 maj 1992 för att mycket omfattande exploateringsplaner hotar att för-
vandla Ekoparken till en ny stadsdel i innerstaden.11 

Ytterligare en förening bildas som vill främja att Ulriksdal - Haga - Brunns-
viken  skyddas mot exploateringsåtgärder (fokuserar alltså på ett mindre område 
än Förbundet för Ekoparken). Det sker efter att Greger Carpelan håller ett an-
                                                      
7 Waldenström, H. (1995): ”Ekopark blir nationalstadspark - Kampen om Ulriksdal-Haga-
Brunnsviken-Djurgården”, Ekoparken - Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-
Djurgården, Hallerdt, B. (red.), Sankt Eriks årsbok 1995, Samfundet S:t Erik, Stockholm, s. 160-
161, Norra Djurgårdens Vänner (1991): ”ingen titel”, 1991-06-05, brevet undertecknat Birger 
Rapp, s. 1, jfr även Svenska Dagbladet (1991): ”Ekoparken hotas av exploatering – Området svårt 
att skydda under överskådlig tid. Motstridiga intressen styr utvecklingen”, 1991-07-01, Tägil, K., 
avd. Stockholm, s. 18 
8 Olika uppgifter förekommer om antalet medlemmar. Min uppgift från Förbundet för Ekoparken 
(1993): Verksamhetsberättelse 1993, Stockholm 1994-01-31, s. 1 
9 Föreningen Norra Djurgårdens Vänner (1991): ”Minnesanteckningar från AU-möte i Ekhagsstu-
gan den 15/11 1991”, 1991-11-16, undertecknat Birger Rapp, s. 1, Norra Djurgårdens Vänner 
(1991): ”Kallelse till samarbetsmöte i Ekhagsstugan den 15 december kl. 16-18”, undertecknat 
Birgitta Rapp, s. 1, Förbundet för Ekoparken (1991): ”Samarbetsmöte i Ekhagsstugan 15 decem-
ber 1991”, 1991-12-16, s. 1-2, Hagabladet (1991): ”Förbundet för Ekoparken bildat”, nr 3-4, s., 
Förbundet för Ekoparken (1992): ”Pressinformation – Förbundet för Ekoparken bildat”, s. 1 
10 Förbundet för Ekoparken (1992): ”Pressinformation – Förbundet för Ekoparken bildat”, s. 1 
11 Förbundet för Ekoparken (1992): ”Pressinformation – Förbundet för Ekoparken bildat”, s. 1, 
Förbundet för Ekoparken (1992):ingen rubrik, 1992-05-02, undertecknat Birger Rapp, s. 1 
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förande den 29 november 1990, vilket görs på ett möte med Haga-Brunns-
vikens Vänner. Där redogör han för omfattande exploateringsplaner vid före 
detta Sveaplans Gymnasium. Carpelans framförande imponerar på Jörgen, en 
av mötesdeltagarna. Han kontaktar därför Carpelan (17 januari 1991) i syfte att 
få till stånd en ideell förening. Den ska verka till förmån för de historiska par-
kerna vid Ulriksdal - Haga - Brunnsviken. Carpelan är först tveksam till Jörgens 
propåer men övertalas. Föreningen konstitueras på ett möte den 22 augusti 
1991. Den får namnet Kommittén för Gustavianska Parken. 12  Martin, För-
bundet för Ekoparken, beskriver Jörgen som Kommitténs ”primus motor”. 13  

Det nyss nämnda mötet hålls i Wenner-Gren Center. Greger Carpelan öpp-
nar mötet och beskriver grönområdets kulturhistoriska förtjänster men belyser 
även de exploateringshot som står för dörren. Syftet med Kommittén är att 
komplettera redan existerande föreningar med överlappande tematiskt och geo-
grafiskt intresseområde. Det är Haga-Brunnsvikens Vänner och Bellevue-
förbundet. Det framgår av det konstituerande mötets protokoll att Kommittén 
för Gustavianska Parken primärt vill verka för: ”Haga – Brunnsviken – Ulriks-
dalsområdet som nationell natur- och kulturpark”14 (CITAT II, jfr nedan). 
Medlemmarna är ett dussin eller färre företrädesvis pensionerade, personer i 
högstatusyrken. Etnologen Stahre (2001) beskriver träffande föreningen som 
”small elite group of well-known people”15. Föreningsmedlemmarna försöker 
inledningsvis begränsa uppgiften till frågor som rör skyddet för själva parken 
vid Bellevue och avstå från de komplicerade trafikfrågorna, men alla detalj-
planer som läggs fram gör det nödvändigt att ta itu även med dessa spörsmål.16 

                                                      
12 Carpelan, G. (2000): Part i Norra Länkenmålet, målnummer 1931–1932-1996 med flera mål, 
Kommittén för Gustavianska Parken, intervju – 00-04-03, s. 3, 5, 8, 00-05-30, s. 3, Dagens Nyhe-
ter (2002): ”’Vi är skyldiga värna om parken’”, Tottmar, M., 2002-05-30, avd. INL, s. A08 
(A6A2), Hamdahl, B. (2001): Kommittén för Gustavianska Parken, f.d. ordförande i Svenska Na-
turskyddsföreningen, f.d Justitiekansler, f.d. ordförande i Regeringsrätten, intervju – 01-05-21, s. 1, 
Kommitten för Gustavianska Parken (1991): ”Protokoll från konstituerande sammanträde för 
Kommitten för Gustavianska Parken i Wenner-Gren Center den 22 augusti 1991.”, Kommitténs 
arkiv hos Peter Schantz, s. 1-6 
13 Martin, Förbundet för Ekoparken,intervju, s. 1 
14 Kommitten för Gustavianska Parken (1991): ”Protokoll från konstituerande sammanträde för 
Kommitten för Gustavianska Parken i Wenner-Gren Center den 22 augusti 1991.”, Kommitténs 
arkiv hos Peter Schantz, s. 1-6 
15 Stahre, U. (2001): ”Rebuilding the City – Stockholm and Urban Social Movements”, Ethnolo-
gia Europaea 31:2, s. 15 
16 Carpelan, G. (2000): Part i Norra Länkenmålet, målnummer 1931–1932-1996 med flera mål, 
Kommittén för Gustavianska Parken, intervju – 00-04-03, s. 3, 5, 8, 00-05-30, s. 3, Dagens Nyhe-
ter (2002): ”’Vi är skyldiga värna om parken’”, Tottmar, M., 2002-05-30, avd. INL, s. A08 
(A6A2), Hamdahl, B. (2001): Kommittén för Gustavianska Parken, f.d. ordförande i Svenska Na-
turskyddsföreningen, f.d Justitiekansler, f.d. ordförande i Regeringsrätten, intervju – 01-05-21, s. 1, 
Kommitten för Gustavianska Parken (1991): ”Protokoll från konstituerande sammanträde för 
Kommitten för Gustavianska Parken i Wenner-Gren Center den 22 augusti 1991.”, Kommitténs 
arkiv hos Peter Schantz, s. 1-6 



Jönköping International Business School 

 160

Gemensamt för Waldenström, Ingemar, Roger, Svante, Bo, Johan m.fl. i 
Förbundet respektive Jörgen, Greger Carpelan m.fl. i Kommittén är att de rea-
gerar mot exploateringshoten. Gemensamt är vidare att natur-, kultur- och 
rekreationsvärdena framhålls. Det finns även skillnader: (a) Inom Förbundet 
engagerar man sig för ett relativt sett större grönområde, närmare bestämt: Ul-
riksdal - Haga - Brunnsviken - Djurgården. Kommitténs primära intresse är 
Ulriksdal - Haga-Brunnsviken. Skillnaden består alltså av Djurgården. (b) Den 
första gruppens intresse verkar ha något övervikt för naturvärdena och den 
andra på samma sätt för kulturvärdena. Vidare väljer (c) Kommittén tidigt att 
lämna Förbundet. De tror att de kan uträtta mer utanför. Det är i så måtto ett 
taktiskt övervägande, men det rör även berörda sakfrågeskillnader. Alla i detta 
stycke hittills nämnda personer deltar i arbetet för ett lagskydd. Därutöver tillser 
särskilt Greger Carpelan att lagskyddet omsätts i jurdisk och reell praxis. Det 
sker via upprepade överklaganden där han till slut avgår med segern (jfr avhand-
lingens kap.1). Vissa Kommittémedlemmar medverkar också under den juridis-
ka processen om än i mindre grad.17  

9.2 Använda statens resurser – arbeta för ny lag-
stiftning 

Grönzonsvännerna försöker på två olika vägar skapa ett nytt lagskydd. Det sker 
för det första genom att försöka få riksdagsmän att skriva motioner i frågan. Det 
sker för det andra även via att ansvarig minister uppvaktas. Tanken är att få till 
stånd ett lagförslag från regeringen (proposition). Alltså används de båda vägar 
som finns för att skapa lagskydd. 

9.2.1 Påverka riksdagsledamöter att skriva motioner 

Förhistorian till försöken att få riksdagsmän att skriva motioner är följande. 
Waldenström mobiliserar Stockholms Ornitologiska förenings medlemmar för 
att inventera fågellivet på Norra och Södra Djurgården. Detta för att skaffa ett 
faktaunderlag som kan ge ammunition i form av argument mot exploatering, 
särskilt vid Bergiusvägen, jfr avhandlingens kap. 8. Där framgår även att Wal-
denström lanserar idén om ett sammanhängande grönt bälte. Idén har vuxit 

                                                      
17 Carpelan, G. (2000): Part i Norra Länkenmålet, målnummer 1931–1932-1996 med flera mål, 
Kommittén för Gustavianska Parken, intervju – 00-04-03, s. 7, Föreningen Norra Djurgårdens 
Vänner (1991): ”Minnesanteckningar från AU-möte i Ekhagsstugan den 15/11 1991”, 1991-11-
16, undertecknat Birger Rapp, s. 1, Norra Djurgårdens Vänner (1991): ”Kallelse till samarbets-
möte i Ekhagsstugan den 15 december kl. 16-18”, undertecknat Birgitta Rapp, s. 1, Förbundet 
för Ekoparken (1991): ”Samarbetsmöte i Ekhagsstugan 15 december 1991”, 1991-12-16, s. 1-2, 
Hagabladet (1991): ”Förbundet för Ekoparken bildat”, nr 3-4, s., Förbundet för Ekoparken 
(1992): ”Pressinformation – Förbundet för Ekoparken bildat”, s. 1 
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fram hos honom under inventeringsarbetet. Han söker med det syftet upp 
Christer Lignell, Kungliga Djurgårdsförvaltningen, men även Jens Wahlstedt, 
Världsnaturfonden. Waldenström lyckas via Lignell få till stånd ett möte (18 
oktober 1990) med Harald Smith, Ståthållaren - Kungliga Hovstaterna. Där 
deltar även Lignell och Wahlstedt. Waldenström berättar om sitt uppslag om 
det Kungliga Gröna Bältet (KGB). Smith beslutar att han ska få utreda saken 
som konsult. Uppdraget är att studera möjligheten att skapa ett naturreservat på 
Ståthållarämbetets marker på Kungliga Djurgården, Haga och Ulriksdal. Pla-
nerna konvergerar delvis med Stockholms kommuns förslag om att skapa ett 
naturreservat på Kungliga Djurgården. Kommunen framför dessa planer i en 
rapport (Översiktsplan 90). Ståthållarämbetet stödjer kommunens idéer i ett 
remissvar. Waldenström är för övrigt vid denna tidpunkt knuten till Stiftelsen 
Naturens Hus, som vill främja natur- och miljöintresse samt naturvetenskap.18 

Man kan bara spekulera om och i vilken utsträckning som Lignell agerar 
med Carl XVI Gustavs goda minne. Kungen är Världsnaturfondens ordförande 
i Sverige, vilket kan tyda på ett naturintresse. Jag vet att man inom Förbundet 
för Ekoparken har diskuterat kungens eventuella inflytande när det gäller Ståt-
hållarämbetet och Djurgårdsförvaltningens engagemang. Särskilt Lignell är, 
enligt min mening, kanske väl aktiv - hur exemplifieras nedan - för att inte ha 
fått klartecken från Kungen. 19 Vidare har monarken ett dokumenterat intresse 
för området20.  

                                                      
18 Stadsbyggnadskontoret (1991): Stockholms Översiktsplan 90, s. 57, Håkan, statlig tjänsteman, 
intervju, s. 2-3, 5, Waldenström, H. (okänt): ”Ekoparkens historia", Waldenströms arkiv, s. 1, 
Waldenström, H. (1991): Ekoparken – sammanhängande natur- och kulturpark i storstad, daterad 
31 januari 1991, Ståthållarämbetet, Stockholm, Waldenström, H. (1995): ”Ekopark blir natio-
nalstadspark - Kampen om Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården”, Ekoparken - National-
stadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården, Hallerdt, B. (red.), Sankt Eriks årsbok 1995, 
Samfundet S:t Erik, Stockholm, s. 160, jfr även Björn, Förbundet för Ekoparken, intervju, s. 5, 
Håkan, statlig tjänsteman, intervju, s. 1 
19 Waldenström, H. (okänt): ”Ekoparkens historia", Waldenströms arkiv, s. 1, Waldenström, H. 
(1991): Ekoparken – sammanhängande natur- och kulturpark i storstad, daterad 31 januari 1991, 
Ståthållarämbetet, Stockholm, Waldenström, H. (1995): ”Ekopark blir nationalstadspark - Kam-
pen om Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården”, Ekoparken - Nationalstadsparken Ulriksdal-
Haga-Brunnsviken-Djurgården, Hallerdt, B. (red.), Sankt Eriks årsbok 1995, Samfundet S:t Erik, 
Stockholm, s. 160, jfr även Björn, Förbundet för Ekoparken, intervju, s. 5, Håkan, intervju, s. 1 
20 Det står helt klart att han, åminstone så småningom, blir informerad i ämnet. Det diskuteras 
bland annat i H M Konungens råd för plan- och byggfrågor den 30 augusti 1991. H M Konung-
ens råd för plan- och byggfrågor - särskilt råd för sakområdet inom de kungliga hovstaterna, där 
kungen är ordförande. Rådets uppgift är att sörja för en funktionell och sammanhållen skötsel av 
bland annat Djurgården. Där deltar även repr. från Vetenskapsakademien, Statens fastighetsverk, 
Akademiska Hus i Stockholm, Stockholms kommun et.c. Kungen uttalar sig dessutom senare i 
frågan. Det sker den 29 november år 1992: ”Det är glädjande att regeringen har givit Stockholms 
och Solna kommuner i uppdrag att behandla Ekoparksprojektet med största hänsyn.” Källa: 
Waldenström, H. (1995): ”Ekopark blir nationalstadspark - Kampen om Ulriksdal-Haga-
Brunnsviken-Djurgården”, Ekoparken - Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-
Djurgården, Hallerdt, B. (red.), Sankt Eriks årsbok 1995, Samfundet S:t Erik, Stockholm, s. 164, 
Kungen uttalar sig även mycket positivt om skyddet som nationalstadspark i ett förord till boken 
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Waldenströms rapport är färdig den 31 januari 1991. Den heter ”EKO-
PARKEN – sammanhängande natur- och kulturpark i storstad”. Han under-
stryker att Ulriksdal - Haga - Brunnsviken - Djurgården är ett stort samman-
hängande grönområde, med stora natur- kultur- och rekreationsvärden. Det 
hotas av ett stort antal exploateringsföretag. 21  Waldenström vill: 

Att Ståthållarämbetet förordar att en natur- och kulturpark bildas benämnd 
Ekoparken. 

Att Ekoparken bör inrättas genom kommunernas översiktsplanering, sär-
skilda områdesbestämmelser samt att gröna zoner säkerställs genom utlysning av 
naturreservat.22 

Ståthållarämbetet sluter upp bakom de huvudsakliga tankegångarna i Wal-
denströms förslag. Rapportens innehåll återkommer, som vi ska se, i en riks-
dagsmotion från Miljöpartiet.23 

Det författas tre riksdagsmotioner under januari 1991. (1) Per Granstedt (c), 
Karin Söder (c) skriver motionen 1990/91:Jo704 (daterad 10 januari 1991), (2) 
Hans-Göran Franck, (s) och Jan Strömdahl, (vpk) författar 1990/91:Jo807 
(daterad 25 januari 1991), och (3) Anna Horn von Rantzien et al. (mp) står 
som undertecknare till 1990/91:Jo727 (daterad 18 januari 1991). Motionerna 
uppmärksammar en rad exploateringsprojekt. De vill därför lagskydda hela eller 
delar av det från natur-, kultur- och rekrationssynpunkt värdefulla grönområde, 
som här diskuteras. Motionernas geografiska avgränsning av skyddszonen skiljer 
sig åt. Granstedt, Söder vill slå vakt om Haga-Brunnsvikenområdet. Franck, 
Strömdahl vill värna Ulriksdal - Haga - Brunnsviken. Horn von Rantzien et als 
motion täcker även Fjäderholmarna, Södra Djurgården, Ladugårdsgärde samt 
delar av norra Djurgården som inte kan sägas höra till Brunnsvikenområdet. 
Horn von Rantziens et als. motion rör ett mycket större område än de båda 
andra.24  

                                                                                                                             
av Brusewitz, G., Ekman, H., Ekoparken – Djurgården-Haga-Ulriksdal, Wahlström & Widstrand, 
Stockholm jfr även Björn, Förbundet för Ekoparken, intervju, 2,3, s. 5, Regeringens proposition 
1994/95:3: Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården, Fritzes förlag, Stock-
holm, s. 46-47, Waldenström, H. (1991): Ekoparken – sammanhängande natur- och kulturpark i 
storstad, daterad den 31 januari 1991, Ståthållarämbetet, Stockholm 
21 Waldenström, H. (1991):Ekoparken – sammanhängande natur- och kulturpark i storstad, daterad 
den 31 januari 1991, Ståthållarämbetet, Stockholm, Waldenström, H. (1995): ”Ekopark blir 
nationalstadspark - Kampen om Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården”, Ekoparken - Natio-
nalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården, Hallerdt, B. (red.), Sankt Eriks årsbok 
1995, Samfundet S:t Erik, Stockholm, s. 160, 164 jfr även Björn, Förbundet för Ekoparken, inter-
vju, s. 5, Håkan, intervju, s. 2-3, 5 
22 Waldenström, H. (1991):Ekoparken – sammanhängande natur- och kulturpark i storstad, daterad 
den 31 januari 1991, Ståthållarämbetet, Stockholm, s. 4,  
23 Jordbruksutskottets betänkande 1991/92:JOU10: Miljön kring Djurgården—Haga—
Brunnsviken—Ulriksdal, Fritzes förlag, Stockholm s. 21 
24 Motion till Riksdagen 1990/91:Jo704 Haga-Brunnsviken-området, Granstedt, P. (c), Söder, K. 
(c), Fritzes förlag, Stockholm, Motion till Riksdagen 1990/91:Jo807 Haga-Brunnsviken-
Ulriksdalsområdet som nationell kulturpark, Franck, H.G. (s), Strömdal, J. (v), Fritzes förlag 
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När det gäller motivet för Granstedt, Söders motion hänvisar den förre till 
att partiet har en lång tradition att driva frågan om gröna områden. Partiet vill 
ha en grön storstad, vilket även är en konkurrensfördel för Stockholm i förhål-
lande till andra storstadsområden. Granstedt hänvisar även till att det slumpar 
sig så att det bland hans bekanta finns personer som arbetat med frågan och 
som också bidragit till att fästa hans uppmärksamhet på den. Då frågar jag, på 
grundval av uppgifter som erhållits från en annan grönzonsförkämpe, om han 
syftar på Arne Klingborg, Haga-Brunnsvikens Vänner. Granstedt bekräftar det 
(”Ja just det!” 25) och påpekar att det är hans svärfar, men betonar samtidigt att 
hans intresse även väcktes av andra saker.26 

Den aktuella motionen ägnas, kan fastslås, åt Haga-Brunnsvikenområdet. 
Det är samma område som Haga-Brunnsvikens Vänner intresserar sig för. Mo-
tionen refererar dessutom explicit till Haga-Brunnsvikens Vänners förslag om 
hur områdets natur- och kulturvärden kan tas till vara och utvecklas. Med störs-
ta sannolikhet syftar författarna på föreningens idéprogram från september 
1990. Det gäller områdets utveckling och benämns ”Trädgårdsutställning vid 
Haga-Brunnsviken, en idéskrift”. Motionen beskriver särskilt och på ett initierat 
sätt platsens kulturvärden. Bengt Edlund, Haga-Brunnsvikens vänner - ordfö-
rande, skriver en bok med titeln ”Haga-Brunnsviken”. Där görs en detaljerad 
genomgång av områdets kulturvärden. Den föreligger i februari 1991. I förordet 
framgår att Klingborg varit medlem i redationskommittén. Granstedt har därför 
på nära håll haft tillgång till uppgifter om områdets kulturvärden. 27 

Då kommer vi till Strömdahl och Francks (avlider år 1998) motion. Ström-
dahl förnekar bestämt att grönzonsvänners uppvaktningar bidrar till motionens 
författande. Han säger till mig att han inte kan förklara varför idén kom upp 
samtidigt hos Miljöpartiet, Socialdemokraterna et.c. Frågan låg i tiden. Ström-
dahl framför att han haft kontakt med någon från Förbundet för Ekoparken 
eller de som bildade den. Han medger att han känner en del av dem.28  

Efter uppgifter som inhämtats från Greger Carpelan kontaktar jag Jörgen, 
Kommittén för Gustavianska Parken, i frågan om motionernas tillkomst. Jör-
gen skickar då en kopia på ett brev han skickat till Franck. Det är daterat den 
23 januari 1991. Titeln är ”Ang. motion om Haga-Brunnsviken-Ulriksdalsom-
rådet”. Det framgår att Jörgen kontaktat en rad riksdagsmän i frågan. Han ber 
Franck att skriva en motion i ärendet och refererar till ett telefonsamtal de haft 
samma dag. Vidare hänvisar Jörgen till Granstedt, Söders motion. Granstedt 

                                                                                                                             
Stockholm,  Motion till Riksdagen 1990/91:Jo727 Haga/Brunnsvikenområdet m. m., Horn af 
Rantzien, A., et al. (mp), Fritzes förlag, Stockholm 
25 Granstedt, P. (2004): (c) riksdagsledamot, intervju, 2004-06-03, s. 1 
26 Edlund, B. (1991): Haga-Brunnsviken, Eget förlag, Stockholm, Granstedt, P. (2004): intervju, 
2004-06-03, s. 1 
27 Motion till Riksdagen 1990/91:Jo704 Haga-Brunnsviken-området, Granstedt, P., (c) Söder, K. 
(c), Fritzes förlag, Stockholm, Edlund, B. (1991): Haga-Brunnsviken, Eget förlag, Stockholm, 
förord, s. 114 
28 Strömdahl, J. (2001): (vpk/v) riksdagsledamot 1988-1991, intervju – 01-05-16, s. 1-2 
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har, enligt Jörgens brev, medgivit att den kan användas som underlag. Jörgen 
betonar i brevet att området har stora natur- och kulturvärden. Det är nu akut 
hotat. En rad exploateringsprojekt omnämns. De rör bland annat Bellevuepar-
ken (Norrtull Center, före detta Sveaplans Gymnasium). Granstedt, Söders 
motion innehåller inte någon avgränsning av skyddsområdet utöver angivande 
av att de syftar på Haga-Brunnsviken. Jörgen tolkar det i alla fall i brevet till 
Franck som att Ulriksdal (norra delen av Brunnsvikenområdet), enligt Gran-
stedt, Söders motion, inte ingår. Jörgen betonar att Ulriksdal bör ingå i områ-
det. Han kallar det för HBU (Haga-Brunnsviken-Ulriksdal). Det är just denna 
avgränsning som görs i Franck, Strömdahls motion.29 

Vidare får jag ta del av ett annat brev (24 januari 1991) från Jörgen i samma 
ärende till Göran Åstrand, riksdagsledamot (m). Åstrand deltar aldrig i något 
sådant motionsskrivande. Men det framgår i brevet att Jörgen redan varit i kon-
takt med Franck. Jörgen har bett honom motionera till förmån för att skydda 
det aktuella området. Franck har sedan efter betänketid ringt tillbaka och sagt 
sig vara villig av att göra det. Jörgen anger i brevet att även Strömdahl är intres-
serad av att skriva en motion. Strömdahl ska ha samtalat med Björnstad, riksan-
tikvarien, och bestämt sig för att avsluta motionen med en begäran om att in-
rätta en nationell kulturpark. Dessutom vill han utreda hur området kan skyd-
das med utgångspunkt i kulturminneslagen och naturvårdslagen. Dessa uppgif-
ter stämmer med motionens faktiska innehåll. Brevet till Åstrand anger även att 
Franck och Strömdahl haft kontakt för att agera gemensamt.30  

När det gäller Anna Horn von Rantziens m.fl. motion uppger Waldenström 
(1995) apropå hans redan nämnda rapport (1991): ”Rapporten var uppkopie-
rad och klar den 31 januari 1991 och hade strax innan givit underlag för en 
riksdagsmotion av miljöpartiet i ärendet ---.” 31 (CITAT III, jfr nedan) Det är 
helt klart att Waldenström och Lignell, den senare vid de Kungliga Hovstater-
na, direkt initierar Horn von Rantzien och Miljöpartiets riksdagsmotion. Det 
framgår av Horn von Rantziens beskrivning av dess tillkomst, vilket sker i en 
intervju med mig. Hon säger att Christer Lignell, Ståthållarämbetet, kontaktar 
henne och föreslår att hon ska lägga en motion i Riksdagen. Hon tror att orsa-
ken till att de kontaktar just henne är hennes motion till Riksdagen 
1989/90:Bo546. Den är undertecknad den 24 januari 1990. Horn von Rantzi-
en m.fl. (mp) konstaterar i motionen att Byggnadsstyrelsen gjort en översikts-
plan för Norra Djurgårdens institutionsområde i Stockholm. Det påpekas att en 
helhetsbild över områdets utveckling, till exempel beträffande den samlade ef-

                                                      
29 Peter Schantz arkiv., Schantz, P. (1991): ”Ang. motion om Haga-Brunnsviken-
Ulriksdalsområdet (HBU).”, till Hans Göran Franck, 1991-01-23, s. 1-3 
30 Schantz, P. (1991): ”Ang. motion om Haga-Brunnsviken-Ulriksdalsområdet.”, till Göran 
Åstrand, Riksdagsledamot (m), brevet daterat 1991-01-24, brevet undertecknat Peter Schantz, dr 
med sc., s. 1 samt bilaga, s. 1. Peter Schantz arkiv 
31 Waldenström, H. (1995): ”Ekopark blir nationalstadspark - Kampen om Ulriksdal-Haga-
Brunnsviken-Djurgården”, Ekoparken - Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-
Djurgården, Hallerdt, B. (red.), Sankt Eriks årsbok 1995, Samfundet S:t Erik, Stockholm, s. 160 
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fekten av myndigheters och kommuners planer, saknas i nämnda skrift. Vidare 
begärs kostnadsutredning för att sänka ner Roslagsvägen. Syftet med en sådan 
tunnelplacering är att förstärka grönområdet ner mot Brunnsviken. Regeringen 
bör, menar författarna, uppmana Stockholms stad och län att rusta upp den 
försummade Bergianska Botaniska Trädgården. De beklagar att huvudstaden 
inte kan uppvisa en värdig botanisk trädgård. Horn von Rantzien m.fl. fokuse-
rar alltså på området öster om sjön Brunnsviken. Bergianska Botaniska Träd-
gården syns på bild 1, kap. 6, där syns även institutionsområdet (Frescati). Vä-
gen strax t.h. om Brunnsviken i nämnda bild är Roslagsvägen. Jag söker i inter-
vjun sedan mera information om den nyss nämnda kontakt som Lignell skulle 
ha tagit med Horn von Rantzien. Jag frågar hur detta gick till. 32 Horn von 
Rantzien svarar: 

HORN VON RANTZIEN: ”Han ringde i telefon, frågade om jag ville ta 
det här. Det var Henrik Waldenström som är forskare inom området. Han 
satt på Riksmuséet då, nu har han flyttat någon annanstans, jag vet inte. 
Han har undersökt hela det här området och skrivit den här väldigt nog-
granna detaljerade beskrivningen av hela Norra Djurgården med alla små-
kryp och alla fåglar och allting. Och det fick jag ju plocka bort lite grann 
därför att det passade ju inte in så bra i, utan jag fick rensa upp lite grann. 
Den var ju för lång också. Men det var ju en väldigt lätt uppgift och rolig 
uppgift.” 

GLEMDAL: ”Vad hette den rapporten eller vad man ska kalla det från 
Waldenström?” 

HORN VON RANTZIEN: ”Det kan jag nog titta efter. [PAUS] Jag kunde 
inte hitta den men det kan du få av Lignell säkert. Jag tror att Svenska Na-
turskyddsföreningen hade den i en av sina häften också. Du kan ju ringa 
Waldenström också.” 

GLEMDAL: ”Har du någon aning om varför det kom upp hos dem? Idén 
alltså.” 

HORN VON RANTZIEN: ”Det var väl mycket, jag skulle tro att Henrik 
Waldenström låg väldigt mycket bakom men också Lignell. Han är ju väldigt 

                                                      
32 Motion till Riksagen 1989/90:546:Norra Djurgården m.m., motion till Riksdagen av Anna 
Horn mfl. (mp), undertecknad A.Horn af Rantizien, Krister Skånberg, Per Gahrton, Kaj Nilsson, 
daterad 24 jan. 1990, s. 18-20, 
Horn af Rantzien, A. (2001): (mp) riksdagsledamot 1988-1991, intervju – 01-06-18, s. 1, jfr även 
Björn, Förbundet för Ekoparken, intervju, s. 5, Håkan, intervju, s. 3, Waldenström, H. (okänt): 
”Ekoparkens historia", Waldenströms arkiv, s. 2 - där framgår att Anna  Horn (mp) får Walden-
ströms (1991) utredning med syftet att skriva en riksdagsmotion  
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intresserad av natur, naturvård. Så är det ett område som är så otroligt det 
här med sina både kulturella och naturliga värden. Och som måste skyddas 
genom den hela den våldsamma expansion som är här. Det exploateras ju ko-
lossalt och sedan det blev Nationalstadspark så har det varit ännu mera lock-
ande att göra någonting av det, så det har varit väldigt svårt att freda det.”33 
(CITAT IV, jfr nedan) 

Waldenström menar alltså att hans rapport (1991) utgör ’underlag’ för Horn 
von Rantziens motion. Men korrelationen är större än så. Det är utom all fråga 
att Waldenström i allt väsentligt och i praktiken författat Horn von Rantziens 
et als. (1991) motion. Långa passager är nämligen närmast identiska med såda-
na i Waldenströms rapport.34 Låt mig ge ett exempel: 

WALDENSTRÖMS RAPPORT (1991-01-31): ”Planeringen i Stockholm 
idag sker i stor utsträckning av bygg- och fastighetsföretag som via s k för-
handlingsplanering med planerare och inflytelserika politiker pressar fram 
kommersiella centra (kontor, storcentra typ Globen) i utbyte mot bostäder. 
Detta ger hela tiden ett hjul som snurrar allt snabbare och som hela tiden ut-
armar glesbygden och övriga landet och samtidigt överhettar Stockholm. Ge-
nom att arbetstillfällena (kontoren) ökar så ökar naturligtvis kravet på bo-
städer. Denna planering gör att regionen alltid kommer att ha växtvärk, tra-
fikproblem, bostadsbrist, sociala problem och en ökande kriminalitet. Det är 
därför dags att vända utvecklingen och få en region och en befolkning i ba-
lans. Det gäller att inse att regionen i princip är färdigutbyggd och expansio-
nen bör ske i andra delar av länet eller landet. När hela innerstaden är asfal-
terad och sönderbyggd måste man ändå söka sig någon annanstans, men då 
till priset av en vidrig miljö för de som redan bor här. Alla människor har 
rätt till en dräglig boendemiljö och till en grön närmiljö.”35  

HORN VON RANTZIEN ET AL RIKSDAGSMOTION 1990/91:Jo727 
(1991-01-18): ”Planeringen i Stockholm idag styrs i stor utsträckning av 
bygg- och fastighetsföretag som via s k förhandlingsplanering pressar fram 
kommersiella centra (kontor, storcentra) i utbyte mot bostäder. Händelsernas 
hjul snurrar allt snabbare, glesbygden utarmas och Stockholm överhettas. 
Genom att det byggs kontor ökar naturligtvis kravet på bostäder. Denna pla-
nering gör att regionen alltid kommer att ha växtvärk, trafikproblem, bo-
stadsbrist, sociala problem. Det är därför dags att vända ''utvecklingen'' för 
att få en region och befolkning i balans. Regionen är i princip färdigutbyggd 

                                                      
33 Horn af Rantzien, A. (2001):(mp) riksdagsledamot 1988-1991, intervju – 01-06-18,  s. 1 
34 Håkan, intervju, s. 1, 3 
35 Waldenström, H. (1991):Ekoparken – sammanhängande natur- och kulturpark i storstad, daterad 
den 31 januari 1991, Ståthållarämbetet, Stockholm,  s. 14 
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och expansionen bör ske i andra delar av länet eller landet. Alla människor 
har rätt till en dräglig boendemiljö och till en grön närmiljö.”  

Waldenströms rapport är daterad något senare än Horn von Rantziens motion. 
Men jag anser att påverkansriktningen löper från Lignell och Waldenström till 
Horn von Rantzien. Det framgår att så är fallet både av Waldenströms egna 
uppgifter (CITAT III ovan) och från min intervju med Horn von Rantzien 
(CITAT IV ovan). Ewa Larsson (mp) betonar Anna Horn von Rantziens bety-
delse för skapandet av Nationalstadsparken. Det sker den 7 december 1994 i 
den riksdagsdebatt som föregår beslut i frågan. Det är i och för sig inte överras-
kande att partiet lyfter fram sin egen företrädare och därmed partiet. Men det 
visar att inom Miljöpartiet är det just Horn von Rantzien som betraktas som 
ledande i frågan. Även Gudrun Lindvall (mp) tycks anse att det är Horn von 
Rantzien som ligger bakom Nationalstadsparkens lagskydd. Lindvall, riksdags-
ledamot, hävdar 26 den januari 2000 i Riksdagen att det egna partiet initierat 
lagskyddet och understryker att Anna Horn von Rantzien starkt drev denna 
fråga.36 

9.2.2 Jordbruksutskottet behandlar motionerna 

Riksdagens Jordbruksutskottet behandlar de tre riksdagsmotionerna och be-
stämmer (4 juni 1991) att motionerna ska remissbehandlas. Projekt Ekoparken 
WWF deltar den 19 november 1991, tillsammans med Ståthållarämbetet, 
Kommittén för Gustavianska Parken och representanter från de 22 föreningar-
na (bildar senare stomme i Förbundet för Ekoparken), i en uppvaktning av 
Jordbruksutskottet och den ansvarige ministern Görel Thurdin. Den aggrege-
ringsprocess av grönzonsvänner som redovisas under rubriken ”Bilda ideella 
föreningar” har alltså vid tiden för uppvaktningen påbörjats men inte fullbor-
dats. Thurdin är mark- och planminister i den borgerliga regering som tillträder 
efter valet i september samma år. Erik, representant för de 22 föreningarna, 
säger att de fick några minuter för uppvaktningen och några vänliga ord från 
Göran Persson (s), utskottets ordförande, som säger att frågan ska undersökas 
närmare. Vid uppvaktningen kan viss skillnad skönjas beträffande det geografis-
ka områdets definition. Per-Olof Åstrand (vice ordförande i Kommittén för 
Gustavianska Parken) prioriterar, enligt föreningens underlag för uppvaktning-
en, Ulriksdal - Haga - Brunnsviken, d.v.s. den Gustavianska Parken. Dess na-
tur-, kultur- och rekreationsvärden bör vidmakthållas. I andra hand stödjer de 
skydd även för Djurgården. Skillnaden mellan de båda grupper som så små-
ningom bildar Förbundet för Ekoparken och Kommittén kvarstår alltså.37  

                                                      
36 Riksdagens snabbprotokoll 1999/2000:56 Gudrun Lindvall (mp), Anf. 64, 2000-01-26 
37 Jordbruksutskottets betänkande 1991/92:JOU10: Miljön kring Djurgården—Haga—
Brunnsviken—Ulriksdal, Fritzes förlag, Stockholm, Erik, Förbundet för Ekoparken, intervju, s. 1, 
Schantz, P. (1991): ”Uppvaktning jordbruksutskottet”, Kommittén för Gustavianska Parkens 
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Riksdagens Jordbruksutskotts betänkande 1991/92:JoU10 undertecknas den 
10 december 1991. Resultatet av remissbehandlingarna är att de flesta instanser 
vill förhindra mera exploatering. Utskottets ledamöter instämmer och exempli-
fierar med Vitterhetsakademiens yttrande som framhäver Ulriksdal - Haga - 
Brunnsviken - Djurgårdens (Sörentorp) höga natur- och kulturvärden. Värdena 
är höga inte endast i ett nationellt utan även ur ett internationellt perspektiv. 
Stig Strömholm, Erik Frykman, Vitterhetsakademien, poängterar att stadens 
utbredning aldrig hotat grönområdet i högre grad än idag. Det måste därför 
lagskyddas. Den nyss dragna slutsatsen om grönzonsavgränsningen förstärks av 
det exempel från remissbehandlingen som utskottets ledamöter lyfter fram. 
Projekt Ekoparken/WWFs remissvar är undertecknat av Waldenström. Han 
betonar (vilket han även gör vid ovan nämnda uppvaktning) till exempel att 
avgränsningen av området som Horn von Rantzien m.fl. gör bör vara den som 
ska gälla. Waldenström instämmer alltså i sin egen områdesavgränsning. I stort 
framhåller företrädarna för Ståthållarämbetet, Projekt Ekoparken/WWF och 
Kommittén för Gustavianska Parken (förutom Kommitténs snävare geografiska 
avgränsning) liknande tankegånger som Vitterhetsakademien. Det är inte ovän-
tat med tanke på att de varit drivande för att få till stånd de riksdagsmotioner 
som utskottet nu behandlar. Det nämns vidare i betänkandet att de två sist 
nämnda organisationerna tillhört de som uppvaktat utskottet. Det är värt att 
notera att Kungliga Musikaliska Akademien uppger att det är nyss nämnda 
Kommitté som ombett dem att yttra sig över motionerna. Akademien stöder 
motionernas intentioner. Ett annat exempel på remissvar är Statens Natur-
vårdsverks. Rune Frisén, Jan Terstad, Naturvårdsverket, återger i stort sett or-
dagrant svaret (1 september 1989) på Bengt Edlund, Brita Söderbergs, Haga-
Brunnsvikens Vänner, skrivelse (7 juli 1989). De refererar även till svaret på 
Lignells, Ståthållarämbetet (Djurgårdsförvaltningen), remiss av Henrik Walden-
ströms (1991) rapport. Detta är ännu ett exempel på de ideella krafternas idé-
mässiga inflytande i den offentliga sfären rörande skyddsvärdet. Verket anser att 
området ur natursynpunkt är mycket värdefullt. Ytterligare exploatering måste 
hejdas. Vidare delar de med emfas Waldenströms åsikt att människor i en stor-
stad bör ha möjlighet till att uppleva natur på nära håll. 38  
                                                                                                                             
arkiv, s. 1-4, Waldenström, H. (1991): Manus till JOU 91-11-19, undertecknad Henrik Walden-
ström, Projekt Ekoparken/WWF, W:s arkiv, s. 1-2, Jordbruksutskottet (1991): meddelar att det 
tagit emot besök från bland annat Kommittén för Gustavianska Parken och Projekt Ekopar-
ken/WWF, s. 19-20, Förbundet för Ekoparken (1991): ”Samarbetsmöte i Ekhagsstugan 15 de-
cember 1991”, 1991-12-16, s. 3 
38 Jordbruksutskottets betänkande 1991/92:JOU10: Miljön kring Djurgården—Haga—
Brunnsviken—Ulriksdal, Fritzes förlag, Stockholm. s. 1, 3, 8-9, 12, 22-26, 59, 64-71, Kungl. 
Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien (1991): ”Ang.:Motionerna 1990/91:Jo704, 
1990/91:Jo727 och 1990/91:Jo807 angående norra och södra Djurgården, Haga/Brunnsviken 
samt Ulriksdal/Sörentorp.”, undertecknat Stig Strömholm, Akademiens Press, Erik Frykman, 
Akademiens sekreterare, Jordbruksutskottet, Ink. 3 okt 1991, dnr 1, s. 1, Ståthållarämbetet på 
Stockholms Slott (1991): ”Remiss 1991-06-03 angående motionerna 1990/91:Jo 704, 727, 807 
med förslag om natur- och kulturskydd av Djurgården, Haga-Brunnsviken och Ulriks-
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Jordbruksutskottet fastslår att regeringen redan den 21 november 1991 krävt 
att Stockholm och Solna kommuner redogör för hur planeringen kan bevara 
kultur- och natur- och rekreationsvärdena i området Haga-Brunnsviken, Ul-
riksdal och Djurgården. Utskottet refererar till Horn von Rantziens et als (mp) 
motion: 

”Utskottet delar motionärernas mening att hela området, i en av motionerna 
benämnt ’Ekoparken’, har utomordentligt stora natur-, kultur- och rekrea-
tionsvärden.” (CITAT V, jfr nedan) 39 

Därmed accepterar utskottsledamöterna den vidare avgränsning av grönområdet 
som Waldenström står för, och som också reflekteras i Horn von Rantzien et als 
riksdagsmotion. Utskottsledamöterna förordar inte något särskilt initiativ från 
Riksdagens sida. Motionerna avslås. Anledningen är det redan berörda reger-
ingsbeslutet i frågan. Regeringen bör dock återkomma till Riksdagen när kom-
munerna ifråga och Länsstyrelsen behandlat frågan. Regeringen skall då över-
gripande ange hur den fortsatta planeringen i grönzonen skall ske.40 

                                                                                                                             
dal/Sörentorp”, till Jordbruksutskottet, undertecknad av Wiking Sjöstrand, ståthållare, Ink. 9 okt. 
1991, dnr 2, s. 1-2, Kungliga Musikaliska Akademien (1991): ”Yttrande över riksdagsmotioner 
för skydd av Haga/Brunnsviken etc. som nationell natur- och kulturpark”, till Jordbruksdeparte-
mentet, undertecknad av Anders R. Öhman, Preses, Bengt Holmstrand, Ständig sekreterare, ink. 
17 okt. 1991, dnr 7, s. 1. Även Länsstyrelsen nämner remissen av Waldenströms (1991) rapport i 
sitt remissvar, Lignell, C. (1991): Från Ståthållarämbetet, Djurgårdsförvaltningen, till Statens 
Naturvårdsverk, daterad 1991-03-04, dnr: SNV 222 1124-91, ink. 1991-03-05, undertecknad 
Christer Lignell, Kanslichef, s. 1, Edlund, B., Söderberg, B. (1991): ”Antagande antaget vid 
Haga-Brunnsvikens Vänners årsmöte den 11 maj 1989 i mellersta Koppartältet, Silvertältet, i 
Hagaparken”, daterad 1989-07-07, dnr: SNV 229 3443-89, ink. 1989-07-18, undertecknat 
Bengt Edlund, ordf., Brita Söderberg, v. ordf., s. 1, Frisén, R., Terstad, J. (1989): ”Skrivelse om 
Haga-Brunnsvikenområdet”, från Naturvårdsverket, avdelningsdirektör Jan Terstad, till Haga-
Brunnsvikens Vänner, Dnr: SNV 229-3443-89 Ns, undertecknat Rune Frisén, Jan Terstad, s. 1-
2, Frisén, R., Terstad, J. (1991): ”Remiss den 4 februari 1991 av utredningen ’Ekoparken – 
sammanhängande natur- och kulturpark i storstad’”, till Ståthållarämbetet, Djurgårdsförvaltning-
en, daterat 1991-03-14, SNV dnr: 222-639-91, undertecknad Rune Frisén, Jan Terstad, s. 1-2, 
Waldenström, H. (1991): ”Remiss angående motionerna 1990/91: Jo 704, 727 och 807 med 
förslag om natur- och kulturskydd av Djurgården, Haga-Brunnsviken och Ulriksdal/Sörentorp”, 
till Riksdagens jordbruksutskott, 1991-10-14, undertecknat Henrik Waldenström, projektledare 
Ekoparken WWF, Stiftelsen Naturens Hus, s. 1-2, Waldenström, H. (1991): Manus till JOU 91-
11-19, undertecknad Henrik Waldenström, Projekt Ekoparken/WWF, W:s arkiv, s. 1-2,  
39 Jordbruksutskottets betänkande 1991/92:JOU10: Miljön kring Djurgården—Haga—
Brunnsviken—Ulriksdal, Fritzes förlag, Stockholm. s. 1  
40 Ibid, s. 1-3, 12-14, jfr även Bostadsutskottets betänkande 1993/94:BoU1, Vissa frågor om 
naturresurslagen, Fritzes förlag, Stockholm. Men Bostadsutskottet refererar i stor utsträckning till 
av mig redan angivna utredningar. Beträffande restriktivitet mot exploatering på Djurgården - jfr 
Regeringens proposition 1964:183, Statsutskottets betänkande SU195, rskr. 380 
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9.2.3 Uppvaktning av ansvarigt statsråd 

Det finns en rad uppgifter om nämnda medborgares inflytande på Görel Thur-
din, (c) mark- och planminister för Miljö- och Naturresursdepartementet. Ro-
ger, Norra Djurgårdens Vänner, uttrycker till exempel deras inflytande på den 
ansvarige ministern på följande sätt: ”Och sedan kan man då säga att vad som 
hände var att vi fick den här Görel Thurdin att ställa upp och driva frågan att 
det blev sedan var att vi hade en minister som ställde upp  på miljöfrågor.”41 
Såväl David som Svante, båda senare knutna till Förbundet för Ekoparken, 
betonar att Görel Thurdin lyssnade på Waldenströms åsikter i frågan.42 David, 
Förbundet för Ekoparken, säger följande om nationalstadsparksvännernas orga-
nisering och lagskyddets initiering: 

DAVID: ”Ja det var väl så att ursprungligen var det en förening i Ekhagen 
[d.v.s. Norra Djurgårdens Vänner, min anm.] som ligger i norra ändan un-
der Birger Rapp [Ordf., min anm.] och där var det vissa projekt på gång som 
gjorde att de blev ganska upprörda och där fanns även med i det samman-
hanget Henrik Waldenström, som är den ursprunglige, han är ursprunget till 
den här lagen, det kommer man inte ifrån. Han är idégivaren och då spåra-
de upp oss, så vi var med ifrån allra första början. --- Han är en otroligt 
duktig säljare av hela den här idén och den lyckades han sälja in under den 
borgerliga majoriteten under 1991 års regering och fick med sig departe-
mentet på detta och det är, ja inte ens mans verk, till stor del hans skickliga 
lobbyverksamhet.” 43 

Wahlstedt (1998), Världsnaturfonden/WWF, hävdar att tanken att skydda 
området främst växer fram hos ideella föreningar. Thurdin beslutar, enligt 
Wahlstedt, att gå dem till mötes.44  

Thurdin (1995) anför själv att de ideella krafterna i väsentlig grad påverkar 
hennes intresse för områdets värden. Hon refererar till en delegation från Haga-
Brunnsvikens Vänner, hösten 1991. Den leds av Greger Carpelan. Thurdin 
konstaterar att hon som nytillträdd mark- och planminister därigenom: ”--- för 
första gången fick inblick i området Bellevue och dess värden.”45 Ministern 
uppvaktas även av Roger med flera från Norra Djurgårdens Vänner.46 När det 

                                                      
41 Roger, Förbundet för Ekoparken, intervju, s. 6 
42 Thurdin, G. (2000): Mark- och planminister samt biträdande miljöminister 1991-1994, miljömi-
nister 1994, intervju, 00-09-18, s. 8-9, Svante, Förbundet för Ekoparken, intervju, s. 8 
43 David, Förbundet för Ekoparken, intervju, s. 4-5 
44 Wahlstedt, J. (1998): ”Nationalstadsparken”, Stockholm, Lindvall, N. (red), Svenska Turistföre-
ningens årsbok 1998, Stockholm, s. 70, 72-73 
45 Thurdin, G. (1995): ”Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården”, Ekopar-
ken - Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården, Hallerdt, B. (red.), Sankt 
Eriks årsbok 1995, Samfundet S:t Erik, Stockholm, s. 150 
46 Erik, Förbundet för Ekoparken, intervju, s. 2 
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gäller Ekoparkens tillskyndare som Björn, Jörgen och Jesper betecknas de av 
Thurdin i en intervju med mig som “starka lobbyister”47.48 Hon lyfter allmänt 
fram miljögrupperna:  

THURDIN: ”Ja du vet om vi kunde få dialog mellan de här grupperna då 
så, sådana som är engagerade i olika miljögrupper. För du har många olika 
och en del är temporära och andra är mer så att säga långsiktiga också i före-
ningssammanhang. Jag tänker på Öresundsbron när vi höll på med den, då 
var välkommen varenda kotte som hade någon uppfattning och det gällde 
också Haga-Brunnsviken och det här området. Och det var så att det var 
nästan, det var en aha-upplevelse för mig när de här grupperna kom och vi 
tog emot dem med varm hand och tyckte de hade viktiga saker och säga. Och 
när man lyfte fram det och kunde säga det till media också så legitimerade 
man dem på något sätt i samhället. De blir inte legitimerade om man inte 
lyssnar på dem utan upplever sig som något nästan utomparlamentariska 
fastän de egentligen inte är det från början.”49 

Hon betonar Ekoparkens kolossala natur- och kulturvärden samt även de histo-
riska. Thurdin anser att det kan finnas liknande områden i världen men att det 
knappast existerar något sådant i Sverige. Thurdin tillfogar att Stockholms stad 
och Länsstyrelsen inte begripit värdet av Bellevueparkens (delområde i Ekopar-
ken) kulturella betydelse och betydelse för turism. Kan, undrar hon, bristen på 
insikt om dessa värden ha påverkat Norra länkens utformning? 50  

Roland, statlig tjänsteman, skildrar uppvaktningarnas effekter på Thurdin: 

ROLAND: ”Det var helt enkelt .... Henrik Waldenström, som du har träffat 
förstår jag, han fick i uppdrag av Djurgårdsförvaltningen och Ståthållaräm-
betet att utreda Haga-Brunnsviken. Och han blev väldigt intresserad av det 
där, det var i början av 90-talet. Sedan uppvaktade han ... han är ju en ef-
fektiv person ... och sedan fick han också Görel Thurdin, det tror jag han 
gjorde på egen hand, intresserad av det. Hon nappade på det hela med eld 
och lågor.”51 

Tjänstemannen poängterar att utan ministern ifråga hade det inte blivit något 
lagskydd för Nationalstadsparken. Det är enligt Roland flera aspekter som mo-
tiverar Thurdins ställningstagande. Det handlar bland annat om att Stockholm 

                                                      
47 Thurdin, G. (2000): Mark- och planminister samt biträdande miljöminister 1991-1994, mil-
jöminister 1994, intervju, 00-09-18, s. 8 
48 Ibid, s. 10 
49 Ibid, s. 2 
50 Ibid, s. 6, 8-9, Thurdin, G. (1995): ”Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-
Djurgården”, Ekoparken - Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården, Hallerdt, 
B. (red.), Sankt Eriks årsbok 1995, Samfundet S:t Erik, Stockholm, s. 150, Håkan, intervju, s. 4 
51 Roland, statlig tjänsteman, intervju, s. 3 
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inte endast ska skapa påbud för övriga landet. Man ska där även ta ansvar för 
den egna naturen och de egna rekreationsområdena. Erik, Förbundet för Eko-
parken, uttrycker sin beundran för ministern. Erik anser att det till stor del 
berodde på hennes insatser att det gick så fort att få fram ett lagskydd. Vi ska nu 
se hur Thurdin agerar. 52 

9.2.4 Ansvarig minister Thurdin agerar för grönområdet 

Thurdin blir engagerad för att skydda de aktuella grönområdena. Hon formule-
rar tillsammans med vissa tjänstemän en särskild tillvägagångssätt för att säker-
ställa ett lagskydd för området. Det gäller att temporärt försöka förhindra ex-
ploatering under tiden som hon själv och departementet förbereder ett förslag 
till lagskydd. Dessutom utvecklas ett informellt samarbete med kommunpoliti-
ker med syfte att förhindra genomförandet av vissa nyckelprojekt, som skulle 
försvåra inrättandet av en Nationalstadspark. Det mellan Thurdin och Monica 
Andersson, Stockholms stad, (s) Stadsbyggnadsborgarråd, verkar - som vi ska se 
- särskilt viktigt. 

Thurdin blir efter uppvaktningarna i ärendet i början av 1990-talet funder-
sam över alla byggnationsplaner och vad de egentligen kommer att innebära. 
Hon redogör för de aktuella övervägandena i beslutsprocessen i en intervju med 
mig: 

THURDIN: ” Och så började folk engagera sig. Jag fick ett fantastiskt brev 
av en kvinna som gått på det där gymnasiet och mycket så där. Och så kän-
de, ja jag kände att det var svårt med det där Sveaplans gymnasium. Och så 
kom Japanskrapan [Norrtull Center, min anm.] in i bilden och så började 
de visa mig den där kartan över hur det skulle bli och så började man filoso-
fera mer och mer, så nämndes någonting annat och så sa jag: -Vi kan ju inte 
sitta här och så tar vi först ett beslut och så tar vi ett beslut om det och sedan 
tar vi nästa beslut. Det blir ohållbart och dessutom kommer vi inte att kun-
na skydda det vi vill skydda. Så då lade de fram allting som fanns på hela det 
här området, egentligen bara på Haga-Brunnsviken, runt omkring där. Då 
fanns det 21 eller 23 jättelika projekt som planerades i detta område. Sedan 
när de lagt ut kartan så lade de ut alla riksintressen i form av kultur- och 
naturvärden och sedan lade de på de här. Det var helt omöjligt, det var en 
fullständig krock och det var då som vi satte oss ner och funderade på hur 
sjutton ska vi få det här att fungera. För det går inte som det är för då hade 
vi fått alla de där vartefter, hade de kommit som pärlor på ett band. Och det 
var då som vi började kämpa för det här 6:e kapitelprövningen som de kom 
in och själva skulle göra och redovisa till Länsstyrelsen, så att det skulle gå 
rätt väg, så att vi inte skulle bryta från Regeringens sida in i den kommunala 

                                                      
52 Ibid, s. 3, 13, Erik, Förbundet för Ekoparken, intervju, s. 1 
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självbestämmanderätten, så att. Men det tog väldigt lång tid. Vi hade pro-
blem i Regeringen att få igenom det men till slut så fick vi det och då var alla 
nöjda. Det var aldrig någon i Regeringen sedan som klagade på det beslutet.” 

53 

De många exploateringsprojekten hotar alltså, enligt Thurdin, nationellt bety-
delsefulla natur- och kulturvärden. Detaljplanerna som berör dessa exploate-
ringar kommer sannolikt att överklagas och som ’pärlor på ett band’ (jfr citat 
ovan), som hon uttrycker det, hamna på regeringens bord. Problemet för Thur-
din och hennes medarbetare är att Plan- och bygglagen generellt ger kommu-
nerna huvudansvaret. Staten ingriper vanligen inte i deras beslut. Det gäller för 
henne att försöka hitta ett sätt att agera. Hon lyckas efter diskussioner med Erik 
Casten Carlberg, departementsråd i Miljö- och naturresursdepartementet, finna 
en framkomlig väg. Tanken är att utnyttja en tidigare sällan använd passage i 
Lag om hushållning med naturresurser m.m. (NRL, kap. 6). Regeringen kan 
därigenom ålägga Stockholm och Solna kommun att redovisa att de följer 
NRLs intentioner. Länsstyrelsen kan med stöd i samma lagparagraf tvingas att 
samordna arbetet. Thurdins intention är uttalat att temporärt stoppa upp pågå-
ende exploatering så att hon och departementstjänstemännen får tid för över-
vägningar. Vidare vill hon motverka att alla projekten genom överklaganden ett 
efter ett hamnar på regeringens bord. Sedan handlar det om att bredda delta-
gandet i beslutsprocessen. Syftet verkar vara att motverka förhandlingsplanering 
mellan ledande politiker och ledande exploatörer. 54  Thurdin vill bidra till att få 
igång ”--- den demokratiska process som jag kände inte hade fått verka under 
framväxten av alla dessa projekt.”55 När regeringen ger ett uppdrag kan frågans 
behandling inte begränsas till kommunstyrelsen. Frågan lyfts från detta organ 
och in till kommunfullmäktige, som sedan yttrar sig till Länsstyrelsen. Vidare 
kan underlaget remissbehandlas. Det skapar förutsättning för en bredare debatt 
än vad som annars varit fallet.56 

                                                      
53 Thurdin, G. (2000): Mark- och planminister samt biträdande miljöminister 1991-1994, miljömi-
nister 1994, intervju, 00-09-18, s. 4, jfr Thurdin, G. (1995): ”Nationalstadsparken Ulriksdal-
Haga-Brunnsviken-Djurgården”, Ekoparken - Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-
Djurgården, Hallerdt, B. (red.), Sankt Eriks årsbok 1995, Samfundet S:t Erik, Stockholm, s. 150-
151 
54 Thurdin, G. (1995): ”Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården”, Ekopar-
ken - Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården, Hallerdt, B. (red.), Sankt 
Eriks årsbok 1995, Samfundet S:t Erik, Stockholm, s. 150-151, SFS 1987:12, ”Lag (1987:12) om 
hushållning med naturresurser m.m.”, utfärdad 1987-01-08, upphävd 1999-01-01 genom SFS 
1998:811, Thurdin, G. (2000): Mark- och planminister samt biträdande miljöminister 1991-1994, 
miljöminister 1994, intervju, 00-09-18, s. 4-6 
55 Thurdin, G. (1995): ”Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården”, Ekopar-
ken - Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården, Hallerdt, B. (red.), Sankt 
Eriks årsbok 1995, Samfundet S:t Erik, Stockholm, s. 151 
56 Thurdin, G. (2000): Mark- och planminister samt biträdande miljöminister 1991-1994, miljömi-
nister 1994, intervju, 00-09-18, s. 5-7, 11-12, Thurdin, G. (1995): ”Nationalstadsparken Ulriks-
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I Thurdins verk 1995 omnämns att frågan om områdets skydd tas upp i 
Statsrådsberedningen. Hon stöter där på svårigheter. Vissa statsråd betonar 
kommunernas självständighet. Samtidigt finns det även ett stöd bland många i 
regeringen. Margareta af Ugglas (m) tillhör de som stöder Thurdin. Man kom-
mer inom regeringen överens om en kompromiss. Den innebär att Stockholm 
och Solna kommuner informeras i förväg om regeringens beslut och att beslutet 
gäller under förutsättning att dessa kommuner går med på det. De båda kom-
munerna accepterar omgående beslutet. Regeringen beslutar därför den 21 no-
vember 1991 att Stockholm och Solnas kommuner ska inkomma med en redo-
visning av hur natur-, kultur- och friluftslivets värden ska tillfredsställas i pla-
narbetetet. Regeringen hänvisar i sitt beslut till Björnstad, Riksantikvarieämbe-
tet och Blüchers, Boverket, skrivelse. Björnstad och Blücher, Boverket, är, vilket 
framgår redan i förra kapitlet, alltså oroade över exploateringsplanerna i Ulriks-
dal - Haga - Brunnsviken. De vill att relationerna mellan Stockholms och Solna 
kommuns översiktsplaner utreds. Regeringens beslut gäller dock Haga-
Brunnsviken, Ulriksdal samt norra och södra Djurgården. Det är den geografis-
ka avgränsning av grönområdet som först görs av Waldenström. Kommunernas 
rapport ska lämnas till Länsstyrelsen i Stockholms län senast den 1 december 
1992. Det ska dock visa sig att det tar betydligt längre tid.57 

Formellt sett beordrar regeringen följaktligen kommunerna att utreda områ-
dets värden. Thurdin (1995) ger intrycket att i informell mening beslutar man 
mer eller mindre i konsensus att åstadkomma en sådan utredning. Jag får en 
annan bild efter att ha tagit del av en annan källa. Ulf Adelsohn, Landshövding 
i Stockholms län, skriver (8 oktober 1992) till Carl-Erik Hedlund, direktör 
WASA försäkringar och Erik Skogby, Skanska AB, teknisk direktör. Adelsohn 
är själv ledamot i WASA försäkringar under åren 1990-1992. Hedlund och 
Skogby har ledande positioner i det svensk-japanska konsortium som vill bygga 
ett hotell-, konferens- och kontorskomplex vid Norrtull. Den förre är styrelse-
ordförande och den andre VD i arbetsutskottet. Hotell- och konfensbyggnaden 
lokaliseras till Bellevueparken. Det är ett stort och omstritt exploateringsprojekt 
(jfr avhandlingens kap. 15). Hedlund och Skogby är tvivelsutan intresserade av 
att få veta om Thurdin tänker resa några hinder för deras planer. Adelsohn 
meddelar att han i samband med Riksdagens öppnande träffat Thurdin. Han 

                                                                                                                             
dal-Haga-Brunnsviken-Djurgården”, Ekoparken - Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-
Brunnsviken-Djurgården, Hallerdt, B. (red.), Sankt Eriks årsbok 1995, Samfundet S:t Erik, 
Stockholm, s. 150-153 
57 Miljödepartementet (1991): ”Regeringsbeslut”, ”Redovisning enligt 6 kap. 2 § lagen (1987:12) 
om hushållning med naturresurser m.m. från Solna och Stockholms kommuner beträffande 
Haga-Brunnsvikenområdet m.m.”, dnr: M/2624/7, daterat 1991-11-21, undertecknad G. Thur-
din, B. Arwidsson, s. 1-2, Thurdin, G. (2000): Mark- och planminister samt biträdande miljö-
minister 1991-1994, miljöminister 1994, intervju, 00-09-18, s. 6-7, 11-12, Thurdin, G. (1995): 
”Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården”, Ekoparken - Nationalstadspar-
ken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården, Hallerdt, B. (red.), Sankt Eriks årsbok 1995, Sam-
fundet S:t Erik, Stockholm, s. 150-153 
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får vid mötet klart för sig att om inte ”vi”, som han uttrycker sig, i länet kan bli 
eniga om en gemensam ståndpunkt, så kommer det troligen att istället bli reger-
ingen som fattar besluten. Adelsohn tillfogar: 

”Eftersom vi kan utgå ifrån att samtliga beslut vi fattar kommer att överkla-
gas, vare sig de går i den ena eller andra riktningen, kommer ingenting att 
kunna ske i hela Ekoparksområdet innan vi samlat oss till en gemensam be-
dömning. Regeringen kommer helt enkelt att ligga på ärendena.” 58 

Thurdin verkar följaktligen ha meddelat Adelsohn, i klartext, att närboende 
sannolikt kommer att överklaga alla exploateringsplaner. Om de driver dem 
genom instanserna hamnar de till sist på regeringens bord. När det sker kom-
mer Thurdin, eftersom detta är hennes ansvarsområde, att se till att de blir lig-
gande där utan åtgärd. Det förefaller vara på detta sätt som kommuner och 
länsstyrelse tvingas gå med på samredovisningen enligt regeringens intentioner.  

Oskar, Förbundet för Ekoparken, uttrycker beundran över hur skickligt 
Thurdin genomdriver att grönområdet skyddas. Han talar om en ”bombmatta 
över parken”59 och fortsätter: 

OSKAR: ”Det skulle byggas hotell och gud vet allt och då skapades begreppet 
Ekoparken och det drogs igång olika former av lobbying och sådant, som 
snabbt fick gott stöd från dåvarande miljödepartementet, Görel Thurdin, 
centerpartist och planminister och det fanns också ett gäng handläggare på 
departementet som var väldigt engagerade i det där, en av dem är ordförande 
i Haga-Brunnsvikens Vänner numera – Lars Sundström. Och det gjordes ut-
redningar. Och det var en sak som regeringen gjorde som var mycket intres-
sant. Man beslöt att utnyttja en paragraf i Naturresurslagen som säger att re-
geringen kan beordra kommunen att samredovisa sin planering för ett områ-
de och då beordrade staten Stockholm och Solna att samredovisa vad de 
tänkte göra. Denna samredovisning skickades sedan ut på remiss till en massa 
myndighetsorganisationer, vilket gjorde att väldigt många blev intressenter i 
planeringen, egentligen i den kommunala planeringen i det här området och 
de som visade sig starka var skyddsintressena som fick en ohörbart genom re-
missförfarandet. Jag begrep aldrig vad Görel Thurdin gjorde men efteråt in-
ser jag hur snitsigt det var upplagt och då ..” 

GLEMDAL: ”Varför var det snitsigt?” 

                                                      
58 Adelsohn, U. (1992): Brev  till Carl-Erik Hedlund, direktör WASA försäkringar och Erik Skogby, 
direktör Skanska AB, brevet daterat 1992-10-08, Adelsohn är vid tillfället landshövding för Läns-
styrelsen i Stockholms län. A. är även ledamot i WASA försäkringar under åren 1990-1992, s. 1 
59 Oskar, Förbundet för Ekoparken, intervju, s. 3 
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OSKAR: ”Jo därför att normalt så är ju planering en kommunal angelägen-
het och vare sig Länsstyrelse eller regering ingriper särskilt ofta utan det är 
någon gång de ingriper genom att bifalla ett överklagande. Och andra myn-
digheter är väldigt passiva. Det ser jag på väldigt mycket men här bad de om 
att de skulle ge sig in i det här och det gjorde de då.” 60 

Oskar betonar alltså att Thurdin på ett skickligt sätt intervenerar i en annars, 
enligt Plan- och bygglagen, huvudsakligen lokal angelägenhet och vidgar antalet 
deltagare i beslutsprocessen. Det ger skyddsintressena möjlighet att komma till 
tals. Den andra komponenten i Thurdins taktik för att förhindra exploatering 
av grönområdena ifråga är ett samarbete mellan henne och kommunpolitiker i 
Stockholms kommun. 61 Hon berör ämnet i en intervju med mig: 

THURDIN: ”Men det är klart, jag minns ju då, och sedan kan jag ju säga 
att det att jag har haft samarbete med kommunpolitiker i Stockholm så jag 
menar, det pågick samarbete som aldrig syntes för att verkligen klara av att 
stå emot för att på något sätt måste man ju, så att kommunen inte gjorde sa-
ker som ställde allt över ända eller ja.” (CITAT VI, jfr nedan) 62 

Thurdin refererar till samarbete med kommunpolitiker. Andersson (s), Stock-
holms kommun, Stadsbyggnadsborgarråd, refererar i en intervju till ett samar-
bete mellan henne och Thurdin. Det är, enligt Andersson, nödvändigt för 
Thurdin att ta sådana kontakter. Möjligheten att realisera Nationalstadsparken 
är avhängigt av den kommunala planeringen. Andersson beskriver en planerad 
trafikplats för Norra länken vid Storängsbotten och bostadsprojektet vid Bergi-
usvägen som särskilt problematiska. Trafikplatsen försvagar det redan svaga 
gröna sambandet (getingmidjan) mellan Norra och Södra Djurgården (jfr karta 
avhandlingens inledning). Midjan hopfogar parkens båda huvuddelar. Bostads-
projektet förorsakar samma typ av skada i förbindelsen mellan Norra Djurgår-
den och Ulriksdal. Andersson anser att hon bidrar till att stoppa trafikplatsen 
vid Storängsbotten. I de nya planerna förläggs den istället till Värtan. Thurdin 
(1995) betonar Anderssons betydelse i detta avseende och även mer generellt 
när det gäller motorvägen i fråga. Andersson anser vidare att hon bidrar till att 
avstyra Bergiusvägsprojektet. Det hade varit meningslöst och omöjligt att eta-
blera Nationalstadsparken om inte projekten undanröjts. Andersson hävdar att 
Thurdin snabbt insåg det. Thurdin har, enligt Andersson, även kontakter med 
Per-Anders Örtendahl, Vägverkets generaldirektör, i ärendet. Thurdins medar-
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betare Carlberg betonar Örtendahls stora miljöintresse och betydelse för att 
göra lagskyddet av Ekoparken möjligt. 63 

Andersson framhåller att förutsättningen för att åstadkomma skyddet var att 
hon kom överens med borgarråden i Stockholms kommun, när det gällde frå-
gan om Storängsbotten och bostadsområdet vid Bergiusvägen. Hon tänker på 
Mats Hulth, (s) näringslivsborgarråd och Carl Cederschiöld, (m) finansborgar-
råd i Stockholms kommun. Vidare gällde det att förankra frågan i Stadsbygg-
nadsnämnden, vilket lyckades utan större konflikter eller problem. Andersson 
och Thurdin diskuterar även Norrtull Center. Att byggnaden är problematisk 
framgår vidare, menar Andersson, av departementsskrivelsen. Andersson uppger 
att hon kort efter sitt tillträde som stadsbyggnadsborgarråd 1991 uppvaktades 
av Schantz, Lars Gyllensten, Eva Nordenson och Åstrand, Kommittén för Gus-
tavianska Parken. De ville göra om platsen för Norrtull Center till park. 64 An-
dersson karaktäriserar relationen mellan henne och Thurdin på följande sätt: 

ANDERSSON: “Jag tror att vi kunde se till att lösa dem problem som stod 
som hinder i vägen för det [d.v.s. att skapa en Nationalstadspark, min 
anm.]. Det handlar ju om att utbyta information. Hon på sin sida kunde ju 
då resonera med Vägverket och jag på  min sida kunde resonera med de 
andra borgarråden och med Stadsbyggnadskontor och Gatu- och Fastighets-
kontor. Alla inblandade parter måste man kunna begagna om man skall 
kunna åstadkomma förändringar. Hon ansvarade för det på den statliga si-
dan och jag ansvarade för det på den kommunala sidan. Det är helt natur-
ligt.” 65 

I samband med att jag diskuterar erfarenheterna av arbetet med Dennispaketets 
motorvägar med Frank, Vägverket, framkommer att denne är kritisk till An-
dersson. Han säger följande: 

FRANK: ”Man kan säga det att byggeriet är det minsta problemen när det 
gäller tiderna utan det är planeringsprocessen. Och det kan man säga att ska 
man göra någonting så måste man ha fullständig kontroll på planprocessen 

                                                      
63 Andersson, M. (2002): Stockholms stad, (s) Stadsbyggnadsborgarråd 1991-1995 et.c., s. 1, 7, 9-
10,15,17. Stockholm och Solna kommun samt Regeringen delar uppfattningen att nämnda 
platser i nämnt avseende är svaga länkar – jfr Ds 1994:3: Förslag till skydd för området Ulriksdal – 
Haga – Brunnsviken – Djurgården, Miljö- och Naturresursdepartementet, Fritzes bokförlag, 
Stockholm, bilaga 2, s. 17-18, 21, Regeringens proposition 1994/95:3: Nationalstadsparken 
Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården, Fritzes förlag, Stockholm, s. 12-13, Thurdin, G. (1995): 
”Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården”, Ekoparken - Nationalstadspar-
ken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården, Hallerdt, B. (red.), Sankt Eriks årsbok 1995, Sam-
fundet S:t Erik, Stockholm, s. 155, Carlberg, E.C. (2003): Brev från Carlberg till Glemdal, 2003-
06-23, s. 1 
64 Andersson, M. (2002): Stockholms stad, (s) stadsbyggnadsborgarråd 1991-1995 et.c., s. 1, 4-7, 
9-10,15-17 
65 Ibid, s. 16 
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för annars kan tiden bli precis vad som helst, precis vad som helst. Stockholms 
stadshus, när Monica Andersson var där, de bordlade systematiskt, man kan 
se det, om man sätter upp hela hanteringsordningen i stadshuset, Monica 
Anderssons period. Så blev hon generaldirektör i Banverket [1996, min 
anm.], ingenting, allting var bordlagt, helt plötsligt så under några månader 
så föll alla planerna ut i och med att hon försvann. Och allting kom in i 
normal ordning igen. Så jag menar politikerna, de lokala politikerna har 
hela planprocessen i sin makt.”66 

Frank hävdar alltså, om jag tolkar honom rätt, att Andersson medvetet fördröjer 
planprocesser. I samband med att vi diskuterar revirstrider inom Vägverket 
säger plötsligt Olof, Vägverket: “Sedan fanns det ett borgarråd, planborgarråd, 
som var alltid motståndare i princip till allting som vi sysslade med.”67. Han 
syftar på Monica Andersson. Carl Cederschiöld, Stockholms stad, (s) - finans-
borgarråd, anklagar Andersson för att försökt förhindra Norrtull Centers reali-
serande. Erik Skogby, Skanska AB - VD i det svensk - japanska konsortiets 
arbetsutskott, gör detsamma. Tomten för hotell- och konferenskomplexet är i 
Bellevueparken. (Beträffande kritiken mot Andersson, jfr även avhandlingens 
kap. 15). Per-Anders Örtendahl, Vägverkets Generaldirektör, påpekar i en in-
tervju med mig, att Andersson var en stark företrädare för att skydda National-
stadsparkens natur- och kulturmiljö. 68 Svante, Förbundet för Ekoparken, ger 
uttryck åt samma tankegång: 

SVANTE: ”Jag kommer ihåg, och det var ju en ganska framträdande makt-
havare, det är ju folk som vågar kanske lite grann gå emot etablissemanget 
och säga jag stödjer den här idén, Monica Andersson som var borgarråd och 
som vågade ta en rejäl fajt för grönområdena och hon fick nog rätt så mycket 
stryk för det tror jag.” 69 

Det finns kanske anledning att fundera över relationen Thurdin - Andersson. 
Har de haft ett hemligt och informellt samarbete för att skydda Ekoparken? 
Bakgrunden till min fråga är a) den nyss nämnda skarpa kritiken mot Anders-
son från politiker, tjänstemän vid Vägverket samt exploatörer. De anser att hon 
medvetet fördröjer exploateringsplaner. Och b) vad Thurdin sagt ovan om 
kommunpolitiker och att ’det pågick samarbete som aldrig syntes för att verkli-
gen klara av att stå emot’. Adam, statlig tjänsteman, betonar c) i en intervju 
med mig att Andersson hade samma, vilket var viktigt, synsätt som Thurdin 
och han. De hade ett helhetsperspektiv på Stockholmsregionens utveckling och 
inte bara ett ekonomiskt. Adam fortsätter: 

                                                      
66 Frank, Vägverket, intervju, s. 8 
67 Olof, Vägverket, intervju, s. 16 
68 Ibid, s. 16, Örtendahl, P.A (2003): Vägverket, Generaldirektör, intervju, 2003-08-27, s. 2 
69 Svante,  Förbundet för Ekoparken, intervju, s. 9 
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ADAM: ”Och det råkade vara just så att Görel eller Monika blev goda vän-
ner. Det tror jag hon berättade.”  

GLEMDAL: ”Nja det gjorde hon. [snarare antydde, min anm.] Hon sa: -Vi 
hade ett informellt samarbete. Det sa hon.”  

ADAM: ”Ja det är riktigt. Jag kanske inte ska säga så mycket, men jag gör 
det ändå. Jag menar det var väldigt mycket sådana saker. Att människor var 
intresserade, gillade varandra, stödde varandra.”70 

Sammantaget: Thurdin och Andersson uppges vara goda vänner. De är engage-
rade för Ekoparken och  samarbetar särskilt för att undanröja de ovan nämnda 
projekten vid parkens getingmidjor. Min slutsats är att ett sådant samarbete är 
naturligt med tanke på de arbetsuppgifter som respektive politiker har. Det 
finns inget stöd för att Andersson medvetet fördröjt några exploateringsplaner 
som ett led i detta samarbete.  Jfr även avhandlingens kap. 15. 

En utvikning har gjorts om relationen Thurdin – Andersson. Nu återgår vi 
dock till det kommunala, regionala och statliga förslags- och beredningsarbete 
som leder fram till Nationalstadsparkens bildande. Odd Engström (s) och Pär 
Granstedt (c) lyfter i riksdagsmotion 1992/93:509 (undertecknad 25 januari 
1993) fram Ekoparkens natur-och kulturvärden. De använder alltså den be-
teckning på området och den geografiska avgränsning som först görs av Wal-
denström, som menar att det är han som får Engströms intresse för området att 
vakna. I den motion som Granstedt ihop med Söder väcker i januari 1991 är 
det, som framgått ovan, ett mindre område än det som Ekoparken innefattar 
som åsyftas. Granstedt har nu tydligen omvärderat sitt synsätt. Återigen är 
Waldenströms inflytande över den statliga hanteringen av frågan tydligt. I mo-
tionen känns även andra teman från Waldenströms (1991) rapport igen. Det 
gäller ”värna, vårda, visa”,71 som är Waldenströms devis för Ekoparken. Dessut-
om fäster Engström, Granstedt, liksom Waldenström gör, uppmärksamhet på 
förkomst av förhandlingsplanering mellan ledande exploatörer och ledande 
politiker. Riksdagsledamöterna menar att det är tecken på brister i Plan- och 
bygglagen. Författarna manar till åtgärder mot sådan planering. De vill att Eko-
parken skyddas som riksintresse för både natur- och kulturvård. Engström är vid 
denna tid ordförande i stiftelsen Naturens Hus72. Ihop med Waldenström, Pro-
jekt Ekoparken/WWF och Lignell, Ståthållarämbetet med flera uppvaktar han 
den 4 februari 1993 Thurdin. De informerar där henne om de pågående arbetet 

                                                      
70 Adam, statlig tjänsteman, intervju, s. 19 
71 Jfr H. (1991):Ekoparken – sammanhängande natur- och kulturpark i storstad, daterad den 31 
januari 1991, Ståthållarämbetet, Stockholm, s. 4 
72 Naturens Hus, jfr avhandlingens kap. 8.2.1 
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med att inrätta en Ekopark i Stockholm. De framför även att Lag om hushåll-
ning med naturresurser m.m. har brister.73 

Thurdin tvingar alltså Stockholm och Solna kommun att genomföra en re-
dovisning av hur natur-, kultur- och friluftslivets värden ska tillfredsställas i 
planarbetetet. Redovisningsprocessen drar till ministerns missnöje ut på tiden. 
En väsentlig mellankommunal träta gäller om det svensk-japanska konsortiet 
ska få tillåtelse att bygga nyss nämnda höghus vid Norrtull. Stockholm och 
Solna kommuns förvaltningar är, enligt regeringens beslut den 21 november 
1991, klara med ett program för området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-
Djurgården i december 1992. Solna Kommunfullmäktige fattar beslut i ärendet 
den 25 januari 1993 medan Stockholms motsvarande organ dröjer till den 6 
september 1993. Båda kommunerna ställer sig i stort sett bakom programmets 
intentioner.74 Programmet anger följande riktlinjer för området: 

”Området skall värnas som en unik kultur- och naturpark med till parken 
väl anpassad bebyggelse. 

Området skall utvecklas för friluftsliv och rekreation i en omfattning och i 
sådana former som inte skadar områdets natur- och kulturvärden.  

Området skall förbättras med avseende på trafikstörningar och andra miljö-
problem.” 75 

Bebyggelse måste starkt begränsas men vissa undantag kan ske. Premisserna är 
att projekten är nationellt betydelsefulla eller anknyter till redan etablerad verk-
samhet. Effekterna av vägutbyggnad på områdets natur- och kulturvärden måste 
minska. Befintlig lagstiftning är tillräcklig. Områdets skydd förstärks med ut-
gångspunkt i Plan- och bygglagen, Kulturminneslagen och Naturvårdslagen. 
Stockholms universitet och Tekniska Högskolan har stor verksamhet i området 

                                                      
73 Motion till Riksdagen 1992/93:Bo509, Ekoparken m.m., Engström, O. (s), Granstedt, P. (c), 
undertecknad 25 jan. 1993, Fritzes förlag, Stockholm, Waldenström, H. (1993): ”PM för Upp-
vaktning av Görel Thurdin 1993-02-04”, undertecknad Henrik Waldenström, Projekt Ekopar-
ken, 3 februari 1993, Waldenströms arkiv, s. 1-2, Waldenström, H. (1995): ”Ekopark blir natio-
nalstadspark - Kampen om Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården”, Ekoparken - National-
stadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården, Hallerdt, B. (red.), Sankt Eriks årsbok 1995, 
Samfundet S:t Erik, Stockholm, s. 164-165 
74 Solna och Stockholms kommuner (1992): ”Program för planering av området Ulriksdal-Haga-
Brunnsviken-Djurgården, Stockholms kommun, Stockholm, s. 20-21, Dagens Nyheter (1992): 
”’Kommunerna måste komma överens nu’. Planministern vill se beslut om Brunnsviken”, Samec, 
C., 1992-09-24, avd. KOM, s. D01 (A4), Ds 1994:3: Förslag till skydd för området Ulriksdal – 
Haga – Brunnsviken – Djurgården, Miljö- och Naturresursdepartementet, Fritzes bokförlag, 
Stockholm, s. 25, 27-28, bilaga 2, s. 26, Regeringens proposition 1994/95:3: Nationalstadsparken 
Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården, Fritzes förlag, Stockholm, s. 7 
75 Solna och Stockholms kommuner (1992): ”Program för planering av området Ulriksdal-Haga-
Brunnsviken-Djurgården, Stockholms kommun, Sthlm, s. 12 
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och deras behov av att expandera ska vägas mot natur- och kulturvärdena. Pro-
grammet anger att exploateringen vid Bergiusvägen ska utgå. Stockholm kom-
munfullmäktiges beslut betyder att den bostadsbebyggelse som varit en mycket 
viktig tändande gnista för motståndet mot exploateringen av grönområdet nu 
försvinner från planeringen. 76 (jfr avhandlingens kap. 8)  

Bostadsutskottet behandlar Engström, Granstedts motion i sitt betänkande 
1993/94:BoU01 (undertecknas 28 oktober 1993). Utskottet hänvisar till den av 
regeringen krävda kommunala samredovisningen när det gäller tillfredsställan-
det av skyddet för natur-, kultur- och rekreation. Dessutom hänvisas till en 
pågående utredning av Plan- och bygglagen (syftar på SOU 1994:36 Miljö- och 
fysisk planering – delbetänkande av plan- och byggutredningen).77 

Länsstyrelsen i Stockholms län yttrar sig den 16 december 1993 till reger-
ingen över Stockholm och Solnas samredovisning. Natur- och kulturvärdena 
bör, menar Länsstyrelsen, få ett uthålligt och verkningsfullt skydd eftersom de 
är värdefulla för hela landet. Många skulle vilja exploatera grönområdet ifråga. 
En utbyggd motorvägsring hör till det som kommer att medföra ökade exploa-
teringskrav. Det regionala organet anser att kommunernas program på ett till-
fredsställande sätt inventerar zonens värden. Det utgör en god start för ambi-
tionen att skydda området. Nyttjandet av redan exploaterade arealer bör få fort-
sätta. Väg- och kollektivtrafikanläggningar får inte stoppas. Länsstyrelsen uttalar 
viss oro över att programmet inte tillräckligt exakt anger hur området i framti-
den bör se ut. En helhetsbild saknas, vilket kan äventyra dess skydd. Regionor-
ganets lösning är att skapa ett särskilt lagskydd för området. Dess innebörd bör 
vara att exploatering av viktiga natur- och kulturområden inte bör tillåtas.78 

Thurdin föreslår i en promemoria (22 december 1993) att Ulriksdal-Haga-
Brunnsviken-Djurgården blir nationalstadspark. Den bör skyddas genom en 
speciell bestämmelse i Lag om hushållning med naturresurser. Det är enligt 
ministern Miljö- och resursdepartementets julklapp till stockholmarna. Hon 
framhäver att det inte är tal om något absolut hinder för byggnation i området. 
Eftersom Länsstyrelsen dröjt så länge med sitt utlåtande över kommunernas 
skyddsprogram blir det stressigt för Thurdin och hennes underlydande. De 

                                                      
76 Solna och Stockholms kommuner (1992): ”Program för planering av området Ulriksdal-Haga-
Brunnsviken-Djurgården, Stockholms kommun, Sthlm, Ds 1994:3: ”Förslag till skydd för områ-
det Ulriksdal – Haga – Brunnsviken – Djurgården”, Miljö- och Naturresursdepartementet, Frit-
zes bokförlag, Stockholm, s. 25-28, bilaga två s. 26 
77 Motion till Riksdagen 1992/93:Bo509, Ekoparken m.m., Engström, O. (s), Granstedt, P. (c), 
undertecknad 25 jan. 1993, Fritzes förlag, Stockholm, SOU 1994:36, Miljö- och fysisk planering – 
delbetänkande av plan- och byggutredningen, Fritzes förlag, Stockholm, Bostadsutskottets betän-
kande 1993/94:BoU01, Vissa frågor om naturresurslagen, Fritzes förlag, Stockholm, Waldenström, 
H. (1995): ”Ekopark blir nationalstadspark - Kampen om Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-
Djurgården”, Ekoparken - Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården, Hallerdt, 
B. (red.), Sankt Eriks årsbok 1995, Samfundet S:t Erik, Stockholm, s. 164-165 
78 Ds 1994:3: ”Förslag till skydd för området Ulriksdal – Haga – Brunnsviken – Djurgården”, 
Miljö- och Naturresursdepartementet, Fritzes bokförlag, Stockholm, s. 28-33, jfr Dagens Nyheter 
(1993): ”Lagskydd krävs för Ekoparken”, Falk, J., 1993-12-17, avd. KOM, s. D05 (A4) 
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måste hinna skapa ett skydd för den aktuella ytan före valet 1994. Thurdin 
påpekar att flera statliga skrifter produceras som bidrar till det målet. Det är 
departementsskrivelse 1994:3 ”Förslag till skydd för området Ulriksdal – Haga 
– Brunnsviken – Djurgården”, regeringens proposition 1993/94:86 ”Finansie-
ring av vissa väginvesteringar i Stockholms län. m.m.” och regeringens proposi-
tion 94/95:3 ”Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården”.79  

I departementsskrivelse 1994:3 (13 januari 1994) framhålls att Stockholm 
och Solna kommuns program för Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården 
tydligt visar att respektive kommunfullmäktige önskar bibehålla och utveckla 
bevarandevärdena och nedprioritera exploateringsintressena. Jordbruk-
sutskottets intentioner fullföljs därmed i väsentliga stycken. Ett långsiktigt 
skydd tillfredsställs dock varken genom Riksdagens uttalanden, genom nämnda 
kommuners områdesprogram eller skydd för delområden. Bestämmelserna i Lag 
om hushållning med naturresurser m.m. (3 kap.) gör en avvägning mellan 
skydd för natur- och kulturvärden respektive tätortsutveckling och lokalt när-
ingsliv. Departementsskrivelse 1994:3s författare tar fasta på Länsstyrelsens slut-
sats om behovet av ett särskilt lagskydd. I departementsskrivelsen betonas, till 
skillnad från vad kommunerna yttrar, att några avvägningsresonemang inte bör 
föras när det gäller grönzonen ifråga. Regeringen tänker lämna lagförslag till 
skydd för området under våren 1994, vilket ska ingå i Lag om hushållning med 
naturresurser m.m. 80  

Skrivelsen omnämner tidigare refererade motioner och utskottsbehandling 
och dylikt till exempel Engström, Grandstedts motion till Riksdagen. Det är 
den tidigare omnämnda 1992/93:Bo509. Det konstateras att motionsförfattar-
na begreppsliggör området Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården som Eko-
parken. Egentligen är det alltså Waldenströms begreppsdefinition och geogra-
fiska avgränsning som motionsförfattarna diskuterar (jfr ovan). Arbetsgruppen 
som författat skrivelsen uttalar att de hellre vill kalla området för Nationalstads-
parken. Den gör alltså först en referens till Waldenströms namn på parken för 
att sedan markera att de vill ha en annan namnetikett på samma område. Åter-
igen är Waldenströms inflytande uppenbart.81 

Departementspromemoria Ds 1994:3 föreligger samtidigt som regeringens 
proposition 1993/94:86, alltså den 13 januari 1994. Den senare handlar om 
väginvesteringar i Stockholms län. Propositionen hänvisar a) till Länsstyrelsens 
yttrande apropå regeringens uppdrag till Stockholm och Solna kommun den 21 
november 1991 att ange hur de tänker tillfredsställa skyddsintresset för kultur-

                                                      
79 Dagens Nyheter (1993): ”Planminister vill skydda Ekoparken”, Falk, J., 1993-12-23, avd. 
KOM, s. D01 (A4) jfr även Dagens Nyheter (1993): ”Ekoparken årets julklapp”, Falk, J., 1993-
12-24, avd. KOM, s. D02 (A4), Thurdin, G. (1995): ”Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-
Brunnsviken-Djurgården”, Ekoparken - Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-
Djurgården, Hallerdt, B. (red.), Sankt Eriks årsbok 1995, Samfundet S:t Erik, Stockholm, s. 155 
80 Ds 1994:3: ”Förslag till skydd för området Ulriksdal – Haga – Brunnsviken – Djurgården”, 
Miljö- och Naturresursdepartementet, Fritzes bokförlag, Stockholm, s. 5-6, 33, 36-37 
81 Ibid, s. 36 
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minnes- och naturvård samt friluftslivets intressen i området Ulriksdal - Haga - 
Brunnsviken - Djurgården. Propositionen refererar även b) till regeringens upp-
drag den 29 oktober 1992 till en större samling kommuner i Stockholmsregio-
nen att redovisa Dennisöverenskommelsens effekter på skyddet av naturresur-
serna. Vidare hänvisar regeringens förslag till Riksdagens betänkande 
1991/92:JoU10, där nämnda ytas stora skyddsvärde klargörs. Därefter framhålls 
att ett av projekten nämligen Norra länken berör denna markareal. Regeringen 
betonar att vägens placering och design måste ta hänsyn till natur- och kultur-
värdena, inverkan på stadsbild et.c. Regeringen meddelar, liksom departements-
skrivelsen, att de tänker komma med förslag om att förstärka skyddet för grön-
zonen under våren 1994.82 

Hans-Göran Franck (s) yttrar sig apropå prop. 1993/94:86. Riksdagsleda-
motens motion 1993/94: T31 är daterad den 2 februari 1994. Han vänder sig 
mot att förlängningen av Norra länken från Norrtull - Lidingövägen kommer 
att innebära negativa effekter på natur- och kulturvärdena i grönzonen. Franck 
nämner bland annat den sexfiliga vägtunneln genom Bellevueparken, att fyra 
avgastorn placeras vid Brunnsviken samt att tekniska anläggningar placeras i 
parken. Franck betonar att ett 30-tal föreningar tagit fram alternativa förslag 
som noga bör övervägas. Här anas att Franck haft ytterligare kontakter med 
miljörörelsen (jfr. kapitlets inledning). Han förordar att Riksdagen ställer statli-
ga lånegarantier till förfogande för vägen. Vidare vill han att trafiksystemens 
effekter på Haga-Brunnsvikenområdet utreds. Det bör ske på grundval av att 
parken och dess värden ska upprätthållas. Därmed går det, anser Franck, att 
skapa en permanent och övergripande lösning av områdets trafik- och miljö-
problemen. I Trafikutskottets betänkande 1993/94:TU24 framförs den 29 mars 
1994 att Norra länkens design och placering inte får skada natur- och kultur-
värden et.c. I Jordbruksutskottets betänkande 1991/92: JoU10 tas för givet att 
regeringen ska återkomma till Riksdagen och tala om hur planeringsprocessen 
framöver bör se ut. Francks spörsmål berörs, anser utskottet, av redan pågående 
arbete inom regeringskansliet. Utskottet pekar särskilt på att regeringen ämnar 
presentera en proposition under våren. Riksdagsorganet avstyrker därför nämn-
da motion.83 

                                                      
82 Regeringens proposition 1993/94:86 Finansiering av vissa väginvesteringar i Stockholms län 
m.m., Fritzes förlag, Stockholm, s. 13, 15-16, 29-30, Thurdin, G. (1995): ”Nationalstadsparken 
Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården”, Ekoparken - Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-
Brunnsviken-Djurgården, Hallerdt, B. (red.), Sankt Eriks årsbok 1995, Samfundet S:t Erik, 
Stockholm, s. 155 
83 Motion till Riksdagen 1993/94:T31: Med anledning av prop. 1993/94:86 Finansiering av vissa 
väginvesteringar i Stockholms län. m.m., undertecknad Hans Göran Franck (s), 2 februari 1994, 
Fritzes förlag, Stockholm, s. 1-2, Trafikutskottets betänkande 1993/94:TU24, Finansiering av 
vissa väginvesteringar i Stockholms län m.m., Fritzes förlag, Stockholm, s. 17 jfr även Regeringens 
proposition 1994/95:3: Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården, Fritzes 
förlag, Stockholm, s. 8 
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Thurdin et al. ägnar våren 1994 till att producera proposition 94/95:3 om 
Nationalstadsparken. Den är undertecknad den 23 juni 1994. Propositionen är 
det svar angående områdets fortsatta planering som Jordbruksutskottet krävt i 
betänkandet 1991/92:JoU10. I propositionen berörs för övrigt redan befintligt 
kommunalt, regionalt och statligt förslags- och utredningsarbete. I propositio-
nen slås fast att många vill använda centralt belägna parker och grönarealer för 
byggnader, vägar och så vidare. Ett särskilt lagskydd för Ulriksdal-Haga-
Brunnsviken-Djurgården bör skydda de existerande natur- och kulturvärdena.84 
Skyddsinstitutets ändamål är: 

”Ny bebyggelse och nya anläggningar får komma till stånd och andra ingrepp 
utföras endast om det kan ske utan intrång i parklandskap eller naturmark 
och utan att i övrigt skada natur- och kulturvärden i ett sådant område. Re-
geringens förslag innebär att områden i en nationalstadspark som i dag är 
exploaterade även fortsättningsvis skall kunna användas för avsedda ända-
mål. Pågående markanvändning påverkas således inte på något avgörande 
sätt” 85 

Regeringen vill att lagen skall börja gälla från den 1 januari 1995. Lagtextsför-
slaget går ut på en ändring i Lag om hushållning med naturresurser m.m. 
(1987:12)86. En ny paragraf ska läggas till det tredje kapitlet, nämligen § 7.87  
Den berör särskilt områden som Stockholms nationalstadspark och att sådana 
områden ska skyddas. Den aktuella paragrafen lyder: 

”Området Ulriksdal—Haga –Brunnsviken—Djurgården är en national-
stadspark. 

Inom en nationalstadspark får ny bebyggelse och nya anläggningar komma 
till stånd och andra åtgärder vidtas endast om det kan ske utan intrång i 
parklandskap eller naturmiljö och utan att det historiska landskapets natur- 
och kulturvärden i övrigt skadas.” 88 

                                                      
84 Regeringens proposition 1994/95:3:Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-
Djurgården, Fritzes förlag, Stockholm, s. 1-89 
85 Regeringens proposition 1994/95:3:Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-
Djurgården, Fritzes förlag, Stockholm, s. 1 
86 Idag integrerad i Miljöbalken, som träder ikraft 1 jan. 1999). 
87 Ibid, s. 1, 5-6 
88 Ibid, s. 6 
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Regeringen begärde ett yttrande från Lagrådet89, som på ett möte den 10 juni 
beslutat att inte invända mot den lagtekniska utformningen. I propositionen 
framhålls att det stora intresset för exploatering av området motiverar ett 
stärkande av lagskyddet. Thurdin framhåller att formuleringen är anpassad efter 
det hårda exploateringstryck som finns på platsen. Det är enligt regeringen inte 
tillåtet med några avvägningsresonemang. Det innebär att andra potentiella riks-
intressen i området såsom försvars-, väg- och sjöfartsintressen samt tätortsut-
vidgning inte kan föranleda avsteg från skyddsprincipen. Roland, statlig tjäns-
teman, markerar att förbudet mot avvägningar innebär en drastisk skillnad i 
relation till NRLs övriga bestämmelser. Regeringens proposition 1994/95:3 
fastställer emellertid att vissa enskilda projekt, som Norra länken, får byggas. 
Men det ska ske med omsorg om parken.90 

Departementsskrivelsens remissbehandlingsresultat redovisas i nämnda pro-
position. Det visar sig att en stor majoritet av instanserna anser att det är nöd-
vändigt att stärka skyddet för sagda grön- och parkyta. Beträffande de ideella 
föreningarna framkommer ungefär samma synpunkter som tidigare nämnts. 
Projekt Ekoparken WWF pekar till exempel på natur-, kultur- och rekreations-
värden, och betonar den överhängande faran för exploatering. Särskilt nämns 
exploateringshot som Österleden, Norra länken och byggnader vid Norrtull 
(Norrtull Center). 91 

De allmänna valen i september 1994 innebär regeringsskifte och socialde-
mokratisk regering. Bostadsutskottet behandlar frågan om att inrätta en Natio-
nalstadspark i Stockholm. Carina Moberg, (s) Bostadsutskottet, menar att arbe-
tet som lett fram till riksdagsbeslutet präglats av enighet. Fyra motioner behand-
las [1994/95:Bo2 av Andreas Carlgren (c), 1994/95:Bo3 av Sylvia Lindgren 
m.fl. (s), 1994/95:Bo4 av Owe Hellberg m.fl. (v), 1994/95:Bo5 av Ewa Larsson 
m.fl. (mp)]. Carlgren vill att berörda myndigheter beordras att undersöka ut-
formningen av trafikanläggningar som berör Norra Djurgården och Haga-
Brunnsviken. Dessutom bör Norra länken, delsträcka Norrtull-Roslagstull, 
förläggas utanför Bellevueparken. Hellberg m.fl. är oroade över exploaterings-
projekt som Norra länken och Österleden. De vill att Riksdagen ska besluta att 

                                                      
89 Lagrådet – organ med uppgift att yttra sig över viktigare lagförslag innan de antas av Riksdagen. 
Granskningen skall enligt Regeringsformen avse bland annat hur förslaget förhåller sig till grund-
lagen, till rättsordningen i övrigt och till rättssäkerhetens krav och om förslaget är så utformat att 
lagen kan antas tillgodose angivna syften samt vilka problem som kan uppstå vid tillämpningen. 
En särskild lag (1979:368) reglerar L:s sammansättning och arbete. Källa: Nationalencyklopedin 
(2000): Uppslagsord Lagrådet, Bonniers, Stockholm 
90 Regeringens proposition 1994/95:3:Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-
Djurgården, Fritzes förlag, Stockholm, s. 9, 31-33, Roland, statlig tjänsteman, intervju, s. 6, 
Thurdin, G. (2000): Mark- och planminister samt biträdande miljöminister 1991-1994, miljömi-
nister 1994, intervju, 00-09-18, s. 9 
91 Regeringens proposition 1994/95:3:Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-
Djurgården, Fritzes förlag, Stockholm, s. 9, 24, 34, bilaga 2, s. 76-81, Projekt Ekoparken/WWF 
(1994): ”Remissvar med anledning av Ds 1994:03 ’Förslag till skydd för området Ulriksdal-
Haga-Brunnsviken-Djurgården”, 1994-03-15, undertecknad Henrik Waldenström, s. 1-14 
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sådana utbyggnader måste vara långsiktigt hållbara. Hellberg m.fl. och Larsson 
m.fl. tar upp parkens avgränsning och vill ha ett större område. Lindgren m.fl. 
efterlyser bland annat en utredning av de ekonomiska konsekvenserna samt att 
staten bör ta ett tydligare ekonomiskt ansvar. Inrättandet av parken kan, menar 
de, få stora effekter på befintlig verksamhet och på stadens möjligheter att ex-
ploatera. Samtliga motioner avstyrks. Hellberg m.fl. tar upp infrastrukturan-
läggningars effekter, bland annat Norra länken. Även Carlgren har alltså propå-
er om Norra länken. Utskottet hänvisar därvidlag först till proposition 
1994/95:3s formuleringar (s. 43-46) om att befintlig verksamhet får fungera 
och utvecklas. Dessutom hänvisas specifikt till propositionens formuleringar om 
Norra länken. 92 Där står följande: 

”Genom förläggning av Norra Länken med anslutningar i tunnelläge under 
nationalstadsparken och genom utformning av till leden hörande anordning-
ar ovan jord på ett sätt som inte skadar området natur- och kulturvärden, 
bedömer regeringen att en utbyggnad av Norra länken med anslutningar bör 
kunna förenas med vad som föreslås i detta ärende.”93 

Norra länken kommer, enligt utskottet, att förverkligas med hänsyn till vad som 
står i propositionen. Därför är det inte nödvändigt att utreda vidare eller ange 
platsen för Norra länken. Utskottet finner inget skäl, som Hellberg m.fl., Lars-
son m.fl. vill, att värdera parkens avgränsning annorlunda än i propositionen. 
När det gäller Lindgrens förslag menar utskottet bland annat att om staten an-
ser att den ska ta ett större ekonomiskt ansvar får regeringen återkomma till 
Riksdagen. Representanter för kommittén för Gustavianska Parken, Haga-
Brunnsvikens Vänner, Förbundet för Ekoparken och Projekt Ekoparken WWF 
yttrar sig både muntligt och skriftligt till riksdagsorganet. Utskottet lägger fram 
ett lagförslag (redan refererat). Det överensstämmer med det som den föregåen-
de regeringen angivit i proposition 1994/95:3. 94 

                                                      
92 Bostadsutskottets betänkande 1994/95:BoU6, Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-
Brunnsviken-Djurgården, Fritzes förlag, Stockholm, s. 1-3, 8, Regeringens proposition 
1994/95:3: Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården, Fritzes förlag, Stock-
holm, s. 43-46, Bostadsutskottet uppvaktas av nationalstadsparksvänner. Källa: Förbundet för 
Ekoparken (1994): ”Uppvaktning av riksdagens bostadsutskott m.a.a. proposition 1994/95:3 
Nationalstadsparken Ulriksdal - Haga - Brunnsviken – Djurgården, Medverkande Eva Norden-
son, Lennart Holm för Kommittén för Gustavianska Parken, Peter Schantz, Haga-Brunsvikens 
Vänner och Kommittén för Gustavianska parken, Richard Murray, Förbundet för Ekoparken, 
Henrik Waldenström, Projekt Ekoparken WWF, Förbundet för ekoparken, 1994-11-16, Stock-
holm, s. 1 samt bilaga 1 och 2 
93 Regeringens proposition 1994/95:3: Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-
Djurgården, Fritzes förlag, Stockholm, s. 45-46 
94 Bostadsutskottets betänkande 1994/95:BoU6, Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-
Djurgården, Fritzes förlag, Stockholm, s. 3, 6, 8-9, Riksdagens Protokoll 1994/95:37, onsdagen 
den 7 december 1994, Anf.  52  Carina Moberg (s) 
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9.2.5 Riksdagen fattar beslut 

Riksdagsledamöterna debatterar den 7 december 1994 frågan om att inrätta en 
nationalstadspark i Stockholm. Det finns trots allt vissa skiljelinjer. Vissa parti-
företrädare har ett striktare synsätt på exploatering än andra. Inte minst Norra 
länkens konstruktion i området oroar. 

Owe Hellberg (v) betonar i ett av sina inlägg att Vänsterpartiet drivit på i 
frågan. Han anser att de största hoten mot parken är Norra länken och Österle-
den. Ewa Larsson (mp) hävdar att Miljöpartiet arbetat hårt för att få till stånd 
parkskyddet. Hon nämner särskilt Horn von Rantziens insatser men även att 
intresseföreningar engagerat sig i frågan (jfr kapitlets inledning). Larsson är 
kritisk till vissa av Bostadsutskottets formuleringar. Riksdagsorganet betonar 
nämligen att etablerade verksamheter inom parken kan bibehållas och även 
utvecklas. Hon varnar för att vissa, utan att specificera sig närmare, kan tolka 
”utveckling” som fortsatt exploatering. Larsson är emot exploateringsprojekt 
som Österleden, Norra länken och Norrtull Center. 95  

Carina Moberg (s) betonar att hon företräder Bostadsutskottet. Hon under-
stryker områdets värden. Moberg tillfogar att Riksdagen bör känna förtroende 
för kommunerna när det gäller ärendets fortsatta beredning. Hon anser att par-
kens huvudsakliga struktur ska bevaras men att etablerad verksamhet kan vid-
makthållas och utvecklas. Hon påpekar att en stor del av vägarna norr om Slus-
sen passerar den aktulla grönzonen och nämner även Stockholms ansökan om 
att stå värd för Olympiska spelen, vilket innebär placering av anläggningar i 
parken. Larsson (mp) frågar då om OS är att betrakta som utveckling. Moberg 
menar att parkens natur- och kulturvärden kommer att värnas men att det 
handlar om att inrätta en nationalstadspark och inte ett muséum. Hellberg (v) 
återkommer och menar att, visst ska man ha tilltro till kommunerna men det 
kan finnas motstående intressen och särintressen. Han framhäver att områdets 
geografiska avgränsning är en kompromiss mellan kommuner och departement. 
Hellberg uttrycker även oro över trafikapparatens inverkan på området.96 An-
ders Carlgren (c) påpekar: 

CARLGREN: ”Jag vill framhålla hur viktiga de insatser har varit som Görel 
Thurdin som mark- och planminister har gjort för att få fram hela det här 
beslutet. Ewa Larsson kallade det här för ett historiskt beslut. Vi center-

                                                      
95 Riksdagens Protokoll 1994/95:37, onsdagen den 7 december 1994, Anf.  49  Owe Hellberg 
 (v), Anf.  50  Ewa Larsson (mp) 
96 Riksdagens Protokoll 1994/95:37, onsdagen den 7 december 1994, Anf.  52, 54, 56, 
58  Carina Moberg (s), Anf.  53, 55  Ewa Larsson (mp),  Anf. 57  Owe Hellberg  (v) 
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partister säger gärna att Gustav den III uppförde Ekotemplet i Hagaparken, 
och Görel Thurdin gjorde Haga till ett tempel i ekoparken.”97 

Carlgren menar att det är en rad intressenter som bidrar till att Nationalstads-
parken bildas. Han nämner Projekt Ekoparken, Förbundet för Ekoparken, 
Naturskyddsföreningen, Centerpartiet i Stockholm. Återigen lyfter alltså en 
riksdagsledamot fram de ideella krafterna. Carlgren framhåller de hot som pla-
nerna på Österleden och OS innebär för området. Han berör Mobergs uttalan-
de om behovet av tillit för kommunerna och markerar särskilt att han inte litar 
på socialdemokraterna. Det partiet måste, istället för att bara hänvisa till kom-
munerna, bestämma sig för om det vill avbryta nämnda exploateringsplaner. 
Carlgren berättar att han författat en motion som betonar att Norra länken bör 
anpassas till natur- och kulturvärdena i området. 98 Sedan hänvisar han till pro-
position 94/95:3 och tillägger nedanstående: 

CARLGREN: ”Det sägs att Norra länken kan förenas med nationalstadspar-
ken ’under vissa förutsättningar’, bl.a. förläggning i tunnelläge under natio-
nalstadsparken och anslutningar och anordningar som hör till leden ovan 
jord på ett sådant sätt att områdets natur- och kulturvärden inte skadas. Ut-
skottet citerar detta och säger att skyddet skall vara så starkt att det inte be-
hövs något särskilt riksdagsuttalande. Är skyddet så starkt har jag ju nått vad 
jag vill. Tillsammans med övriga centerpartister kommer jag att noga följa 
och granska hur såväl Stockholms stad som myndigheter och regeringen age-
rar för att se till att det skyddet verkligen respekteras. Allt detta visar hur vik-
tigt det beslut som vi skall fatta i dag är.”99 

Larsson (mp) replikerar att inte heller hon litar på somliga partier och att det är 
på grund av detta Miljöpartiet reserverat sig. Carlgren anmärker att reservatio-
ner hittills inte räddat världen. Han lägger sedan tonvikten på att Centerpartiet 
fått till stånd en enhällighet i frågan. Miljöpartiet borde tacka dem för det. Lars-
son ger i nästa replik vad jag uppfattar som ett erkännande för Centerpartiets 
insatser. Carlgren påpekar även att socialdemokraterna gärna talar sig varma för 
miljön men inte i praktisk handling vill fullfölja sådana uttalanden. 100 

Riksdagen bifaller sedan ekoparksförslaget med stor majoritet. 101 Förbundet 
för Ekoparkens och Projekt Ekoparken WWFs pressmeddelande lyder: ”Leve 
den nya Nationalstadsparken, men kampen för Ekoparken fortsätter”102.  

                                                      
97 Riksdagens Protokoll 1994/95:37, onsdagen den 7 december 1994, Anf.  61  Andreas Carl-
gren (c) 
98 Ibid Anf. 61 
99 Ibid Anf.  61   
100 Riksdagens Protokoll 1994/95:37, onsdagen den 7 december 1994, Anf.  62, 64  Ewa Lars-
son (mp), Anf.  63, 67  Andreas Carlgren (c), jfr även Anf.  66  Sylvia Lindgren (s) 
101 Riksdagens Protokoll 1994/95:37, onsdagen den 7 december 1994 
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9.3 Använda statens resurser – ta stöd i befintlig 
lagstiftning 

Norra länken är uppdelad i tre delsträckor. (1.) Norrtull –  Roslagstull, (2.) 
Roslagstull – Frescati, (3.) Frescati – Värtan. Detaljplanen för delsträcka 1 antas 
av Kommunfullmäktige den 20 december 1993 och detta ska visa sig bli avgö-
rande för slutresultatet. Greger och Ingegerd Carpelan uppfattar att en överkla-
gan är deras enda verksamma sätt att stoppa vägintrånget i parken (jfr avhand-
lingens kap. 8). Paret tillhör, vilket framgår redan i avhandlingens introduk-
tionskapitel, en liten grupp personer som enligt Plan- och bygglagen, bor till-
räckligt nära för att ha rätt att överklaga. De är, som tidigare nämnts, bosatta i 
Sparres trähus (jfr bild 2, punkt 3, avhandlingens kap. 8) Andra närboende är 
Brita Eldh, skulptörens dotter, bosatt i Carl Eldhs ateljé (jfr punkt 5, ibid), 
Birgitta och Carl Gustaf Leijonhielm, bosatta i Paschens Malmgård (jfr punkt 
2, ibid). De nämnda är bosatta i kulturhistoriskt intressanta byggnader mer eller 
mindre inom ett stenkast ifrån varandra. Paret Carpelan yttrar sig, till skillnad 
från de andra överklagandena, endast om de negativa effekterna på de allmänna 
och inte på sina egna, enskilda intressen.103 Pär Björkman, parets advokat, 
kommenterar detta på följande sätt: 

BJÖRKMAN: ”--- sedan kommer jag in i bilden som officiellt ombud unge-
fär i augusti [1996, min anm.] för då ville Greger, det är lite speciellt ändå, 
det här är ju ett mycket extraordinärt rättsmedel man använder och Greger 
han, tyckte han körde det här väldigt konsekvent till skillnad då från, om 
man jämför med de här Birgitta Leijonhielm, de pratade om sina träd, de 
var också hyresgäster och de hyrde ett helt hus med tomt medans Greger 
nämnde inte ett ljud om hans personliga eventuella skador, för det intresset 
det stod ju på samma nivå som vägintresset. Hade det bara varit Gregers 
egna intressen, då är det enligt min uppfattning självklart att vägen skulle gå 
rakt över utan Greger höll sig konsekvent till det här lagstadgade skyddet.” 104  

                                                                                                                             
102 Waldenström, H. (1995): ”Ekopark blir nationalstadspark - Kampen om Ulriksdal-Haga-
Brunnsviken-Djurgården”, Ekoparken - Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-
Djurgården, Hallerdt, B. (red.), Sankt Eriks årsbok 1995, Samfundet S:t Erik, Stockholm, s. 168 
103 Carpelan, G. (2000): Part i Norra Länkenmålet, målnummer 1931–1932-1996 med flera mål, 
Kommittén för Gustavianska Parken, intervju – 00-04-03, s. 3, 5, 8-9, 00-05-30, s. 2-3, Dagens 
Nyheter (2002): ”’Vi är skyldiga värna om parken’”, Tottmar, M., 2002-05-30, avd. INL, s. A08 
(A6A2), Hamdahl, B. (2001): Kommittén för Gustavianska Parken, f.d. ordförande i Svenska Na-
turskyddsföreningen, f.d Justitiekansler, f.d. ordförande i Regeringsrätten, intervju – 01-05-21, s. 1-2, 
Kommitten för Gustavianska Parken (1991): ”Protokoll från konstituerande sammanträde för 
Kommitten för Gustavianska Parken i Wenner-Gren Center den 22 augusti 1991.”, Kommitténs 
arkiv hos Peter Schantz, s. 1-6 
104 Björkman, P. (2000): Advokat till målsägaren Carpelan bl.a  i Norra Länkenmålet, målnum-
mer 1931–1932-1996, intervju – 00-08-14, s. 2 
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Länsstyrelsen förnekar i sitt utslag enskildas lagliga möjlighet att klaga på sådant 
som rör det allmänna intresset. 105  Denna tolkning avfärdas, hävdar Greger, av 
Regeringsrätten: 

GREGER: ”Jo det är så att det finns prejudikat i Regeringsrätten, ett par 
stycken, som säger att myndighet, Länsstyrelse respektive regeringen, de är 
skyldiga att bemöta och behandla allting som en person som överklagar för 
fram. Och det har Länsstyrelsen konsekvent i varje ärende har de hävdat 
motsatsen. Nu har de väl insett hur det är, jag vet inte. I de senaste Norra 
Länkenmålet i Regeringsrätten, som vi drev där är det pågår muntlig för-
handling, där börjar stadens jurist som talar både för Staden [Alltså Stock-
holms Stad, min anm.] och Vägverket bland annat att det måste begränsas 
till de som berörs direkt. Och det kunde jag ju direkt avfärda och jag såg ju 
bara på ordföranden i Regeringsrätten hur han nickade, så där kan man föra 
fram sådana allmänna synpunkter. Man ska peka på någonting som ger en 
anledning att överklaga men sedan kan man föra fram vad man vill. Och då 
har det varit på det sättet, som en del vettiga människor också framhåller, det 
kom lite fram av den där dialogen som fördes där att vi har alltså drivit frå-
gan och försöker värna om saker, som egentligen myndigheterna skulle göra, 
när det gäller det allmänna intresset.” 106 

Greger hävdar att han läst in hela Plan- och bygglagen, vilket varit arbetssamt. 

107 Jörgen, Kommittén för Gustavianska Parken, beskriver hur skickligt Greger 
drivit rättsprocesserna: 

JÖRGEN: “Han har en professionalitet i att driva dessa ärenden som är obe-
skrivlig. Han är oerhört skicklig. Och den som går in och tittar i Regerings-
rättens akter kan ju bara vara imponerad. Regeringsrätten har varit oerhört 
imponerade av hans arbete.” 

GLEMDAL: ”Är det då att han är juridiskt påläst?” 

JÖRGEN: “Han är juridiskt påläst. Man måste läsa in lagarna själv. Någon 
har kallat honom för en barfortajurist. En förbaskat skicklig barfotajurist. 
Han är orädd och är en rättens man. Hukar inte för makten. Det är en 
spännande person.”108 

                                                      
105 Länsstyrelsen i Stockholms län (1994): ”Överklagande av kommunfullmäktiges beslut att anta 
detaljplan för del av Norra länken (Norrtull – Roslagstull) inom stadsdelen Vasastaden (Dp 
91069)” Beslut, 1994-03-07, undertecknad Per Evaeus, Bo Carlerup, s. 2-3 
106 Carpelan, G. (2000): Part i Norra Länkenmålet, målnummer 1931–1932-1996 med flera mål, 
Kommittén för Gustavianska Parken, intervju – 00-04-03, s. 7-8 
107 Ibid, s. 7-8 
108 Jörgen, Förbundet för Ekoparken, intervju, s. 5 
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Greger anser att han och hans fru i rättsprocessen agerat oberoende av miljörö-
relsen. Makarna Carpelan får faktiskt dock moraliskt och även visst praktiskt 
stöd i processen av medlemmar i Kommittén. Bengt Hamdahl, före detta ordfö-
rande i Regeringsrätten, granskar till exempel rättsinlagorna, också till sin förre 
arbetsgivare. Peter Schantz deltar aktivt i de arbetsgrupper som genomför en 
utökad miljöprövning av Norra länken sommaren 1995. Han representerar där 
Kommittén. I egenskap av sina kunskaper från denna miljöprövning närvarar 
Schantz som sakkunnig vid de muntliga förhandlingarna i Regeringsrätten. Det 
är nog riktigt att Greger och Ingegerd inte representerar miljörörelsen i rätts-
processen. Det saknas en medveten arbetsfördelning som ger paret ansvaret för 
den rättsliga biten å miljörörelsen vägnar. De har självständigt, vilket stöder min 
tolkning, försökt värna Bellevueparken redan långt före 1990-talets Ekoparks-
initiativ. Men Greger tillhör trots allt Kommittén för Gustavianska Parken, 
vilket är en del av miljörörelsen. 109 

De enskilda personerna låter sig således inte nöja med Länsstyrelsens beslut 
utan överklagar igen, först till regeringen och senare till Regeringsrätten. Belle-
vueparken (delområde i Nationalstadsparken) skyddas under regeringens pröv-
ning av den nya NRL 3 kap. § 7 som träder i kraft den 1 januari 1995. Lagen 
gäller utan övergångsbestämmelser. Bellevueparken utgör därmed en del av 
Nationalstadsparken. Det betyder att skyddsbestämmelsen skärps medan rätts-
processen pågår, vilket avgör utfallet. Den lagstiftning som tidigare fanns hade, 
enligt Warnling-Nerep (1997), inte stoppat detaljplanens genomförande. Den-
na skarpare lagstiftningen har Greger Carpelan tillsammans med övriga grön-
zonsvänner verkat för att få till stånd. Vi kan därför se hur grönområdesvänner-
nas lagstiftande respektive lagprövande arbetssätt kompletterar varandra till ett 
för dessa personer positivt slutresultat. 110  

                                                      
109 Carpelan, G. (2000): Part i Norra Länkenmålet, målnummer 1931–1932-1996 med flera mål, 
Kommittén för Gustavianska Parken, intervju – 00-04-03, s. 3, 5, 8-9, 00-05-30, s. 2-3, Byggnads-
arbetaren (1997): ”Han gör Luddes lag arbetslöst”, Niklasson, C., nr. 6, s. 6-7, Dagens Nyheter 
(2002): ”’Vi är skyldiga värna om parken’”, Tottmar, M., 2002-05-30, avd. INL, s. A08 (A6A2), 
Hamdahl, B. (2001): Kommittén för Gustavianska Parken, f.d. ordförande i Svenska Naturskyddsfö-
reningen, f.d Justitiekansler, f.d. ordförande i Regeringsrätten, intervju – 01-05-21, s. 1-2, Kommit-
ten för Gustavianska Parken (1991): ”Protokoll från konstituerande sammanträde för Kommitten 
för Gustavianska Parken i Wenner-Gren Center den 22 augusti 1991.”, Kommitténs arkiv hos 
Peter Schantz, s. 1-6, Schantz, P. (2000): Kommittén för Gustavianska Parken, sekr., intervju - 
00-05-30, s. 3, Byggn 
110 Regeringen, Miljödepartementet (1996): ”Överklagande i fråga om detaljplan för del av Norra 
Länken (Norrtull – Roslagstull) inom stadsdelen Vasastaden i Stockholms kommun”, Regeringsbe-
slut, Undertecknad Marita Ulvskog, Ivar Frostenson, Regeringsbeslut 1996-02-29, M94/1552/9 
(slutligt) M95/1049/9, s. 1-7, Regeringsrätten (1997): Dom, 1997-01-31, målnummer 1931–
1932-1996, undertecknad Stig Brink, Ulla Wadell, Stig von Bahr, Arne Baekkevold, Marianne 
Eliason, Lars Sandbäck, s. 1-10, Regeringens proposition 1994/95:3, Nationalstadsparken Ulriks-
dal-Haga-Brunnsviken-Djurgården, Fritzes förlag, Stockholm, s. 45-46, Bostadsutskottets betän-
kande 1994/1995:BoU6, Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården, Fritzes 
förlag, Stockholm, s. 8-9, Warnling-Nerep, W. (1997): ”Rättsfallskommentar”, Förvaltningsrätts-
lig tidskrift, Stockholm, s. 178-179, 181  
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9.4 Sammanfattning och slutsatser 

Snöbollsurvalet visar att det finns en skillnad mellan den funktionella institu-
tionen och den formella institutionen när det gäller skyddandet av National-
stadsparken mot Norra länkens intrång. Det är ett privat-offentlig nätverk som 
utför parkskyddet ifråga (jfr avhandlingens kap. 7). Detta kapitels syfte är att 
fortsätta förklara varför skillnaden finns mellan den funktionella och den for-
mella institutionen ifråga. Det sker med hjälp av situationsanalys (P1, TT, EE 
och P2). Analysen ska särskilja situationen som personen såg den och som den 
faktiskt är (båda i hypotesform). Vi använder således avhandlingens analysram 
steg 2. Mitt problem (kapitlets syfte) är ett förståelseproblem och finns på me-
tanivå i relation till naturskyddarnas problem. Kapitlets innehåll gäller Resurs-
mobilisering (Hjern, Porters funktion 2).  

Grönområdesvännernas problem beskrivs i förra kapitlet. Där nämns även 
att enskilda medborgare som Greger Carpelan, Waldenström, Roger, Ingemar, 
Svante och Bos problemlösningsförslag (TT) är: Ett sammanhängande stort och 
värdefullt grönområde i Stockholmsregionens centrala delar ska få fungera som 
en exploateringskyddad ö i ett annars tättbebyggt urbant stadslandskap. Pro-
blemlösningsförslaget idenfierar de enskilda medborgarna själva, här spelar de 
studerades nämnda problemsituation in, som aktörer för att omvandla förslaget 
till social verklighet. De utför i huvudsak detta genom att: (a) Organisera och 
samordna sina egna resurser i idella föreningar. (b) Använda statens resurser (ta 
stöd i befintlig lag och arbeta för ny lagstiftning). (jfr avhandlingens kap. 8). 
Deras problemlösningsförslag är närmare bestämt: 

 
a. Organisera och samordna sina egna resurser i idella föreningar: Vi har i 
förra kapitlet men även i detta kapitels inledning sett hur Waldenström definie-
rar olika grönområden som något som hör ihop (Ulriksdal - Haga - Brunnsvi-
ken - Djurgården). Han kallar området Ekoparken. Norra Djurgårdens Vänners 
styrelse inventerar vilka andra föreningar som är engagerade i liknande frågor. 
Inventeringen utmynnar i att ett 30-tal föreningar samlas i paraply-
organisationen Förbundet för Ekoparken. De vill skydda ett grönområde som är 
unikt för världens huvudstäder ’från kommunalt och privatekonomiskt spekula-
tionsintresse.’ (CITAT I, jfr ovan) Om exploateringsplanerna realiseras anser de 
att Ekoparken förvandlas till en ny stadsdel. Schantz, Greger Carpelan med flera 
står för en i viss mån konkurrerande definition. De samlas i den elitorienterade 
Kommittén för Gustavianska Parken. De vill verka för:  ’Haga – Brunnsviken – 
Ulriksdalsområdet som nationell natur- och kulturpark.’ (CITAT II, jfr ovan) 
Området är mindre än Ekoparken. Ekoparksanhängarna verkar framhålla na-
turvärdena något mera än kulturvärdena medan det omvända gäller för den 
Gustavianska Parkens anhängare. Nämnda grönzonsvänner samlar sig alltså 
under skilda benämningar. Viss oenighet mellan grönzonsvännerna kvarstår. 
Ekoparksdefinitionen segrar och de flesta föreningarna samlas i Förbundet för 
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Ekoparken. Namnet Ekoparken visar sig även få mest gehör utanför nämnda 
grönzonsvänners krets.  

 
b. Använda statens resurser (ta stöd i befintlig lag och arbeta för ny lag-
stiftning): Enskilda medborgare som vill värna de aktuella grönområdena för-
söker på två olika vägar skapa lagskydd. De vill a) få riksdagsledamöter att skriva 
motioner i frågan. Waldenström uppger att miljöpartiets motion i frågan haft 
hans rapport som ’underlag’ (jfr CITAT III ovan). Ytterligare två riksdagsmo-
tioner berör området. Det är Granstedt, Söders (c) motion samt Strömdahl (v) 
och Francks (s) motion. Jordbruksutskottet beslutar att remissbehandla motio-
nerna. Senare uppvaktas utskottet av talesmän för de 22 föreningar som senare 
bildar Förbundet för Ekoparken. Vidare uppvaktar talesmän för Kommittén för 
Gustavianska Parken samt Kungliga Djurgårdsförvaltningen. Åstrand, från 
nämnda kommitté, betonar att de i första hand vill skydda Ulriksdal - Haga - 
Brunnsviken. Företrädare för 22 föreningarna vill även inkludera Djurgården. 
Viss oenighet kvarstår alltså. Remisserna visar att de flesta instanser vill förhind-
ra mer exploatering. Frisén med flera, Statens Naturvårdsverk, refererar i sitt 
remissvar till Waldenströms rapport (1991). Det är ännu ett exempel på hans 
idéinflytande.  

Utskottet avslår motionerna med hänvisning till att regeringen redan, vilket 
vi strax kommer till, tagit initiativ i frågan. Utskottsledamöterna instämmer i att 
Ekoparken har ’utomordentligt stora natur-, kultur- och rekreationsvärden.’ 
(CITAT V, jfr ovan) Därmed vinner Waldenströms, Horn von Rantzien et al. 
(mp), grönzonsdefinition insteg i den statliga apparaten. Detta istället för de 
konkurrerande snävare grönområdesavgränsningar som förordas av Franck, 
Strömdahl respektive Granstedt, Söder. 

Enskilda medborgare som vill värna de aktuella grönområdena vill b) försö-
ka få ansvarig minister att verka för lagförslag från regeringen (proposition). 
Thurdin, (c) Mark- och planminister, uppvaktas av Haga-Brunnsvikens Vänner 
och Norra Djurgårdens Vänner. Hon får därigenom upp ögonen för exploate-
ringshoten i området. Ekoparken har, uppfattar hon, fler natur- och kulturvär-
den än något annat i Sverige. Björnstad, Riksantikvarieämbetet och Blücher, 
Boverket, är kritiska mot exploateringsplaner i Ulriksdal - Haga - Brunnsviken. 
De kräver därför att relationerna mellan Stockholms och Solna kommuns över-
siktsplaner utreds. Det är dock kommuner som, enligt Plan- och bygglagen, bär 
huvudansvaret för fysisk planering. Thurdin och Carlberg (tjänsteman Miljö- 
och naturresursdepartementet) finner (TT) skickligt ett sätt att kringgå det 
kommunala huvudansvaret. Det sker via en sällan nyttjad passage i Lag om 
hushållning med naturresurser m.m. Thurdin och Carlbergs problemlösnings-
förslag utgör en specificering eller förfining av de nämnda enskilda medborgar-
nas problemlösningsförslag. Regeringen ålägger Stockholm och Solna kommun 
att redovisa att de följer lagens intentioner. Redovisningsområdet är identiskt 
med Ekoparkens. Länsstyrelsen tvingas med stöd i samma paragraf att samord-
na arbetet. Thurdins mål (P1) med redovisningskravet är att: 



Jönköping International Business School 

 194

Få tid för reflektion genom att temporärt stoppa exploateringsprocessen som 
svårligen kan pågå under utredningstiden. Ett tillfälligt stopp ger även tid för 
statlig utredning. 

Motverka att regeringen längre fram belastas med en rad överklagandeären-
den 

Bredda deltagandet i beslutsprocessen. När regeringen ger ett uppdrag kan 
det inte begränsas till att Kommunstyrelsen behandlar frågan. Frågan lyfts in i 
Fullmäktige och remissbehandling sker. Därigenom förhindras förhandlings-
planering. 

Regeringens redovisningskrav föregås av viss vånda. En del statsråd betonar 
den kommunala självständigheten. Kompromissen (TT) blir, uppger Thurdin, 
att kommunpolitikerna informellt ska informeras i förväg om redovisnings-
kravet. Det blir bara av om de går med på det, vilket kommunpolitikerna om-
gående visar sig göra.  

Ett annat för problem (P1) för Thurdin är att en cirkulationsplats för Norra 
länken vid Storängsbotten försvagar det redan svaga gröna sambandet (geting-
midjan) mellan Norra och Södra Djurgården. Midjan hopfogar parkens båda 
huvuddelar. Bostadsprojektet vid Bergiusvägen förorsakar samma typ av skada i 
förbindelsen mellan Norra Djurgården och Ulriksdal. Thurdin vill (TT) att 
dessa exploateringsprojekt ska utgå, vilket hon lyckas åstadkomma. Exploate-
ringsprojektet vid Bergiusvägen var följatligen en tändande gnista för grönom-
rådesvännernas motstånd (jfr avhandlingens kap. 8) Och refererar till kom-
munpolitikers stöd i frågan. Det verkar särskilt handla om Monica Andersson, 
Stockholms stad, (s) stadsbyggnadsborgarråd. Andersson bekräftar vad Thurdin 
säger att betonar att det varit meningslöst att inrätta en nationalstadspark om 
inte dessa projekt utgått. 

Stockholm och Solna kommuns samredovisning i december 1992 till reger-
ingen anger att Ekoparkens natur-, kultur-, och rekreationsvärden ska bibehållas 
samt att området ska förbättras med avseende på trafikstörningar. Befintlig 
lagstiftning anser de båda kommunfullmäktige vara tillräcklig. I Länsstyrelsens 
yttrande förordas däremot särskild lag. 

I departementsskrivelse 94:3 föreslår (TT) Thurdin en särskild skyddsbe-
stämmelse för Nationalstadsparken. Skrivelsen nämner Ekoparken, alltså Wal-
denströms namn på området ifråga. Skrivelseförfattarna klargör sedan att de 
hellre villa kalla Ekoparken för Nationalstadsparken. Detta är ännu ett exempel 
på Waldenströms idéinflytande.  

Proposition 1993/94:86 gäller väginvesteringar i Stockholms län, där refere-
ras till grönområdet ifrågas värden och att motorvägen Norra länken ska dras 
fram där. Regeringen betonar att vägens placering och design måste ta hänsyn 
till skyddsvärdena. Det hindrar inte att Franck (s) i en riksdagsmotion ororar sig 
över (P1) Norra länkens negativa effekter på natur- och kulturvärdena. Han 
nämner bland annat vägtunneln genom Bellevueparken som en sådan effekt.  

Franck hänvisar till (TT) alternativa förslag från Kommittén för Gustavians-
ka Parken med flera. Trafikutskottet anser att Francks spörsmål berörs av redan 
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pågående arbete särskilt regeringens proposition 94/95:3. Utskottet avslår där-
för motionen. 

Proposition 94/95:3 gäller Stockholms Nationalstadspark (återigen följs 
Waldenströms zonavgränsning). Ny Socialdemokratisk regering tillträder efter 
de allmänna valen 1994. Bostadsutskottet behandlar frågan. Riksdagsmotioner 
från Carlgren (c), Hellberg m.fl. (v), rör bland annat (P1) Norra länkens negati-
va effekter på skyddsvärdena. Motionerna avslås, utskottet hävdar att proposi-
tionen klargör att vägen ska (TT) anpassas så att den inte skadar platsens natur- 
och kulturvärden. I debatten som föregår beslutet om Nationalstadsparker är 
oron likväl tydlig över effekterna av projekt som Norra länken, Österleden och 
Norrtull Center. Carlgren betonar att Thurdin, Projekt Ekoparken (projektle-
dare är Waldenström) och Förbundet för Ekoparken gjort viktiga insatser för 
att realisera Nationalstadsparken. Utskottets förslag till Riksdagen harmonierar 
med propositionens innehåll. Det bifalls därefter av en enig Riksdag.  

Norra länken är uppdelad i tre delsträckor. Detaljplanen för delsträcka 1 
(Norrtull - Roslagstull), antas av Kommunfullmäktige den 20 december 1993. 
Vägen går genom Bellevueparken (blir senare en del av Nationalstadsparken). 
Greger och Ingegerd Carpelan motsätter sig (P1) Vägens intrång i parkmiljön. 
De uppfattar (TT) att en överklagan är deras enda verksamma sätt att stoppa 
vägintrånget i parken. De bor nära nog för att ha rätt att överklaga. Paret yttrar 
sig, till skillnad från övriga överklagande, endast om de negativa effekterna på 
de allmänna och inte på de egna intressena.Greger läser in Plan- och bygglagen 
och driver därefter skickligt rättsprocesserna. Han hävdar att paret agerat obero-
ende av miljörörelsen i rättsprocessen.  

Situationsanalysen baseras på de studerades tolkning av situationen samt hur 
den faktiskt är (i båda fallen i hypotesform). Jag tror att situationen är på föl-
jande sätt: 

Hur situationen egentligen är: Jag uppfattar att de studerades tolkning av 
situationen i stort stämmer överens med hur den faktiskt är. Det finns som vi 
ska se några avvikelser.  

Waldenström uppger att miljöpartiets motion i frågan haft hans rapport som 
’underlag’. Men korrelationen är betydligt större än så. Lignell, Kungliga Djur-
gårdsförvaltningen, ringer Horn von Rantzien (mp). Därefter översänds en 
rapport (1991) till Horn författad av Waldenström på uppdrag av de Kungliga 
Hovstaterna. Stöds Lignells aktiviteter av kung Carl XVI Gustav? Frågan har 
inte kunnat besvaras. Det är helt klart att Waldenström är den egentliga förfat-
taren till motionen från Horn von Rantzien et al. Egentliga författare i den 
meningen att motionstexten är närmast identisk med text i Waldenströms rap-
port. Jordbruksutskottet remissbehandlar bland annat Horn af Rantziens mo-
tion. Waldenström, Projekt Ekoparken/WWF, förordar i sitt remissvar Horn af 
Rantziens, alltså sin egen, områdesbenämning och avgränsning!  

Även de andra två riksdagsmotionerna som berör området antyder inflytan-
de från grönområdesvänner som Klingborg (Haga-Brunnsvikens Vänner) och 
Schantz (Kommittén för Gustavianska Parken). Jag tror att de haft större infly-
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tande över dessa två riksdagsmotioner än vad Granstedt och Strömdahl uttalar. 
En motion skrivs av Granstedt, Söder (c). Granstedt är svärfar till Klingborg, 
Haga-Brunnsvikens Vänner. Motionen beskriver initierat Haga-Brunnsvikens 
kulturvärden. Klingborg sitter i redaktionskommittén till Edlunds bok (1991), 
där en detaljerad genomgång görs just av områdets kulturvärden. Granstedt har 
alltså haft tillgång till kunskap om områdets kulturvärden på nära håll. Motio-
nen refererar dessutom till förslag från Haga-Brunnsvikens vänner. Den tredje 
aktuella riksdagsmotionen skrivs av Strömdahl (v) och Franck (s). Strömdahl 
förnekar bestämt kontakter med grönområdesvänner. Brev tyder dock på att 
Schantz initierat åtminstone Francks aktiviteter ifråga. Motionen rör Ulriksdal - 
Haga - Brunnsviken, vilket är just den zonavgränsning som Schantz och andra 
medlemmar av Kommittén för Gustavianska Parken förordar. Även i en senare 
motion från Franck, vilket stärker tolkningen om nämndes relation till dessa, 
refereras till förslag bland annat från Kommittén.  

Thurdin vill via en passage i Lag om hushållning med naturresurser m.m. 
ålägga Stockholm och Solna kommun att redovisa att de följer lagens intentio-
ner. Något hon uppger att kommunpolitiker därifrån accepterar mer eller 
mindre i konsensus. Frågan är om det stämmer. Hon verkar, att döma av ett 
ovan redovisat brev, ha meddelat Adelsohn, Länsstyrelsen i Stockholms län, 
landshövding, att närboende troligtvis överklagar alla exploateringsplaner. När 
de i sinom tid landar på regeringens bord kommer Thurdin, detta är hennes 
ansvarsområde, att se till att de blir liggande där utan åtgärd. Kommuner och 
länsstyrelse verkar på så vis tvingas att bifalla samredovisningen. Och övriga 
regeringsledamöter kanske bibringas uppfattningen att kommunernas bifall till 
åtgärden är mer frivillig än vad som faktiskt är fallet.  

Har Thurdin - Andersson haft ett hemligt och informellt samarbete för att 
skydda Ekoparken? Min frågas bakgrund är: a) Kritiken mot Andersson från 
politiker som Carl Cederschiöld, Stockholms stad,  (m) - finansborgarråd, 
Frank och Olof båda tjänstemän vid Vägverket samt Skogby, Skanska AB. De 
anser att hon medvetet fördröjer exploateringsplaner. b) Vad Thurdin sagt ovan 
om kommunpolitiker och att: ’det pågick samarbete som aldrig syntes för att 
verkligen klara av att stå emot’ (CITAT VI, jfr ovan). c) Adam, statlig tjänste-
man, anser att Andersson hade, vilket Adam påpekar är viktigt, samma helhets-
inriktade synsätt på regionutveckling som Thurdin och Adam. Och uppger att 
de båda politikerna var goda vänner. Det stämmer att bland annat Thurdin och 
Andersson samverkar för att eliminera projekten vid Ekoparkens getingmidjor. 
Jag har inte funnit något stöd för att Andersson medvetet fördröjt några exploa-
teringsplaner som ett led i detta samarbete. Jfr även avhandlingens kap. 15.  

Greger Carpelan anser sig agera självständigt ifrån miljörörelsen. Det stäm-
mer säkert i så måtto att det saknas en medveten arbetsfördelning som ger dem 
ansvaret för den rättsliga biten å miljörörelsen vägnar. Men Greger tillhör 
Kommittén vars medlemmar ger visst stöd i rättsprocessen. Och dessa personer 
måste, liksom Greger själv, anses ingå i miljörörelsen.  
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Den borgerliga regering där Thurdin ingår 1991- 1994 ersätts på hösten av 
Socialdemokratisk och en dito förändrad Riksdag. Något jag kanske inte riktigt 
tycker fram i de studerades situationsbeskrivningar. Å andra sidan är det en enig 
Riksdag som på hösten 1994 ställer sig bakom bestämmelsen om nationalstads-
park. När bestämmelsen träder ikraft den 1 januari 1995 driver Greger Carpe-
lan med flera alltså redan en rättsprocess mot Norra länken med direkt kopp-
ling till nämnda område. När rättsprocessen inleds stöder han sin överklagan på 
andra bestämmelser som inte ger samma höga skydd för det grönområde som 
blir Nationalstadspark. Han överklagar igen, denna gång framgångsrikt, till 
Regeringsrätten, nu med stöd i den strängare bestämmelsen om nationalstads-
park. Grönzonsvännernas metoder (arbete för ny lag respektive överklagan) 
råkar av en slump komplettera varandra på ett för dem positivt sätt. 
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10 Parkens utförande och utvärdering 
av arbetet för parken 

“Men det som är allvarligt också, det är alltså vi har skattepengar för att bygga 
vägar men de resurser för att värna om de här värdena är dels väldigt små men 

sedan då människorna som gör det är otroligt tandlösa.  
Jag menar mot Skanska, Vägverket så sätter du någon tant på Stadsmuséet, någon 
liten byråkrat på Skönhetsrådet, någon liten tjej på Miljö- och Hälsoförvaltningen.  

Björn, Förbundet för Ekoparken1  

Snöbollsurvalet visar att det finns en skillnad mellan den funktionella institu-
tionen och den formella institutionen när det gäller skyddandet av National-
stadsparken mot Norra länkens intrång. Det är ett privat-offentlig nätverk som 
utför parkskyddet ifråga (jfr avhandlingens kap. 7). Detta kapitels syfte är att 
fortsätta förklara varför skillnaden finns mellan den funktionella och den for-
mella institutionen ifråga. Om vi vill förklara den aktuella skillnaden gäller det 
att närma sig dessa personer ännu mera. Och Poppers situationsanalys (schemat 
P1, TT, EE och P2) kan fungera som ett hjälpmedel för forskaren vid kontakter-
na med den identifierade populationen. Analysen ska särskilja situationen som 
personen såg den och som den faktiskt är (båda i hypotesform). Därutöver är 
därför syftet även att återge de studerades upplevelser av situationen. Vi använ-
der kort sagt avhandlingens analysram steg 2. Kapitlets innehåll gäller Utföran-
de och Utvärdering (Hjern, Porters funktion 3 och 4). 

10.1 Utförande  

Avhandlingens kap. 8-9 vill förklara skillnaden emellan den funktionella insti-
tutionen och den formella institutionen när det gäller skyddandet av National-
stadsparken mot Norra länkens intrång. När vi nu kommer till funktionen 3. 
Utförande (översätta planen och resurserna till praktisk handling) har vi så att 
säga kommit full cirkel i undersökningen av bakgrunden till det resultat som 
redovisas i avhandlingens kap. 1 och 5 (arbetet på Norra länken avbryts efter 
Regeringsrättens beslut 1997). Situationsanalys är därför inte relevant här. 
Funktionen 3. fungerar därför som en slags restkategori i avhandlingen. Och vi 
fortsätter till nästa funktion. 
                                                      
1 Björn, Förbundet för Ekoparken, intervju, s. 5-6 
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10.2 Utvärdering 

Vilka erfarenheter har grönzonsvännerna gjort? Detta avsnitt avser alltså täcka 
Hjern, Porters funktion (4) Utvärdering (lära för framtiden från det som upp-
nåtts). Grönområdesvännernas kommentarer kretsar, som vi ska se, till stor del 
kring resursbrist men de bekymrar sig även över att Ekoparkens skydd inte är 
långsiktigt säkrat. 

10.2.1 Resursbrist 

Ett par av de viktigaste initiativtagarna till Förbundet för Ekoparken, nämligen 
Ingemar (alltså kallad ’den grå eminensen’ bakom Förbundets bildande, jfr 
avhandlingens kap. 8) och Roger slutar efter några års ideellt arbete. Svante 
berättar för mig om hur Ingemar ger råd i början av Svantes eget engagemang 
mot exploateringen av grönområde som blir Ekoparken:  

SVANTE: ” Och jag kommer ihåg att Ingemar [alias, min anm.] då bland 
annat sa att det gäller att aldrig ge upp, inte ens när man ligger ner, för just 
när man tror att slaget är förlorat är det någon jäkel som plötsligt har lyssnat 
på en. Jag kommer mycket väl ihåg det här, och då kan man ta sats igen”.2  

Ingemar tycks till slut inte längre kunna följa sitt eget råd. Han säger till mig att 
han slutat engagera sig aktivt. Det sker helt enkelt med orden: ”Jag orkade inte 
mer.” 3 En av de som ihop med Roger driver bildandet av Förbundet för Eko-
parken kommenterar att Roger: ”höll på att bränna ut sig” och därför slutade.4 
Roger själv påpekar att arbetet tog ”otroligt mycket tid”. 5 Martin, Förbundet 
för Ekoparken, beskriver effekterna av åratals av ideellt arbete: 

MARTIN: ”Och det är precis som vi tänkte från början att man måste vara 
rustad för en dålig idé kan poppa upp när som helst. Det här är en pågående 
process på något sätt. Jag letar med ljus och lykta efter någon som kan ta över. 
Om jag ska vara riktigt grym kan jag säga att mina ideella engagemang har 
kostat mig både pengar och sinnesro utöver vad man kan begära av en män-
niska.”6 

Svante menar att risken för överbelastning i kampen för Nationalstadsparken är 
stor, och ger ytterligare exempel på att ledande förkämpar för grönområdet 
överansträngt sig. Svante hävdar att det är en ganska liten aktiv kärna. Det är ett 

                                                      
2 Svante, Förbundet för Ekoparken, intervju, s. 8 
3 Ingemar, Förbundet för Ekoparken, intervju, s. 1 
4 Erik, Förbundet för Ekoparken, intervju, s. 1 
5 Roger, Förbundet för Ekoparken, intervju, s. 1 
6 Martin, Förbundet för Ekoparken, intervju, s. 3 
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resursproblem med bristen på människor men även bristen på ekonomiska re-
surser. Waldenström (1995) säger att vägen fram till riksdagsbeslutet var hård, 
eftersom det var ett relativt litet antal personer som fick bära ett tungt lass. 7 
Victor, tillhör medlemsförening i Förbundet för Ekoparken, betonar:  

VICTOR: ”Det största problemet är att vi har för få personella resurser att 
jobba med miljöärenden här överhuvudtaget. --- Ett ideellt engagemang kan-
ske man har i fem år sedan tappar man sugen och så hittar vi ingen ny som 
kan ta tag i det hela, som är fallet just nu.” 8 

Det har, enligt Greger Carpelan, krävts stora arbetsinsatser under tio års tid för 
att lyckas med överklagandena i de olika domstolsmålen. Det gäller inte bara 
Norra länken utan även andra projekt, och det har bara hunnits med tack vare 
att han och frun varit pensionerade. 9 

Resurser är inte viktiga bara för att uthålligt orka kämpa för de mål som man 
har utan även på ett annat sätt. Roger menar att om de inte hade bildat en 
paraplyorganisation, d.v.s. Förbundet för Ekoparken, så hade de inte tagits på 
allvar av politikerna. En enskild individs eller enskild förenings synpunkter 
bektraktas som ovidkommande och avfärdas som gnäll. 10 Idén att bilda ett 
förbund var därför ett intelligent och slagkraftigt sätt att organisera alla intres-
senter: 

ROGER: “Och det var det som var det geniala, därför att detta hade man 
aldrig varit med om tidigare att man gick föreningar, att man bildade före-
ningar och så sa man det är en typisk lokalförening så sågade man det men 
när det var föreningarnas förening vilket det här var. Då var det helt plöts-
ligt inte så och det var ett otroligt engagemang från alla de här som äntligen 
fick ett uttryck. Vi var en halv miljon medlemmar [här överdriver Roger 
kraftigt, min anm.] och 40 föreningar och helt plötsligt kunde politikerna 
inte såga de synpunkterna som kom fram där och vi blev, vi fick igenom en 
del av de synpunkter vi hade, tack vare att de inte kunde hantera detta.”11 

Storskalig organisering är enligt Roger alltså en förutsättning för att kunna häv-
da sig. 
                                                      
7 Martin, Förbundet för Ekoparken, intervju, s. 3, Waldenström, H. (1995): ”Ekopark blir natio-
nalstadspark - Kampen om Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården”, Ekoparken – National-
stadsparken Ulriksdal- Haga-Brunnsviken-Djurgården, Hallerdt, B. (red.), Sankt Eriks årsbok 
1995, Samfundet S:t Erik, Stockholm, s. 157 
8 Victor, Förbundet för Ekoparken, intervju, s. 3 
9 Carpelan, G. (2000): Part i Norra Länkenmålet, målnummer 1931–1932-1996 med flera mål, 
Kommittén för Gustavianska Parken, intervju – 00-04-03, s. 9-10, Svante, Förbundet för Ekopar-
ken, intervju, s. 4-5, 14-16, Victor, Förbundet för Ekoparken, intervju, s. 3, jfr. även s. 1 
10 Roger, Förbundet för Ekoparken, intervju, s. 2, 6 
11 Roger, Förbundet för Ekoparken, intervju, s. 2, jfr även  s. 6 - notera att Roger överdriver antalet 
medlemmar i de till förbundet anslutna föreningarna. 
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10.2.2 Politikerna missbedömde m.m. 

Roger anser att politikerna missbedömer djupet i ekoparksvännernas engage-
mang. Politikerna tror att engagemanget motiveras av egenintresse och miljön 
runt knuten. I själva verket är det, enligt Roger, människor som är engagerade 
för grönområden generellt och deras betydelse för människan. Roger tillägger 
att de gamla normerna och perspektiven håller på att förändras. Konflikterna 
kring bildandet av Förbundet för Ekoparken och Ekoparken är, enligt Roger, 
ett tecken på ändringen.12 På min fråga om vad Roger menar med gamla idéer 
svarar han: 

ROGER: “Dels är det planeringsfilosofin, dessutom synen att individen är 
egoistisk och att det är lokala grupper som gnäller eller professionella bråk-
makare som ställer upp och demonstrerar och att det inte är något djupt en-
gagemang i människorna. Och det var fel och det visade vi i Förbundet för 
Ekoparken att det fanns väldigt många människor, det var inga problem, 
när vi startade Djurgårdens Vänner, så fick vi hur många människor som 
helst att ställa upp på området och betalade pengar för att vara med och räd-
da det här. Det var inga som helst problem för alla är engagerade och alla 
har sett hur man förstör miljön och vad som har hänt är att politikerna har 
gått, de hittar någonting och sedan kör de extremt åt ett håll.”13 

Roger anser att det egentligen mest var rutiner inom planeringsorganisationer-
na, som avgjorde deras handlande. Vid uppvaktningar var det enligt Roger säl-
lan någon tjänsteman som inte tyckte att det som de talade om var bra.14 Roger 
fortsätter: ”... och sedan kör man samma argument i 50 år. Man gick över grän-
sen. Man  gick för långt i att knapra och en drös folk fick  nog, människorna 
såg att vi har ingenting kvar, det försvinner.”15 Bo, Förbundet för Ekoparken, 
betonar att de i arbetet gång på gång erfarit stadsplaneringens kortsiktighet. 
Politikerna tänker bara på nästa val. En annan erfarenhet är att miljö inte värde-
ras när man ska bygga. Bo hävdar gamla träds värde för att rena luften, för in-
sekter och för människors välbefinnande. Thurdin är inne på liknande tanke-
gångar. Hon påpekar att samhällsplaneringen rör stora belopp. Den har stora 
effekter på människors vardagsliv och välbefinnande. Thurdin varnar för att 
först förhandla och sluta avtal. Sedan låter man medborgarna komma in i slut-
fasen när allting redan är klart. 16  När jag frågar hur man ska få en bättre plane-
ring säger hon: 

                                                      
12 Roger, Förbundet För Ekoparken, intervju, s. 8 
13 Ibid, s. 8 
14 Ibid, s. 4, 6-7 
15 Ibid, s. 8 
16 Bo, Förbundet För Ekoparken, intervju, s. 8-9 
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THURDIN: ”Ja det är det här att man redan tidigt involverar människor, 
redan tidigt. Egentligen så ser jag samhällsplaneringen, för det är ändå en 
samhällets uppgift och att titta på markanvändningsfrågor, att ha liksom en 
framförhållning eftersom man sitter ändå med en massa experter som kan ha 
framförhållning, då ser jag politikers uppgifter det är att se till att alla exper-
ter kommer till tals, forskarinsatser, att skapa mötesplatser där människor 
kan komma fram och intressenter, byggare och alla möjliga aktörer, alltså 
allting detta ska upp på bordet innan man börjar överhuvudtaget fatta något 
beslut annars binder du upp dig. Du kan binda upp dig i avtal, du sätter 
igång investeringar och så lägger du ned pengar och så helt plötsligt tar det 
tvärstopp för helt plötsligt så vill inte människorna vara med längre och då 
kostar det jättemycket pengar. Och jag hävdar hela tiden att det var ju billi-
gare och våga detta och liksom få upp allting på bordet för det är först då som 
en politiker kan fatta ett klokt beslut, när man liksom har alla papper som 
går och få och då ska politiker fatta ett klokt beslut. Det är det som är tan-
ken.”17 

I samband med olika överklagandeprocesser diskuteras frågan var den exakta 
gränsen egentligen går för Nationalstadsparken. Det anges bara ungefärligt i 
propositionen. När det gäller parkens avgränsning framför hon, apropå exploa-
teringsprojekt som berör parken, att det var ett misstag att inte begära in stads-
planen och mera exakt rita in Nationalstadsparken där. 18 

10.2.3 Parken skyddad? 

Trots lagskyddet finns det farhågor bland vissa idella grönområdesföreträdare 
att Ekoparken kan komma att exploateras. Även vissa av Riksdagens ledamöter 
delar en sådan oro, vilket delvis redan framgått av den debatt som föregår beslu-
tet att inrätta en sådan lag (jfr avhandlingens kap. 8). Thurdin yttrar att grän-
serna för vad som inte är tillåtet är tydliga och tror inte att någon är mäktig att 
överskrida dem (Dagens Nyheter 4 juni 1994). Waldenström, Förbundet för 
Ekoparken, är däremot bekymrad redan innnan lagskyddet träder ikraft. Han 
påpekar i samband med Nationalstadsparkens officiella invigning i slutet av maj 
1995, att lagtexten mycket riktigt anger att parken ska skyddas. Proposition 
94/95:3 anger emellertid även att redan existerande verksamhet ska kunna ut-
vecklas. Waldenström påpekar att parken fortsatt måste bevakas mot bygg-
bolagens exploateringsintresse.19 Han framhåller även andra hot: 

                                                      
17 Thurdin, G. (2000): Mark- och planminister samt biträdande miljöminister 1991-1994, miljömi-
nister 1994, intervju, 00-09-18, s. 1, Svante, Förbundet för Ekoparken, intervju, s. 1, jfr s. 4, 8-9 
18 Thurdin, G. (2000): Mark- och planminister samt biträdande miljöminister 1991-1994, miljömi-
nister 1994, intervju, 00-09-18, s. 7-9, Svante, Förbundet för Ekoparken, intervju, s. 7 
19 Dagens Nyheter (1994): ”Rikt naturliv skyddas. Stockholm kan få världens första nationalstads-
park”, Sörbring, G., 1994-06-04, avd. KOM, s. D04 (A4), Expressen (1995): ”Vår Ekopark är en 
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”Andra orosmoln är förstås Dennispaketet som ständigt tränger in i djur-
gårdsnaturen med översiktsplaner, detaljplaner, arbetsplaner, buller, avgas-
torn, jättelika trafikkaruseller och en ständigt ökande skara som väljer bilen 
som livsstil.” 20 

I Waldenströms (1991) och (1995) analys av situationens grundorsaker poäng-
terar han betydelsen av en regionalpolitisk dimension för att förstå problemen 
att skydda Nationalstadsparken från exploatering av olika slag. Han menar att 
det på 1970-talet finns en levande debatt om förhållandet mellan stad och 
landsbygd men att det meningsutbytet inte längre existerar. Stockholms fortsat-
ta tillväxt betraktas som självklar. Waldenström är fortsatt oroad över läget. 
Hans syn på framtiden framgår av konstaterandet: ”Ekoparkens skydd som 
nationalstadspark kanske därför inte varar för evigt utan snarare förlänger livs-
längden på en unik grön lunga i storstadens närhet.” 21 Waldenströms slutsats 
verkar inte få honom att resignera. Tvärtom markerar han att han tänker satsa 
all sin energi på att framhålla områdets värden. 22 

Nationalstadsparken i Stockholm är alltså från och med den 1 januari 1995 
skyddad av lag. Frågan är endast hur lagen ska tolkas. Vissa debattörer ifrågasät-
ter den rådande lagens möjligheter att förhindra exploatering. Det uttrycks 
bland annat i riksdagsmotion 1996/97:Jo779 (7 oktober 1996) av Dan Ericsson 
et al. (kd). De menar att lagen visserligen är ett bra försök till skydd men att 
den är för svag. De menar att lagen blivit ett ”miljöalibi” 23 för intensiv exploate-
ring under grön täckmantel. Norra länkens tunnel mynnar t.ex. i parken och 
kommer att skapa en barriäreffekt. Motionen anger därför att skyddet för Eko-
parken bör stärkas.24  

                                                                                                                             
världssensation”, Permell, C., 1995-05-19, avd. NYH, s. 15 (S1), Expressen (1994): ”Henriks 
seger ... i dag blir hans skötebarn Ekoparken nationalstadspark”, Molund, L., 1994-12-07, avd. 
NYH, s. 21 (S1), jfr Regeringens proposition 1994/95:3: Nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-
Brunnsviken-Djurgården, Fritzes förlag, Stockholm, s. 1-89 
20 Waldenström, H. (1995): ”Ekopark blir nationalstadspark - Kampen om Ulriksdal-Haga-
Brunnsviken-Djurgården”, Ekoparken – Nationalstadsparken Ulriksdal- Haga-Brunnsviken-
Djurgården, Hallerdt, B. (red.), Sankt Eriks årsbok 1995, Samfundet S:t Erik, Stockholm, s. 170 
21 Waldenström, H. (1995): ”Ekopark blir nationalstadspark - Kampen om Ulriksdal-Haga-
Brunnsviken-Djurgården”, Ekoparken – Nationalstadsparken Ulriksdal- Haga-Brunnsviken-
Djurgården, Hallerdt, B. (red.), Sankt Eriks årsbok 1995, Samfundet S:t Erik, Stockholm, s. 170, 
jfr även Waldenström, H. (1995): ”Sightseeing i Ekoparken”, Ekoparken – Nationalstadsparken 
Ulriksdal- Haga-Brunnsviken-Djurgården, Hallerdt, B. (red.), Sankt Eriks årsbok 1995, Samfun-
det S:t Erik, Stockholm, s. 12-13 
22 Waldenström, H. (1995): ”Ekopark blir nationalstadspark - Kampen om Ulriksdal-Haga-
Brunnsviken-Djurgården”, Ekoparken – Nationalstadsparken Ulriksdal- Haga-Brunnsviken-
Djurgården, Hallerdt, B. (red.), Sankt Eriks årsbok 1995, Samfundet S:t Erik, Stockholm, s. 170 
23 Motion till Riksdagen 1996/97:Jo779: Biologisk mångfald, Ericsson, D. et al, 7 oktober 1996, 
Fritzes förlag, Stockholm 
24 Motion till Riksdagen 1996/97:Jo779: Biologisk mångfald, Ericsson, D. et al, 7 oktober 1996, 
Fritzes förlag, Stockholm 
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De ideella har, som berörts, i vissa fall tröttkört sig under försöken att skapa 
och bibehålla Ekoparkens skydd. Detta bottnar i resursbrist. Björn, Förbundet 
för Ekoparken, anser att resursbristen är en nyckel till hotet mot värnandet. Inte 
heller det offentliga räcker till: 

BJÖRN: “Men det som är allvarligt också, det är alltså vi har skattepengar 
för att bygga vägar men de resurser för att värna om de här värdena är dels 
väldigt små men sedan då människorna som gör det är otroligt tandlösa. Jag 
menar mot Skanska, Vägverket så sätter du någon tant på Stadsmuséet, nå-
gon liten byråkrat på Skönhetsrådet, någon liten tjej på Miljö- och Hälsoför-
valtningen. Det är ganska intressant och se där, vilka tjänstemän avlönar vi 
som ska skydda oss och vad gör Naturvårdsverket. De har ju ett jättestort an-
svar när det gäller avgaser, uthållighet men de vågar inte gå ut i debatten 
mot moderatgubbar och så vidare. De ligger lågt. Då kan man ju fråga sig: -
Du är ju anställd för att värna det här. Om man i debatten anser att bilis-
men är miljövänlig. -Anser du det? Om inte: -Varför vågar ni er inte ut i 
den offentliga debatten? De är skitskraja, kuvade, det verkar ju nästan som 
att man medvetet rekryterar folk som ska vara ett slags slöa målvakter.”25 

Björn poängterar att lobbyister är verksamma till förmån för exploatering. Det 
inflytande de utövar representerar ett betydelsefullt demokratiskt problem. En 
effektiv påtryckare kan, enligt Björn, åstadkomma åtskilligt, något: ”som totalt 
förvrider makt och rättviseförhållandet i samhället”.26 Det kan, gör Björn gäl-
lande, innebära miljöterrorism i framtiden. Det växer fram en desperation när 
staten inte längre kan slå vakt om allmänna värden.27  

10.3 Sammanfattning och slutsatser 

Snöbollsurvalet visar att det finns en skillnad mellan den funktionella institu-
tionen och den formella institutionen när det gäller skyddandet av National-
stadsparken mot Norra länkens intrång. Det är ett privat-offentlig nätverk som 
utför parkskyddet ifråga (jfr avhandlingens kap. 7). Detta kapitels syfte är att 
fortsätta förklara varför skillnaden finns mellan den funktionella och den for-
mella institutionen ifråga. Det sker med hjälp av situationsanalys (P1, TT, EE 
och P2). Analysen ska särskilja situationen som personen såg den och som den 
faktiskt är (båda i hypotesform). Vi använder således avhandlingens analysram 
steg 2. Mitt problem (kapitlets syfte) är ett förståelseproblem och finns på me-
tanivå i relation till naturskyddarnas problem. Kapitlets innehåll rör Utförande 
och Utvärdering (Hjern, Porters funktion 3 och 4).  

                                                      
25 Björn, Förbundet för Ekoparken, intervju, s. 5-6 
26 Ibid, s. 5 
27 Ibid, s. 3 
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Ekoparksvänner som Martin, Björn, Roger och Svantes resonemang kretsar 
mycket kring resursernas betydelse och (P1) bristen på sådana. Det omfattande 
ideella arbetet har (P1) haft negativa effekter på flera av de mest involverades 
hälsa. Man måste kunna visa (TT), vilket också har resursanknytning, att man 
har många medlemmar för att tas på allvar av politiker och tjänstemän. 
Paraplyorganisationen Förbundet för Ekoparkens bildande var därför nödvän-
dig. Formella institutioner med uppgift att värna området till exempel miljöför-
valtningens tjänstemän uppfattas (P1)  som tandlösa och passiva. Greger Carpe-
lan med flera må ha startat skyddets omsättning i praxis, men flera grönområ-
desvänner ifrågasätter (P1) om parkens skydd är starkt nog för att den ska kunna 
bevaras för framtiden. Ekoparkens framtid är oviss. 

Medlet är situationsanalys vid Utvärdering men avser skäl ingen jämförelse 
med snöbollsurvalets resultat.  

Situationsanalysen baseras på de studerades tolkning av situationen samt hur 
den faktiskt är (i båda fallen i hypotesform). Jag tror att situationen är på föl-
jande sätt: 

Hur situationen egentligen är: Min kritiska granskning av de studerades 
utsagor har inte inneburit att någon avvikelse kunnat konstateras. 

Sammanfattningsvis om Avsnitt IIs empiri: Ett antal enskilda medborgare 
reagerar mot en stor mängd exploateringsplaner i vissa i Stockholmsregionen 
centralt belägna grönområden. De reagerar först känslomässigt men efterhand 
mer strategiskt för att skydda områdena. Nationalstadsparkens definition, inrät-
tande och bibehållande genomsyras särskilt av enskilda medborgares frenetiska 
och uthålliga aktivitet. I strävan att skapa en ny lag för urbana grönområden 
söker och erhåller de enskilda medborgarna viktigt stöd av riksdagsledamöter 
särskilt som Horn von Rantzien (mp). Även Lignell, Kungliga Hovstaterna, ger 
viktigt stöd. De enskilda medborgarna får avgörande stöd från ett par ledande 
politiker. Utan Görel Thurdin, (c) mark- och planminister, låt oss kalla det 
taktiska dispositioner hade det inte blivit någon Nationalstadspark. Thurdin 
söker och erhåller sedan i sin tur avgörande stöd särskilt av Monica Andersson, 
Stockholms stad, (s) stadsbyggnadsborgarråd, för att styra undan exploaterings-
projekt i parkens känsliga getingmidjor. I de enskilda grönområdesvännernas 
arbete för ett lagskydd deltar Greger Carpelan (Gubben på kullen), Kommittén 
för Gustavianska Parken. Parallellt och självständig driver han även en fram-
gångsrik rättsprocess, som omvandlar det nya lagskyddet till juridisk praxis och 
praktiska resultat. 

Det privat-offentligt nätverket är inte bara en analytisk storhet visar det sig 
(jfr avhandlingens kap. 3). Det finns viss större grad av medvetenhet eller ömse-
sidig kännedom om varandra bland de studerade grönområdesvännerna. Nät-
verket har därför viss ontologisk karaktär. Det privat-offentliga nätverket är kort 
sagt en ganska distinkt gren av miljörörelsen. Mitt samlade intryck är att Eko-
parken skyddas via Riksdag och Regering snarare än av desamma. Ekoparkens 
bibehållande omintetgör inte bara Norra länken utan utgör troligen den tuva 
som stjälper hela Dennispaketets motorvägsring. Motsättningarna mellan grön-
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zonsvänner och väganhängare verkar gälla olika uppfattningar om vad en stad är 
och hur en stad ska fungera. 

Snöbollsurvalet visar att det finns en skillnad mellan den funktionella insti-
tutionen och den formella institutionen när det gäller skyddandet av National-
stadsparken mot Norra länkens intrång. Det är ett privat-offentligt nätverk som 
utför parkskyddet ifråga (jfr avhandlingens kap. 7). Om snöbollsmetoden är 
realibel verifierar situationsanalysen att samma personer som i snöbollsurvalet är 
aktörer när det gäller parkskyddet ifråga. Situationsanalysen i avhandlingens 
kap. 8-10 bekräftar i stort att så är fallet.  
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11 Om behovet av att klargöra mera av 
Nationalstadsparkens bakgrund, 
samt forskningsstrategi, design och 
metoder - del II 

”Field researchers may need to follow up particular situations and events depending 
on the hypothesis which they develop ---” 

R.G. Burgess1 

 
Snöbollsurvalet visar alltså att det finns en skillnad mellan den identifierade 
funktionella institutionen och den formella institutionen när det gäller skyd-
dandet av Nationalstadsparken mot Norra länkens intrång. Det är ett privat-
offentlig nätverk som utför parkskyddet ifråga (jfr avhandlingens kap. 7).  

Skillnaden finns därför att politiker och tjänstemän i formella institutioner 
är upptagna med att planera för omfattande exploatering på den yta som senare 
bli Ekoparken. Även privata intressenter är involverade. Projekten rör bland 
annat bostäder, kontor och vägar. Det är slående att det är framför allt enskilda 
medborgare som reagerar emot och motsätter sig byggprojekten. Det är även 
slående att det särskilt är enskilda medborgare som föreslår och verkar för en 
alternativ fysisk planering av grönområdena ifråga. Greger Carpelan (Gubben 
på kullen), Kommittén för Gustavianska Parken, deltar i detta arbete. Parallellt 
driver han en framgångsrik rättsprocess till förmån för grönområdet. I strävan 
att skapa en ny lag för urbana grönområden söker och erhåller de enskilda med-
borgarna avgörande stöd från några ledande politiker. Det privat-offentligt 
nätverk som inrättar och skyddar Nationalstadsparken är en ganska distinkt 
gren av miljörörelsen. Nationalstadsparkens definition, inrättande och bibehål-
lande genomsyras särskilt av enskilda medborgares frenetiska samt uthålliga 
aktivitet. I motsättningarna mellan grönområdesvänner och väganhängare kan 
vi skönja olika uppfattningar om vad en stad är och hur en stad ska fungera. (jfr 
avhandlingens kap. 8-10) 

Förklaringen av den aktuella skillnaden behöver fördjupas. Jag uppfattar 
nämligen att jag hittills bara förstått delar av nationalstadsparksvännernas pro-

                                                      
1 Burgess, R.G. (1994):“Elements of Sampling in Field Research”, Burgess, R.G. (ed.) (1994): 
Field Research: A Sourcebook and Field Manual, University Press, s. 75-78, jfr Schatzman, L., 
Strauss, A. (1973): Field Research: Strategies for a Natural Sociology, Prentice-Hall, Englewood 
Cliffs N.J. 
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blem. Kapitlets syfte är att närmare diskutera behovet av att fördjupa förklaring-
en av skillnaden mellan den funktionella och den formella institutionen när det 
gäller skyddandet av Nationalstadsparken mot Norra länkens intrång. Och ange 
hur en sådan fördjupning kan utföras i praktiken. 

11.1 Mera bakgrund till Nationalstadsparkens insti-
tutionalisering 

I avhandlingens kap. 8 anges att grönområdesvännernas problem (P1) är: Före-
komst av natur-, kultur- och rekreationsvärden i vissa av Stockholmsregionen 
centralt belägna grönområden (Ekoparken, alternativt främst Gustavianska 
Parken) samtidigt som offentliga exploateringsplaner ses som hot mot dessa 
värden. Deras problem är även att praktiskt sätta stopp för exploateringsplaner-
na. Men detta (alltså P1) är bara en delmängd av nationalstadsparksvännernas 
problem. Deras problem (P2) är även och särskilt att skydda miljön (i vidare 
mening). Med miljö avses även sådant som trafikens buller, utsläpp av hälsofar-
liga partiklar och växthuseffekt. Det är knappast oväntat att naturintresserade 
personer även är miljöintresserade. Men parkvännerna ifråga är starkt koncent-
rerade på uppgiften att värna grönområdet. Det handlar i många fall om ett 
ansträngande och långvarigt ideellt arbete. Mitt antagande är därför först att de 
motsätter sig Norra länken i princip enbart med hänsyn till natur-, kultur- och 
rekreationsvärdena i området. Det visar sig inte stämma. Det blir efterhand 
tydligt att vägkritiken även motiveras av ett vidare samhälls- och miljöengage-
mang.  

Det stämmer att nationalstadsparksvännerna utgör, i kraft av sin höga prio-
ritering av och praktiska arbete för grönområdets naturvärden, en ganska di-
stinkt egen gren av miljörörelsen. Men det finns en märklig asymmetri här för i 
arbetet mot Norra länken utgör parkvännerna på många sätt en integrerad del i 
en vidare miljörrörelse. Parkvännerna kan i sitt miljöengagemang i stort inte 
särskiljas från andra miljövänner. Avhandlingen gäller alltjämt värdet liv och 
inriktas helt på personer som arbetar med detta värde. Det är dock nödvändigt, 
om min förklaring av den aktuella skillnaden mellan institutioner ska kunna 
fördjupas, att omtolka värdet ifråga. Värdets tolkning vidgas, vilket alltså är i 
linje med de studerades problemförståelse, från natur till miljö. Avhandlingen 
gäller i fortsättningen miljö och de som arbetar med miljö. Avsnitt IIIs syfte är 
närmare bestämt att undersöka vad miljövännernas (inklusive nationalstads-
parksvännernas) motstånd  mot Norra länken i djupare mening innebär eller 
bottnar i.  

Syftet utförs med hjälp av situationsanalys (P1, TT, EE och P2). Analysen ska 
särskilja situationen som personen såg den och som den faktiskt är (båda i hy-
potesform). Vi använder i princip avhandlingens analysram steg 2. Men efter-
som vi redan etablerat vem som utför planering, resursmobilisering et.c. är detta 
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teoretiska element i analysramen steg 2 inte längre relevant. Vi utför situations-
analysen utan detta. 

11.2 Avhandlingens fortsatta design och metoder 

Yin antar att hög grad av kontroll över vad som ska undersökas och hur, allt-
ifrån studiens start till dess fullbordande (jfr avhandlingens kap. 6). Det finns 
anledning att vara kritisk mot Yin på denna punkt. En problemdiskussion kan 
innebära att forskaren under arbetets gång (jfr avhandlingens kap. 2) förstår 
problemet på ett delvis eller till och med helt annorlunda sätt än vid starten 
(’problem shift’ eller P2). Ny problemförståelse är aktuell i avhandlingen. Det 
kan dess inledande design inte ta hänsyn till, design måste därför tas upp på 
nytt.  

Min ändrade problemförståelse, alltså den nyss angivna P2, föranleder inte 
några ändringar när det gäller avhandlingens val av forskningsstrategi (jfr av-
handlingens kap. 6.1). Däremot behövs ett par tillägg till forskningsdesign och 
urval. 

Forskningsdesign: Beträffande forskningsdesignen omfattar den, enligt Yin, 
ett antal element eller delar (jfr avhandlingens kap. 6.2). Det tredje elementet 
rör analysenheten. Min analysenhet rör alltjämt de som arbetar med värdet liv 
men rör nu inte endast naturvänner utan miljövänner i vidare mening. Varför 
har nyss angivits ovan.  

Urval: Beträffande urval behövs ett tillägg till vad som tidigare uttalats. (jfr 
avhandlingens kap. 6.6). Miljövännernas problem med Norra länken (och 
Dennispaketet) har ofta en anklagelseform. Anklagelsernas innehåll har bestäm-
da och avgränsade substantiella teman. De studerades problem med Norra län-
ken (och Dennispaketet) är samtidigt kopplade till skeenden eller händelser. 
Vissa givna teman och händelser är ömsesidigt relaterade till andra teman och 
händelser. Burgess (1994) framhåller beträffande urval av händelser att: 

”Field researchers may need to follow up particular situations and events de-
pending on the hypothesis which they develop, or the theories which they wish 
to generate. Schatzman and Strauss (1973) have indicated that it is impor-
tant for the field researcher to distinguish between three discrete sets of events: 
the routine, the special and the untoward. By routine events, they have in 
mind situations that regularly occur. Special events are defined as situations 
that are fortuitous, but nevertheless anticipated; while untoward events are 
defined as emergency situations --- . These different kinds of events may ned 
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to be selectively sampled over a specific week in which the research occurs, or 
over a longer period of time.2 

Burgess hänvisar sedan till att Turner (1994) mer detaljerat diskuterar krissitua-
tioner. Turner refererar särskilt till kriser som består av sociala konflikter. Såda-
na utgör ett ”social drama” 3, vilket avser en konflikt som innebär avsevärda 
störningar av det sociala livet. Det finns stora inslag av rutiner i mitt fall för 
fallet rör fysisk planering. Jag är trots det benägen att främst kategorisera fallet 
som den tredje typen av händelse alltså kris och ’social drama’. Det blir nämli-
gen under fältstudien tydligt att relationerna mellan anhängare av och motstån-
dare till Norra länken (och Dennispaketet) genomsyras av misstro och konflikt. 

Vi ska se en rad exempel på det i Avsnitt III. Ines Uusmann, (s) kommunika-
tionsminister 1994-1998, gör i en intervju med mig en utläggning om Dennis-
paketets anhängare och motståndares dåliga relationer. Hon anser att det fanns 
en djup ömsesidigt misstro dem emellan och konstaterar att försök att över-
brygga dem misslyckats. Jag tror alltså att hennes beskrivning stämmer.4  

Miljövännernas problem med Norra länken (och Dennispaketet) gäller åt-
minstone i sin mest påtagliga mening bestämda och avgränsade substantiella 
teman. Problemen är samtidigt kopplade till skeenden eller händelser. Då be-
hövs bara en metod för att samla ihop mest frekvent nämnda teman (och därtill 
kopplade händelser). Snöbollsurval eller snowball sampling är en metod som 
kanske kan modifieras för detta ändamål (jfr avhandlingens kap. 6). Ett mer 
fullständigt namn på snowball sampling är, påstår jag, ”snowball sampling of 
people”. Analogt kan en slags ”snowball sampling of themes and events” åstad-
kommas. Det innebär att frekventa nämnda teman och händelser i de studera-
des berättelser räknas som relevanta i avhandlingen. Även förekomst av för-
stärkningsord hos de studerade i samband med att teman berörs bidrar till att 
bestämma relevans (jfr avhandlingens kap. 7). Uppgiften är sedan att fördjupa 
föreståelsen av identifierade teman och händelser.  

Min vidare utformning av denna ”snowball sampling of themes and events” 
är inspirerad av, men är inte identisk med, vad Elmore (1985) kallar för back-
ward-mapping och forward-mapping. Elmore kartlägger beslutspunkter i be-
slutsprocesser över tid. Hans tänkande innebär en fram- och tillbakarörelse 
mellan intention och resultat. Elmore hävdar att analyser av implementering 
inte bara handlar om att försöka förutsäga följderna av det första beslutet i en 

                                                      
2 Burgess, R.G. (1994):“Elements of Sampling in Field Research”, Burgess, R.G. (ed.) (1994): 
Field Research: A Sourcebook and Field Manual, University Press, s. 75-78, jfr Schatzman, L., 
Strauss, A. (1973): Field Research: Strategies for a Natural Sociology, Prentice-Hall, Englewood 
Cliffs N.J. 
3 Turner, V. (1994): “The Analysis of Social Drama”, Burgess, R.G. (ed.) (1994): Field Research: 
A Sourcebook and Field Manual, University Press, s. 251-253 
4 Turner, V. (1994): “The Analysis of Social Drama”, Burgess, R.G. (ed.) (1994): Field Research: 
A Sourcebook and Field Manual, University Press, s. 251-253, Uusmann, Ines (2002): (s) kom-
munikationsminister 1994-1998, intervju 2002-07-02, s. 10-11  
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sekvens av statliga beslut (forward-mapping). Vi måste även tänka på de val som 
människor stöter på ”där nere” och överväga följderna av de valen för de första 
besluten ”där-uppe”. Det är de sista besluten i styrkedjan och frågan är hur de 
påverkar de första (backward-mapping).5  
 
Akt 1: Beslutet närmast inledningen till katastrofen är det senfärdiga beslutet av en Belgisk 
plutonchef för polisen att kringgå normala hierarkiska procedurer och begära angelägna 
förstärkningar till stadiumets Z-sektion. Där ser han nämligen en tragedi utvecklas. Hundra-
tals Liverpool-supportrar från den brevidliggande Y-sektionen klättrar över staketen, de 
ignorerar och skadar den handfull poliser som bevakar korridoren intill Z-sektionens mesta-
dels fredliga, italienska publik. Italienarna försöker undkomma genom att förflytta sig till 
slutet av sektionen, vilket skapar en enorm ansamling av kroppar. Publiken försöker und-
komma genom att fly in på planen.  

Akt 2: Polisen kan inte stoppa italienarnas panikartade flykt. Det tar också avsevärd tid 
innan polisen förstår situationens allvar. De försöker stoppa och knuffa tillbaka italienarna in 
på läktaren. De vill därigenom förhindra ett intrång av ”huliganer” på planen.  

Akt 3: Beslutet att själv begära förstärkning är ett svårt val för plutonchefen, därför att den 
belgiska  militärpolisens strikta hierarki endast tillåter underordnade poliser att fungera 
genom sin närmast överordnade chef. Denna kapten är utanför stadium när upploppen star-
tar. Plutonchefen står nu inför en snabbt eskalerande situation. Han försöker nå sin närmaste 
överordnade i flera minuter men kommunikationsutrustningen tillåter honom inte att nå 
någon utanför stadium. Plutonchefen står inför valet att följa standardproceduren, vilket 
betyder att han ska vänta tills han kan nå skvadronchefen, eller att på eget initiativ söka redan 
på en beslutsfattare högre upp i hierarkin. Om han gör det senare valet kommer han troligen 
bestraffas hårt för det. Plutonchefen tvekar därför en stund.  

Akt 4: Detta är en kostsam tvekan, när han slutligen bestämmer sig för att söka en besluts-
fattare högre upp i hierarkin har situationen urartat bortom all kontroll. Minuterna innan 
förstärkningar anländer kollapsar Z-sektionen. Detta innebär att 39 personer dör och 450 
skadades.   

Bovens, t’Hart: Den rekonstruerade beslutskedjan är bara en av många som man bör 
undersöka om man till fullo vill förstå varför händelsen inträffade.  

Figur 1 Exempel på backward-mapping: Tragedin vid Heyselstadi-
um, Bryssel, Belgien, 29 maj 1986 

Fig. 1. Bovens, t’Hart exemplifierar hur en  backward-mapping kan utföras. Det  innebär att 
en beslutsprocess kartläggs från det sista beslutet, ”baklänges” till det första. Indelning i 
akter, analogt med teaterpjäser, är gjord av mig. Indelningen är inspirerad av Turners be-
grepp ’social drama’. Källa: Bovens, M., T´Hart, P. (1995): Understanding Policy Fiascos, 
Transaction Publishers, London, s.63-69, Turner, V. (1994): “The Analysis of Social Drama”, 
Burgess, R.G. (ed.) (1994): Field Research: A Sourcebook and Field Manual, University Press, 
s.  251-253 

                                                      
5 Elmore, R.F.(1985):”Forward and Backward Mapping: Reversible Logic in the Analysis of 
Public Policy”, Hanf. K., Toonen, T.A.J. (eds.) Policy Implementation in Federal and Unitary 
Systems; Questions of Analysis and Design, MA: Maartinus Nijhoff Publishers, Boston, s.33-37, 51, 
68-69 
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Bovens, t’Harts beskrivning av tragedin vid Heyselstadium följer Elmores 
logik och är ett exempel på backward-mapping. Jämför ovan. Exemplet handlar 
om Europacupfinalen i fotboll den 29 maj 1986 mellan Liverpool och Juventus. 
Matchen spelas på Heyselstadium i Bryssel, Belgien. Matchen slutar i kalabalik 
och ett stort antal personer dör eller skadas. Fotbollsmatchen torde kunna illu-
strera vad Burgess avser med en krissituation. Men dessa händelser kan, med 
viss strax specificerad justering, särskilt illustrera vad jag avser med backward-
mapping. Backward-mapping betyder för Elmore och Bovens, t’Harts att analy-
tikern först fokuserar på det beslut som ligger närmast katastrofens inledning 
d.v.s. att en läktare rasar samman. 6   

Kampen mot Norra länken är ett konfliktladdat socialt drama i fem akter 
Min backward-mapping (forward-mapping) syftar inte som hos Elmore till 

att följa en händelsekedja bakåt från de sista besluten i en styrkedja tillbaka till 
det första i form av ett enskilt policybeslut (eller framåt från de första besluten 
om det handlar om forward-mapping). Och där det första policybeslutet i så fall 
skulle handla om beslutet att bygga Norra länken. Situationsanalysen rör istället 
för beslut de studerades problem. Miljövännernas problem med Norra länken 
har ofta en anklagelseform. Anklagelsernas innehåll har bestämda och avgränsa-
de substantiella teman. De studerades problem är samtidigt kopplade till skeen-
den eller händelser. Det gäller att rekonstruera teman och händelser över tid. 
Varje tema kan, inspirerad av Turners begrepp ’social drama’, ses som en kon-
fliktladdad akt i en teaterpjäs. Varje kapitel i Avsnitt III ägnas åt en eller flera 
(mindre mängd) sådana teman och händelser.  

 

                                                      
6 Bovens, M., T´Hart, P. (1995): Understanding Policy Fiascos, Transaction Publishers, London, s. 
67-69 
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1. Norra länkens bergtunnelarbeten (Första akten: december 1995-februari 
1997): Vägverket låter starta bergtunnelarbeten för Norra länken. Ekoparksvänner och 
radikala miljöaktivister vill stoppa arbetena. De förra hävdar att verket startat arbetena i 
förtid, de senare anför etiska och demokratiska skäl. [Avhandlingens kap. 12] 

2. Norra länkens upphandling (Andra akten: november 1995-mars 1996): Vägver-
kets ansvarige för upphandlingen av  Norra länken grips och fälls för korruption. Åtminstone 
en ledande radikal miljövän lägger detta på minnet (Linus Brohult, Socialekologisk aktion). 
Aktivister ockuperar Dennispaketets informationskansli, vilket de anser sprider vinklad 
information. [Avhandlingens kap. 13] 

3.  Norra länkens utökade miljöprövning (Tredje akten: september 1994-oktober 
1995): Miljöpartiet och Vänsterpartiet förhandlar efter valet 1994 fram en utökad miljö-
prövning av Norra länken, där miljörörelsen ska delta. Till miljövännernas oerhörda besvikel-
se ignoreras den färdigställda utredningen när Socialdemokraterna fattar beslut om Norra 
länken. [Avhandlingens kap.  14] 

4. Norra länkens omlokalisering (Fjärde akten: april 1992-september 1992): Mil-
jövänner anklagar Erik Skogby, Skanska AB, teknisk direktör, för att ligga bakom att Norra 
länkens, delsträcka Norrtull-Roslagstulls omlokaliseras från ett läge utanför Nationalstads-
parken till ett läge igenom parken. [Avhandlingens kap.  15] 

5. Norra länkens och Dennispaketets tillkomst (Femte akten: maj 1986-1993): 
Österledskonsortiet, d.v.s. Atlas Copco AB, Philipson Construction AB, Fläkt AB och Skans-
ka AB, presenterar i december 1986 sina planer på att realisera motorvägen Österleden (där 
stora delar av vad som senare får namnet Norra länken ingår). Senare vill de bygga hela 
motorvägsringen. Miljövänner uppfattar att det är konsortiets otillbörligt stora inflytande 
som initierat Dennispaketet, vars trafikleder de inte vill ha. [Avhandlingens kap. 16]  

Figur 2 Avhandlingens avsnitt III: Specificering av ”Backward-
mapping” 

Fig. 2. summerar väsentliga konflikteman i kampen emot Norra länken Kontlikteman rekon-
strueras  särskilt på grundval av  miljövännernas påståenden samt en kritisk granskning av 
dessa påståenden. Källa: Avhandlingens Avsnitt III 

Avhandlingens värde:  
Liv (miljö) 

Startpunkt: Regeringsätten Upphäver den 31 
januari 1997 godkännandet av en detaljplan 
för Norra länken, (Norrtull - Roslagstull). 
Vägverket avbryter därmed pågående arbete 
för Norra länken

Historisk rekonstruktion av miljövän-
nernas problem med Norra länken 
”Backward-mapping Avhandlingens 
avsnitt III (kap. 11-16): Akt 1-5 
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Min backward-mapping (forward-mapping) syftar inte som hos Elmore till att 
följa en händelsekedja bakåt från de sista besluten i en styrkedja tillbaka till det 
första i form av ett enskilt policybeslut (eller framåt från de första besluten om 
det handlar om forward-mapping). Och där det första policybeslutet i så fall 
skulle handla om beslutet att bygga Norra länken. Situationsanalysen rör istället 
för beslut de studerades problem. Miljövännernas problem med Norra länken 
har ofta en anklagelseform. Anklagelsernas innehåll har bestämda och avgränsa-
de substantiella teman. De studerades problem är samtidigt kopplade till skeen-
den eller händelser. Det gäller att rekonstruera teman och händelser över tid. 
Varje tema kan, inspirerad av Turners begrepp ’social drama’, ses som en kon-
fliktladdad akt i en teaterpjäs. Varje kapitel i Avsnitt III ägnas åt en eller flera 
(mindre mängd) sådana teman och händelser.  

Regeringsrätten avvisar den 31 januari 1997 regeringens godkännande av en 
detaljplan för Norra länken (Norrtull-Roslagstull). Domslutet är av stor för att 
inte säga avgörande betydelse för att Dennispaketet kasseras någon vecka senare. 
Norra länken och Österleden hade annars lokaliserats till Nationalstadsparken. 
Vägverket avbryter i och med domslutet omedelbart arbetet på arbetstunnlarna 
för Norra länken (jfr avhandlingens kap. 1 och kap. 5.2.2). Vägen är ännu 2008 
inte färdig (jfr avhandlingens Epilog). Den 31 januari 1997 är därför startpunkt 
för backward-mapping (jfr figur nedan). Denna rör först teman och händelser 
nära nyss angiven tidpunkt, sedan gradvis allt längre bakåt i tiden (maximalt 
cirka 12 år). 7  

11.3 Sammanfattning och slutsatser 

Snöbollsurvalet visar att det finns en skillnad mellan den identifierade funktio-
nella institutionen och den formella institutionen när det gäller skyddandet av 
Nationalstadsparken mot Norra länkens intrång. Det är ett privat-offentlig 
nätverk som utför parkskyddet ifråga. Skillnaden finns därför att politiker och 
tjänstemän i formella institutioner är upptagna med att planera för omfattande 
exploatering på den yta som senare bli Ekoparken. Även privata intressenter är 
involverade. Nationalstadsparkens institutionalisering genomsyras särskilt av 
enskilda medborgares frenetiska samt uthålliga aktivitet. De får avgörande stöd 
från några ledande politiker. I motsättningarna mellan grönzonsvänner och 
väganhängare kan vi ana olika åsikter om vad en stad är och hur den ska funge-
ra. Så långt avhandlingens Avsnitt II. 

Förklaringen av den aktuella skillnaden behöver fördjupas. Jag uppfattar 
nämligen att jag hittills bara förstått delar av nationalstadsparksvännernas pro-
blem. Kapitlets syfte är att diskutera behovet av att fördjupa förklaringen av 
                                                      
7 Jfr avhandlingens kap. 5.2.2, Regeringen Kommunikationsdepartementet (1997): ”Framställ-
ning i fråga om arbetstunnlar för Norra Länken”, Regeringsbeslut, 1997-04-30, till Förbundet för 
Ekoparken, Richard Murray et. al, brevet underteckn. Ines Uusmann, Sakari Alander 
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skillnaden mellan den funktionella och den formella institutionen när det gäller 
skyddandet av Nationalstadsparken mot Norra länkens intrång.  

Avhandlingens syfte avgränsas till värdet liv. Arbete med att skydda natur 
antas ha betydelse för att värna värdet. Avsnitt IIIs syfte är att fortsätta att förkla-
ra varför skillnaden finns mellan den funktionella och den formella insti-
tutionen när det gäller skyddandet av Nationalstadsparken mot Norra länkens 
intrång. Jag har hittills bara förstått delar av nationalstadsparksvännernas pro-
blem. Det är därför nödvändigt att omtolka värdet ifråga. Värdets tolkning 
ändras, i linje med de studerades problemförståelse, från natur till miljö. Avsnitt 
IIIs syfte är närmare bestämt att undersöka vad miljövännernas (inklusive na-
tionalstadsparksvännernas) motstånd  mot Norra länken i djupare mening in-
nebär eller bottnar i. Problemlösningsmetoden (schemat P1, TT, EE och P2) är 
alltjämt medlet för att åstadkomma det (situationsanalys). Analysen ska särskilja 
situationen som personen såg den och som den faktiskt är (båda i hypotesform).  

Vi använder i princip avhandlingens analysram steg 2. Men eftersom vi re-
dan etablerat vem som utför planering, resursmobilisering et.c. är detta teoretis-
ka element i analysramen steg 2 inte längre relevant. Situationsanalysen utförs 
därför i fortsättningen utan detta element. Min analys visar att miljövännerna 
identifierar ett flertal delproblem med Norra länken. Dessa är kopplade till 
bestämda teman och händelser. Varje kapitel i Avsnitt III ägnas åt en eller flera 
sådana teman och händelser, vilket är ett uttryck för ett visst omtänkande be-
träffande urval. En ”snowball sampling of themes and events” snarare än 
en”snowball sampling of people” prioriteras. I en slags backward-mapping nys-
tar vi problemförknippade händelser allt längre bakåt i tiden (ett tiotal år). 
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12 Norra länkens bergtunnelarbeten 

”Varje månads förskjutning av öppnandetidpunkten betyder 150 miljoner mindre i 
intäkter.”1 

- Hans Rode, Vägverket, Region Stockholm, vägdirektör och regionkontorets högste 
chef,  31 maj 1996, apropå Norra länkens öppnande för trafik - 

 
Avhandlingens syfte är särskilt att försöka förklara varför politiska intentioner 
skiljer sig från praktiska resultat. Problemlösningsmetoden (schemat P1, TT, EE 
och P2) är alltjämt medlet för att åstadkomma det (situationsanalys). Avhand-
lingens syfte avgränsas till värdet liv. Arbete med att skydda natur antas ha be-
tydelse för att värna värdet. Avsnitt IIIs (och IVas) syfte är att fortsätta att för-
klara varför skillnaden finns mellan den funktionella och den formella insti-
tutionen när det gäller skyddandet av Nationalstadsparken mot Norra länkens 
intrång. Förklaringen måste nämligen fördjupas. Det beror på att jag hittills 
bara förstått delar av nationalstadsparksvännernas problem. Värdets tolkning 
ändras, i linje med de studerades problemförståelse, från natur till miljö. Tolk-
ningen eller avgränsningen är alltså något vidare än tidigare 

Avsnitt IIIs syfte är att undersöka vad miljövännernas motstånd mot Norra 
länken i djupare mening innebär eller bottnar i. Kapitlet rör ett delproblem. 
Kapitlets syfte är att undersöka vad miljövännernas motstånd mot Norra länkens 
bergtunnlar gäller.  

Mer detaljerade uppgifter om de aktuella bergtunnelarbetena för Norra län-
ken behöver redovisas. Norra länkens planerade förlängning (en del existerar 
redan) är till stor del placerad under jord. Norra länken är uppdelad i tre del-
sträckor. (1) Norrtull - Roslagstull, (2) Roslagstull - Frescati, (3) Frescati - Vär-
tan. Kapitlet berör främst delsträcka 2 (översiktsbild över Norra länken i sin 
helhet, jfr avhandlingens kap. 1). Sveavägen utgår från Sergels torg, i stadens 
absoluta hjärta. Byggnadskomplexet Wenner-Gren Center utgör paradgatans 
ändpunkt cirka två kilometer från torget. Wenner-Gren Center kan fungera 
som riktmärke i stadslandskapet. Samtliga aktuella bergtunnelarbeten utförs, jfr 
kartan nedan, inte långt ifrån byggnadskomplexet. 2     
                                                      
1 Norra länkens bergtunnelarbeten1 Vägverket – Region Stockholm (1996): till Jane Cederqvist, 
Civildepartementet, Magnus Persson, Kommunikationsdepartementet, 1996-05-31, inkom till 
Kom.dep. 1996-06-05, K96/109/3, s. 1 
2 Vägverket Region Stockholm (1995): ingen rubrik, avtal no 266-031, dnr: PP30 95:4023, under-
tecknat Per-Olof Sahlström, Vägverket Region Stockholm, Johnny Karlsson SL Bansystem AB, 
Kenneth Skoglöf, dito, Leif Axén, VD AB Storstockholms Lokaltrafik, s. 1-3, Vägverket Region 
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Bergtunnelarbetena gäller för det första att Norra länkens vägtunnelrör ska 
passera nära och korsa en av tunnelbanessystemets redan befintliga bergtunnlar. 
Vägverket låter därför göra förstärkningsarbeten, detta för att tunnelbanetun-
neln ska klara de påfrestningar som uppstår när vägtunneln sprängs ut. Platsen 
är under Roslagstullsberget mellan stationerna för Tekniska högskolan och 
Stockholms Universitet (jfr bild 1. och 2. nedan). AB Storstockholms Lokaltra-
fik (SL) kallar denna tunnelbanesträckning för Röda linjen (Fruängen - T-cen-
tralen - Mörby Centrum). Vägverket ger projektet namnet SL-entreprenaden. 
Förstärkningsarbetena utförs kvälls- och nattetid från och med 1 december 
1995 - 29 februari 1996. Bergtunnelarbetena gäller för det andra att Vägverket i 
slutet av 1995 låter börja borra och spränga ut de arbetstunnlar som ska använ-
das för att konstruera själva vägtunnlarna. Arbetstunnlarna ligger nära Roslags-
vägen. Även etablering av arbetsplats sker på de två platser där respektive arbets-
tunnel ska tas ut. Tunnelarbetet inställs och avvecklas efter Regeringsrättens 
dom den 31 januari 1997 angående Norra länkens delsträcka 1 (jfr avhandling-
ens kap. 1). 3   

Kapitlets teman visar sig, som vi ska se, beröra företeelser som Vägverkets 
brådska att få Norra länken färdig, föreställningar om ekologi, demokrati och 
rättvisa, särskilt betraktat ur en systemkritisk synvinkel och i samband med vad 
för sorts stad man vill ha, samt sabotage mot Norra länken. Vidare även sådant 
som EUs direktiv om offentlig upphandling och att kampen mot Bellevuepar-
ken kan utvecklas till en ny almstrid (jfr avhandlingens kap. 5). 

 

                                                                                                                             
Stockholm (1995): ”Entreprenadkontrakt – avseende Undersöknings och förstärkningsåtgärder i 
tunnelbanans korsning med Norra Länken”, Dnr: BY 95:3936, avtalsnr: 266-030, kontraktsda-
tum 1995-11-13, dokumentet undertecknat Per-Olof Sahlström, Vägverket Region Stockholm, 
Rolf Norberg, Stockholm Entreprenad, s. 2-3, jfr även Stadsbyggnadsnämnden (2003): ”Bygglov 
för tillfällig åtgärd beviljas”, till Vägverket –Region Sthlm, dnr 2005-14894-571, bilaga 1, s. 1, 
bilaga 3, s. 1 
3 Vägverket Region Stockholm (1995): ingen rubrik, avtal no 266-031, dnr: PP30 95:4023, under-
tecknat Per-Olof Sahlström, Vägverket Region Stockholm, Johnny Karlsson SL Bansystem AB, 
Kenneth Skoglöf, dito, Leif Axén, VD AB Storstockholms Lokaltrafik, s. 1-3, Vägverket Region 
Stockholm (1995):”Entreprenadkontrakt – avseende Undersöknings och förstärkningsåtgärder i 
tunnelbanans korsning med Norra Länken”, Dnr: BY 95:3936, avtalsnr: 266-030, kontraktsda-
tum 1995-11-13, dokumentet undertecknat Per-Olof Sahlström, Vägverket Region Stockholm, 
Rolf Norberg, Stockholm Entreprenad, s. 2-3, jfr även Stadsbyggnadsnämnden (2003):”Bygglov 
för tillfällig åtgärd beviljas”, till Vägverket –Region Sthlm, dnr 2005-14894-571, bilaga 1, s. 1, 
bilaga 3, s. 1 
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Förstärkningsarbeten och arbetstunnlar för Norra länken 

Bild 1. visar den ungefärliga platsen för förstärkningsarbetena av tunnelbanans tunnel (gul 
stjärna). Vidare visas placeringen av de två arbetstunnlar (blå stjärnor) som krävs för att 
snabbare kunna konstruera Norra länkens vägtunnlar.  Norra länken är uppdelad i tre del-
sträckor: (1) Norrtull - Roslagstull, (2) Roslagstull - Frescati, (3) Frescati - Värtan. Både 
förstärkningsarbeten och arbetstunnlar  gäller delsträcka 2.  Sveavägen utgår från Sergels 
torg, i stadens absoluta hjärta. Byggnadskomplexet  Wenner-Gren Center utgör paradgatans 
ändpunkt cirka två kilometer från torget. Wenner-Gren Center  (nere t.v.) kan fungera som 
riktmärke i stadslandskapet. Nämnda bergtunnelarbetena utförs inte långt ifrån byggnaden. 
Källa text: nedan angivna. Källa bild: Stockholms stad, Stadsbyggnadskontoret 

 

12.1 Vägverkets brådska 

Hans Rode, Vägverket Region Stockholm, är vägdirektör och högste chef för 
regionkontoret. Han författar den 31 maj 1996 en skrivelse. Det klargör vad 
som står på spel beträffande bergtunnelarbetena. Brevet är riktat till Jane Ce-
derqvist, (s) statssekreterare Civildepartementet och Magnus Persson, (s) stats-
sekreterare, Kommunikationsdepartementet. Rode betonar: ”Det är viktigt att 
vi, inte minst ur ekonomisk synpunkt, kan använda upphandlingstiden på ett 
effektivt sätt. Varje månads förskjutning av öppnandetidpunkten betyder 150 

Arbetstunnel

Förstärknings- 
arbeten 
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miljoner mindre i intäkter.” 4 För att utnyttja tiden effektivt måste upphand-
lingsprocessen och visst praktiskt arbete utföras parallellt. Han klargör varför 
Vägverket vill starta arbetet med arbetstunnlarna till Norra länken. Han torde 
väl även sortera, men Rode nämner i och för sig inte det, även förstärkningsar-
betena under uttrycket ’viss arbete’ (jfr nedan). 5 Rode anför: 

”Mot bakgrund av vårt intresse att komma igång snarast har vi valt att upp-
handla arbetet med att arbetstunnlar skilt ifrån huvudentreprenaderna. 
Bakgrunden för detta är att nyttja anbuds- och utvärderingstiden för visst 
arbete. 

Vår upphandling av ’arbetstunnlarna’ är nu genomförd och vi avser under 
den närmsta tiden teckna kontrakt för detta arbete. Under sommaren kom-
mer etablering av arbetsplatsen att ske på de två platser där arbetstunnlarna 
skall tas ut. 

Det som sker under sommaren gäller således etablering av arbetsplats medan 
tunnelarbetet ej kommer att påbörjas förrän vi har lagakraftvunnen detalj-
plan för Roslagstull. 

Vill avslutningsvis konstatera att kontraktssumman för arbetstunnlarna är 
knappt 20 miljoner medan intäkterna från vägtullssystemet är 150 miljoner 
i månaden. Det finns således starka ekonomiska motiv för att utnyttja upp-
handlingsperioden på ett effektivt sätt.” 6 (Citat I, jfr nedan) 

Vägverket ville starta arbetstunnelarbetena för Norra länken så att vägen ska 
kunna öppnas för trafik så snart som möjligt. Vägtullarna kan sedan generera 
150 miljoner kronor/månad. Dennispaketets vägdels (d.v.s. motorvägsringen 
                                                      
4 Vägverket – Region Stockholm (1996): till Jane Cederqvist, Civildepartementet, Magnus Persson, 
Kommunikationsdepartementet, 1996-05-31, inkom till Kom.dep. 1996-06-05, K96/109/3, s. 1 
5 Vägverket – Region Stockholm (1996): ”Angående Norra Länken”, till Claes Ånstrand, Lands-
tingsråd, Stockholms Läns Landsting, brevet även sänt till Andres Käärik, landstingsråd, Stock-
holms Läns Landsting, Elwe Nilsson, landstingsråd, Stockholms Läns Landsting, Bo Malmsten, 
begionplanedirektör, Bertil Karlberg, borgarråd, Carl Cederschiöld, borgarråd, Jan Björklund, 
borgarråd, Ulf Lundin, departementssekreterare, Kommunikationsdepartementet, Vägverkets 
beteckning BY20 95:3437, inkom till Kom.dep. 1996-06-18, dnr K96/109/3, s. 1-2 
6 Vägverket – Region Stockholm (1996): ”Angående Norra Länken”, till Claes Ånstrand, Lands-
tingsråd, Stockholms Läns Landsting, brevet även sänt till Andres Käärik, landstingsråd, Stock-
holms Läns Landsting, Elwe Nilsson, landstingsråd, Stockholms Läns Landsting, Bo Malmsten, 
begionplanedirektör, Bertil Karlberg, borgarråd, Carl Cederschiöld, borgarråd, Jan Björklund, 
borgarråd, Ulf Lundin, departementssekreterare, Kommunikationsdepartementet, Vägverkets 
beteckning BY20 95:3437, inkom till Kom.dep. 1996-06-18, dnr K96/109/3, s. 1-2, liknande 
uttalanden görs av (1) Claes Ånstrand, (s) trafiklandstingsråd, (2) Per Anders Örtendahl, Gene-
raldirektör Vägverket. Källa (1): Affärsdata, TT (1995): ”Taxametern tickar för Dennispaketet”, 
1995-01-19, Källa (2): Affärsdata, TT (1994): ”Dennispaketet i gungning – Vägverket kräver 
ingripande av Regeringen”, 1994-12-22 
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runt Stockholms innerstad och Yttre Tvärleden) verkställande måste, på grund 
av ett ansträngt statsfinansiellt läge, ske i takt med intäkterna från dessa vägtul-
lar (jfr avhandlingens kap. 5). Förstärkningsarbeten och arbetstunnlar är därför 
viktiga för hela avtalets vägdel  

Det är särskilt radikala miljöaktivister och nationalstadsparksvänner som in-
vänder mot och försöker stoppa bergtunnelarbetena för Norra länken. Radikala 
miljöaktivisters respektive parkvännernas problem med arbetena ifråga redovisas 
i angiven ordning. Därefter redovisas, som ett led i en undersökning av om det 
finns något stöd för grönområdesvännernas kritik, Markus, Vägverket, Region 
Stockholm, projektenheten för Ringen och Yttre Tvärleden (RYT), uppgifter. 
Han lämnar nämligen relevanta uppgifter i samband med att han grips av poli-
sen. Sist redovisas mina slutsatser. 

12.2 Miljöaktivister ockuperar 

De radikala miljöaktivisterna har en benägenhet att använda skämtsamt menade 
och ad hoc-artade namn på sig själva när civil olydnadsaktioner genomförs. De 
tillhör inte sällan samtidigt en sammanslutning med mer permanent status med 
namnet Socialekologisk aktion (SEA). De radikala miljöaktivisterna använder 
sig ofta av civil olydnadsmetoder. De verkar i praktisk mening inleda kampen 
mot Norra länken den 20 december 1995. Ett pressmeddelande med detta 
datum aviserar en aktion samma kväll. De ockuperar sedan tunnelbanestationen 
vid Stockholms universitet. Aktivisterna uppträder vid detta tillfälle under 
namnet ”De nya mullvaderna”. Flera SEA-medlemmar deltar. Aktionen riktar 
sig mot Vägverkets förstärkningsarbeten av tunnelbanan (och mot Dennispake-
tets motorvägar i sin helhet). Aktionen går, beskrivet i konkreta termer, ut på 
att hindra arbetet genom att helt enkelt befinna sig i tunnelbanan. Aktivisterna 
fördelar vid ockupationen arbetsuppgifter sins emellan. Någon spelar trumma, 
en annan delar ut flygblad, en tredje delar ut pepparkakor och ytterligare någon 
har till uppgift att tala med polisen et. c. Aktionen gäller principiellt Dennispa-
ketets storsatsning på ”massbilism” 7. Sara Woldegiorgis betonar att resultatet 
blir ökade och miljöskadande avgasutsläpp. Dessa spär på växthuseffekten. Finn 
Hellman, en annan av aktivisterna, förordar istället kollektivtrafiksatsningar. 8  

                                                      
7 De nya mullvaderna (1995):Pressmeddelande, 1995-12-20, undertecknat ”De nya mullvaderna 
(Socialekologisk Aktion, Kokosbollarna, Fältbiologernas antidennis-grupp, Frescati Anarkistiska 
Sammanslutning och enskilda”, s. 1, pressmeddelandet hittat på internet 
www.flashback.se/fna/fna019,shtml 
8 De nya mullvaderna (1995):Pressmeddelande, 1995-12-20, undertecknat ”De nya mullvaderna 
(Socialekologisk Aktion, Kokosbollarna, Fältbiologernas antidennis-grupp, Frescati Anarkistiska 
Sammanslutning och enskilda”, s. 1, pressmeddelandet hittat på internet 
www.flashback.se/fna/fna019,shtml, Woldegiorgis, S. (2002): Socialekologisk Aktion, s. 1-2 
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Sveriges Television, ABC-nytt, rapporterar den 21 december 1995 från oc-
kupationen av tunnelbanestationen. 9  Gerd Rexed, studioreporter, Danielle 
Lavér, reporter på fältet, och Linus Brohult, SEA samtalar:  

REXED: ”Så till dennismotståndarna som för en liten stund sedan stoppade 
sprängningen för Norra Länken. Ett trettiotal aktivister har ockuperat T-
banestationen vid Universitetet.” 

LAVÉR: ”Lussebullar, pepparkakor och julmust. Så vill aktionsgruppen De 
nya mullvadarna stoppa Dennispaketet. I två veckor har sprängningarna av 
Norra Länken pågått och därför har tunnelbanestationen stängt på kvällar-
na för det är farligt att vara där.” 

BROHULT: ”Det här är då en aktion emot dom här motorvägsbyggena och 
då stoppar vi sprängningarna genom att befinna oss härnere i tunnelbaneom-
rådet och vägra flytta oss sedan när utrymningen skall ske klockan tio.” 

LAVÉR: ”Och för att inte bli utkörda så kedjar folk fast sig i bänkarna och 
bara väntar på att polisen skall bära ut dem. För tjugo minuter sedan var 
poliserna på plats men ännu gick allt väldigt fredligt till och inget har 
hänt.”10 

Dagens Nyheter omnämner 21 december 1995 samma aktion. Tidningen rap-
porterar att en mindre del av aktivisterna kedjar fast sig på perrongen. Polisen 
klipper bort kedjorna och drar och bär ut de ockupanter, som gör passivt mot-
stånd. En av aktivisterna, Karla Westman, uttalar enligt tidningen: ”Demokra-
tin fungerar inte längre. Motståndet mot hela Dennispaketet och den massbi-
lism det kommer att föra med sig är långt mycket större än vad makthavarna 
tror ...”11 Filip, SEA, påpekar för mig att motståndet tidigare varit omfattande 
med stora demonstrationer men därefter sker en avmattning. Debatten tystnar. 
Samtidigt fortsätter konstruktionsarbetet av motorvägarna. Tanken med ocku-
pationen är att väcka människors uppmärksamhet på det.12 

                                                      
9 De nya mullvaderna (1995):Pressmeddelande, 1995-12-20, undertecknat ”De nya mullvaderna 
(Socialekologisk Aktion, Kokosbollarna, Fältbiologernas antidennis-grupp, Frescati Anarkistiska 
Sammanslutning och enskilda”, s. 1, pressmeddelandet hittat på internet 
www.flashback.se/fna/fna019,shtml 
10 ABC-nytt (1995): TV 2, 1995-12-21, från polismyndigheten i Stockholms län, ”utskrift från 
videoband med uttalanden av Linus Brohult”, s. 3 (s. 58), GR = Gerd  Rexed, B: Linus Brohult, 
DL= Danielle Lavér 
11 Dagens Nyheter (1995): ”Unga aktivister i protest mot Dennispaketet”, By, U., avd. KOM, s. 
D06 (A4) 
12 Filip, Socialekologisk Aktion, intervju, s. 1-2 
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Stockholms tunnelbanesystem - linjenätskarta 

Bild 2. visar delar av  Stockholmregionens tunnelbanenät. Lägg märke till tunnelbanestatio-
nerna för Tekniska Högskolan och Universitetet i riktning T-centralen -  Mörby Centrum. 
Det är den röda linjen (jfr gul cirkel). Det är där förstärkningsarbetena av  tunnelbanetunneln 
äger rum. Källa text: ovan angivna. Källa bild: AB Storstockholms Lokaltrafik 

 

12.3 Miljöaktivister förstör 

De radikala miljöaktivisternas motståndsmetoder blir efterhand än mer drastis-
ka. Kanske för att allmänheten är svårare att väcka än förutsett. Vissa personer i 
SEA förstör maskiner och annan teknisk utrustning avsedda för Norra länkens 
arbetstunnlar. Det sker under slutet av 1996 och fram till Regeringsrättens be-
slut den 31 januari 1997.13 Albert, SEA, förklarar i en intervju med mig: 

ALBERT: ”Som jag minns var det ganska enkla sätt och sätta de här maski-
nerna ur bruk, socker i tanken, sand i oljetank. Det var, folk klippte av slad-
dar till elsystem, det blir jobbigt, man måste hålla på och reparera maskiner 
istället för att bygga vägar. Det var det som var tanken. Det här är ett sätt 

                                                      
13 Albert, Socialekologisk Aktion, intervju, s. 6-7, Nils, Socialekologisk Aktion,  intervju, s. 4, Dagens 
Nyheter (1996): ”Trädprotest mot Dennisled”, 1996-04-17, avd. KOM, s. D04 (A4) 
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dels att protestera och väcka frågan till liv men också ett sätt att faktiskt 
handgripligen sätta käppar i hjulen och göra lite motstånd.”14 

Sabotageaktionerna beror på ett medvetet taktikskifte från aktivisternas sida. 
Brohult motiverar detta i en debattartikel i Miljötidningen (Nr 2/3 1997): 

”Vi står ju inför rätt stora ekologiska och sociala problem. Endast rent symbo-
liska demonstrationer och protester är inte tillräckliga för att få en ändring 
av politiken. Det krävs mer konkret motstånd och i just Dennisfrågan hade 
vi i vintras kommit till ett läge där våra små blockadaktioner och demonstra-
tioner fick en mer och mer symbolisk karaktär. Det berodde på att antalet 
och omfattningen av motorvägsbyggen i Stockholm växte, och inför så många 
vägbyggen blev de små blockadaktionerna till slut mest droppar i havet. Vår 
taktik blev då en slags upptrappning av motståndet i form av sabotage.”15 

Det är inte något nytt att aktivister förstör vägbyggnadsutrustning. Brohult, 
nätverket Kulturkrockarna, uttalar flera år tidigare apropå Dennispaketet att de 
tänker förstöra vägmaskiner (Dagens Nyheter 8 augusti 1993). Han hävdar att 
han representerar ofödda generationer och människor i tredje världen. De 
kommer att drabbas av massbilismens negativa miljöeffekter. Jörgen Almblad, 
chef för Säkerhetspolisens (SÄPO) kontraspionage, klargör att de håller uppsikt 
över utomparlamentariska grupper som med ”olagliga metoder” 16 verkar mot 
Dennispaketet.17 Albert, SEA, klargör för mig att det trots SÄPOs bevakning 
under 1994 sker omfattande sabotage av teknisk utrustning vid byggandet av 
Häggviksleden. Den är en del av Dennispaketets så kallade Yttre Tvärled. Den 
går mellan E4 i Sollentuna och E18 vid Rosenkälla. Leden ska förbättra kom-
munikationerna mellan kommunerna i norra Storstockholm (jfr avhandlingens 
kap. 5). Albert, SEA, hävdar att: ”--- vid ett antal tillfällen eldade man upp 
vägmaskiner helt och hållet.”18 Aktivisterna hoppas att förstörelsen ska väcka 
frågan till liv i den allmänna opinionen. Avsikten är vidare att försvåra den 
praktiska vägkonstruktionen. Häggviksleden ställs under 1998 dock färdig och 
öppnas för trafik.19 

                                                      
14 Albert, Socialekologisk Aktion, intervju, s. 4,.6 
15 Brohult, L. (1997): ”Att veta vart vinden blåser räcker inte”, Miljötidningen nr 2/3 år 1997, s. 
20 
16 Dagens Nyheter (1993): ”Säpo bevakar miljöaktivister. Nätverk hotar stoppa Öresundsbron och 
vägbyggen genom sabotage och civil olydnad”, Bjerström, E., 93-08-08, avd. INL, s. A05 (A4) 
17 Albert, Socialekologisk Aktion, intervju, s. 2-3, 4-5, Nils, Socialekologisk Aktion,  intervju, s. 1, 
Kaj, Alternativ Stad, intervju, s. 1, Ragnar, Alternativ Stad intervju, s. 2-3, Dagens Nyheter (1993): 
”Säpo bevakar miljöaktivister. Nätverk hotar stoppa Öresundsbron och vägbyggen genom sabota-
ge och civil olydnad”, Bjerström, E., 93-08-08, avd. INL, s. A05 (A4) 
18 Albert, Socialekologisk Aktion, intervju, s. 7 
19 Albert, Socialekologisk Aktion, intervju, s. 4-7, Nils, Socialekologisk Aktion,  intervju, s. 4, Filip, 
Socialekologisk Aktion, intervju, s. 8, Dagens Nyheter (1996): ”Trädprotest mot Dennisled”, 1996-
04-17, avd. KOM, s. D04 (A4) jfr även Svenska Dagbladet (1996): ”Sabotage mot Dennisleder 
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Om vi efter denna utvikning återgår till Norra länken kan konstateras att 
under natten till den 7 januari 1997 skadar en oberoende grupp inom SEA 
maskiner och teknisk utrustning. Den är avsedd för konstruktionen av Norra 
länkens arbetstunnlar. Aktionen utgör ett led i kampen mot Dennispaketet (allt 
enligt SEAs tidskrift Ekologisten, nr 3 1997). I tidskriften framhålls att även 
metoder som distribution av flygblad, demonstrationer och blockader används. 

20 Motiven till motståndet mot paketet är:  
• Miljöprövningarna av Norra länken och övriga delar av motorvägsringen 

uppdagar mycket negativa synpunkter.  
• Det existerar icke-uppfyllda krav på folkomröstningar.  
• Opinionsundersökningar visar att allmänheten är emot Dennispaketet.  
• Dennisavtalet förbrukar ekonomiska resurser som annars kunde ha använts 

för till exempel sjukvård. 21 
 
De utökade miljöprövningar som Stockholms stad och miljörörelsen genomför, 
punkt 1, diskuteras längre fram (jfr avhandlingen kap. 14). Även krav på folk-
omröstningar, punkt 2, diskuteras där. Övriga punkter faller utanför avhand-
lingens avgränsning.  

Socialekologerna förklarar sitt val av motståndsmetoder. I tidskriften Ekolo-
gisten (nr 3 1997) understryks att politikerna och de ”profithungriga storföreta-
gen” 22 framhärdar med att verkställa paketet. Aktionerna har enligt tidskriften 
fått positiv uppmärksamhet. Där framhålls emellertid att skadegörelse är en 
omstridd motståndsmetod. Dess användande har både principiella och taktiska 
orsaker. Det först nämnda rör, enligt Ekologisten, effekterna på äganderätten. 
Det handlar i detta fall om Skanska ABs äganderätt. Vissa hävdar att det är 
taktiskt fel att förstöra vägbyggnadsutrustning eftersom aktivisterna får den 
allmänna opinionen emot sig. 23 I tidskriften framförs: 

”Beträffande äganderätten är det ju tydligt hur just den och dagens ekono-
miska strukturer är en grundläggande orsak till den massiva miljöförstöring-

                                                                                                                             
befaras – Vägverket i kontakt med Säpo inför byggstart – Inhyrda vakter patrullerar”, Österholm, 
P., Wärngård, M., 1996-05-15, avd. Stockholm, s. 15, Vängrupper mot Dennis (1996): ”Efter 
ockupationen mot byggföretaget i Häggvik: - detta har hänt”, 1996-05-31, Pressmeddelande 2, s. 
1, Ekologisten (1996): ”Lägesrapport från vägbygget i Häggvik”, nr. 1, sept., artikeln underteck-
nad Alfred, s. 2, Ekologisten (1996): ”Motståndshistorik”, nr 2. nov. 1996 
20 Ekologisten (1997): ”Ett trasigt vägbygge”, nr. 3, s. 4, Ekologisten (1997): ”Sörj inte, agera”, nr. 
3, s. 3-4  
21 Ekologisten (1997): ”Ett trasigt vägbygge”, nr. 3, s. 4, Ekologisten (1997): ”Sörj inte, agera”, nr. 
3, s. 3-4. Apropå miljöprövningarna (punkt A.) vill jag hänvisa läsaren till kapitlet med den ru-
briken. Där diskuteras även det faktum, (punkt B.) att någon folkomröstning om Dennispaketet 
aldrig genomförs trots att Dennispaketsmotståndarna lyckades samla in tillräcklig antal namnpå-
skrifter för att uppfylla kommunallagens krav.  
22 Ekologisten (1997): ” Ett trasigt vägbygge”, nr. 3, s. 4 
23 Ibid, s. 4, Ekologisten (1997): ”Sörj inte, agera”, nr. 3, artikeln undertecknad ”Linus”, s. 3-4 
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en. Därför tycks det snarare vara ett extra plus i kanten om aktionen utma-
nar äganderätten. 

Är det då så att sådana här aktioner vänder opinionen emot oss? Här gäller 
det att inte förhasta sina tankar. Vad vill vi egentligen med vår politiska 
verksamhet? Vi vill förändra politiska strukturer och stoppa en miljö- och 
människoovänlig politik. Att göra verklig motstånd via direkt aktion drar 
upp en konflikt till ytan och utmanar dem som via dunkelt mygel drivit ige-
nom Dennispaketet. Det viktiga här är detta med verkligt motstånd. Protes-
ter är inte tillräckligt. Ett civilt motstånd som på allvar sätter käppar i hju-
len för miljömarodörerna behövs för att vi ska kunna tala om någonting an-
nat än rena protester.” 24  

I Ekologisten poängteras att opposition kan bedrivas med olika metoder. Sabo-
tage av maskiner är, fortsätter tidskriftsartikeln, för närvarande en viktig kom-
ponent. Det handlar om att handgripligt sätta sig till motvärn och att inte bara 
symboliskt.25  

En antal personer från SEA inbjuder i samma tidskriftsnummer till press-
konferens, som äger rum dagen efter aviserad förstörelse av maskiner för Norra 
länkens arbetstunnlar. Syftet är att få till stånd ett meningsutbyte kring motor-
vägarna. Aktivisterna ifråga refererar till resultaten från den utökade miljöpröv-
ningen av Norra länken m.m. som de anser stödjer deras åsikter. Under rubri-
ken ”Byggarbetsplatser” beskriver socialekologer (”Alf och Linus”)  den geogra-
fiska placeringen och fysiska utformningen av arbetsplatserna för Norra länkens 
arbetstunnlar. Framställningen anger inhägnader med uppställningsplatser för 
maskiner, byggbodar, skåp för sprängmedel etc. Det finns även kartor. Artikel-
författarna föreslår lämpliga åtgärder som blockader och sabotage. Exempelvis 
kan socker placeras i tanken på arbetsfordon. Tanklock kan bändas bort med en 
kofot. Fordonets elektriska system kan sättas ur spel genom att klippa av slad-
dar, fönsterrutor kan krossas, hydraulslangar kan sågas itu. Artikelförfattarna 
varnar för att det är farligt att klippa av hydraulslangar som står under högt 
tryck.26 

                                                      
24 Ekologisten (1997): ”Sörj inte, agera”, nr. 3, artikeln undertecknad ”Linus”, s. 3 
25 Ibid, s. 3-4 
26 Ekologisten (1997): ”i stället för Dennis”, nr. 3, artikeln undertecknad ”En grupp ur nätverket 
Socialekologisk Aktion, s. 5, apropå erkännande av deltagande i skadegörelseaktioner och skade-
stånd, Ekologisten (1997): ”Byggarbetsplatser”, nr. 3, artikeln undertecknad ”Alfons och Linus”, s. 
6-10 jfr även Arbetsgrupp:Alternativ till Norra Länken (1995): Alternativ till Norra Länken – 
Utökad miljöprövning för Norra Länken och avgiftsstationerna – Arbetsgruppens redovisning av 
underlag till huvudgruppen, 1995-09-28, Stockholms kommun, Svenska Dagbladet (1997): ”Ska-
dor på maskiner för 200 000 kr”, 1997-01-08, Österholm, P., avd. STOCKHOLM, s. 14, Da-
gens Nyheter (1997): ”Tidigare straffad: ’En skyldighet göra motstånd”. Djupt odemokratiskt att 
satsa på massbilism, menar aktivist”, Beckman, P., 1997-01-08, avd. KOM, s. C03 (A6), Stads-
byggnadskontorets arkiv 
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Svenska Dagbladet uppger 7 januari 1997 att SEA under natten förstört fyra 
fordon som används vid konstruktion av arbetstunnlar för Norra länken. Det är 
bland annat en spräng- och borrmaskin samt en traktor som slås sönder. Bro-
hult hänvisar till att vägbyggnationen fortsätter, trots allmänhetens motstånd 
mot Dennispaketet och folkomröstningskrav. Han anser därför att sabotaget är 
berättigat. Syftet är att försena projektet och att göra medborgarna medvetna 
om att det är sista chansen att stoppa Norra länken. Brohults kommentar är 
även: ”Jag tycker inte att våra medlemmar har agerat våldsamt jämfört med hur 
dessa byggmaskiner slaktar Ekoparken.”27 Han deklarerar att flera aktioner i 
form av blockader, sittstrejker planeras längre fram när motorvägen når till Bel-
levueparken. Han är inte ensam om den bedömningen. Margareta Olofsson, (v) 
borgarråd Stockholms stad, varnar oberoende av Brohult för att en ny almstrid 
kan komma att äga rum i Bellevueparken. 28   

Brohult uttalar sig samma dag i Sveriges Televisions nyhetsprogram Aktu-
ellt. Samtalet mellan Aktuellts representant (KR - framgår inte i angiven källa 
hur bokstäverna ska uttydas) och Brohult lyder: 

BROHULT: ”Alltså, spridda aktioner kan ju inte stoppa vägbygget det är ju 
sant men det här är ju inte bara spridda aktioner utan det här är ju en 
kampanj som har pågått länge med väldigt mycket folk inblandade. Och just 
när det gäller Norra Länken så kommer den att intensifieras nu därför att 
nu börjar man ju bygga Norra Länken och i vår i mars, april så har man 
tänkt att börja bygga i Bellevueparken och då kommer det finnas mycket folk 
på plats för att försöka förhindra det genom att sätta sig i vägen och ... Dom 
här aktionerna är en del utav den kampanjen. Hela den här kampanjen är 
att göra motstånd mot Dennispaketet och jag tror fortfarande att det är möj-
ligt att stoppa det här paketet.” 

KR: ”Var du med och deltog i aktionen?” 

BROHULT: ”Vi har sagt att vi inte kommenterar överhuvut överhuvudtaget 
om vi vet eeh vilka som var med och deltog i aktionen eller någonting sådant. 
Men det beror ju på att det är ganska omfattande skadegörelse eeh som man 
kan få stora skadestånd för.”29 

Brohult tror inte att det är försent att stoppa Norra länken och Dennispaketet. 
Han aviserar ett intensifierat motståndsarbete, i mars april 1997 när Norra län-
ken börjar byggas i Bellevueparken ska vägarbetet blockeras. Hans utsikter att få 

                                                      
27 Svenska Dagbladet (1997): ”Dennismotståndarna gör sabotage mot Norra Länken”, Carlsson, 
A., 1997-01-07, avd. Inrikes, s. 9 
28 Jfr avhandlingens kap. 5.2.1 
29 Aktuellt (1997): 97-01-07, från polismyndigheten i Stockholms läns utskrift ”utskrift från 
videoband med uttalanden av Linus Brohult”, s. 4 (s. 59), B: Linus Brohult, KR= ej specificerat 
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ut sitt budskap till svenska folket får ses som goda för Aktuellt följs regelbundet 
av en miljonpublik. 

I Svenska Dagbladet uppges 8 januari 1997 att SEA saboterat arbetsplatsen 
vid Albano för upp till 300 000 kronor. Arbetsplatsen är knuten till kon-
struktionen av arbetstunnlarna för Norra länken. Det är borraggregat och for-
don som förstörs. Lennart Hallberg, informationsdirektör på Skanska AB, me-
nar att: ”Man har förstört i stort sett vad som går att förstöra...”. Han nämner 
att glas krossats, hydraulslangar och elkablar klippts av, att socker hällts i ben-
sintankar samt att sand har hällts i växellådor och oljetråg. Det senare anser han 
kommer leda till att motorerna skär när de sätts igång och därmed får svåra 
skador. Brohult medverkar 8 januari 1997 i TV 4s morgonprogram ”Nyhets-
morgon”. Han motiverar framför allt motståndet med utgångspunkt i ett de-
mokratiskt perspektiv. Nyhetsmorgons Bengt Magnusson, Annika Hagström 
och Brohult samtalar på nedanstående vis: 

MAGNUSSON: ”.. Linus skall du börja med att berätta om den aktion där 
ja, rimligen folk från din organisation deltog ... om vi formulerar det på det 
sättet.” 

BROHULT: ”Mm, nä det var några som var inne på ett eeh vägbygge som 
SKANSKA har här eeh i Stockholm, Norra Länken, som är en del av den 
hära tänkta ringleden som skall gå runt Stan´. Eeh och eeh dom gick in där 
och eeh tog sönder dom vägmaskiner som fanns där. Och tanken med det var 
att man skulle sätta käppar i hjulen för det här bygget då innan det har rul-
lat på så långt så att det är svårt att stoppa. Eeh dom har ju tänkt i vår att 
börja bygga i Bellevueparken och då kommer det att vara väldigt stora block-
ader där men fram till dess så får man ju hoppas att inte vägbygget har 
kommit så långt att det blir meningslöst att göra blockader då.” 

MAGNUSSON: ”Du, varför menar du att den här aktionen är korrekt att 
genomföra?” 

BROHULT: ”Eeh, därför att eeh jag tror att civil olydnad över huvud taget 
eeh är en viktig metod att använda eehnär man har kört över eeh demokra-
tin på det sättet som man har gjort med Dennispaketet och det är ett sätt att 
skydda eeh både liksom demokratiska system och att skydda eeh ekologiska re-
surser på det här sättet för att det ...” 

MAGNUSSON: ”Men, men du kört över demokratin säger du. Beslutet om 
Dennispaketet är fattat i demokratisk ordning.” 

BROHULT: ”Ja, asså de Dennispaketet har ju beslutats genom att eeh en 
grupp företag har tagit initiativ och ritat upp kartor för ett antal vägar och 
sedan så har man suttit ett antal toppolitiker och diskuterat dom här kartor-
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na och eeh eeh kommit fram till att man skall bygga dom här vägarna och 
det har ju inte varit någon sorts folkligt inflytande i den här processen på nå-
got sätt utan tvärtom så har ju vi inom många miljöorganisationer krävt en 
folkomröstning om det här men politikerna vågar ju inte ta folkomröstning-
en. T.o.m. så har politikerna i valrörelsen lovat en folkomröstning men sedan 
efter valet så struntar man i det. Alltså man vågar ju inte ställa det här upp 
till omröstning det här förslaget utan man kör på helt enkelt.” 

HAGSTRÖM: ”Fredrik ..” 

MAGNUSSON: ”... Linus jag skulle vilja fråga dig. Om det var så att be-
slutet om ringlederna, de nya trafiklederna i Stockholm, om det var förank-
rat via en folkomröstning och om en majoritet hade uttalat sig för trafikle-
derna. Skulle du då fortfarande tycka att aktionerna var korrekta? 

BROHULT: ”Ja men det är en sådan hypotetisk fråga så att ...” 

MAGNUSSON: ”Nae, men det är väl ingen konstig fråga jag menar om du 
om du var övertygad om att det fanns en folklig majoritet för detta?” 

BROHULT: ”Men asså, jag tycker att även asså civil olydnad är ju ingen-
ting som är förbehållet folk som tror sig ha majoriteten med sig, det tycker jag 
.. det är en självklarhet att när plogbillsrörelsen, plogbillsrörelsen gör aktioner 
mot t.ex. den svenska militären så jag tror att eeh ...” 

HAGSTRÖM: ”Du var med, du var med eller hur .. när det gällde JAS-
planet?” 

BROHULT: ”Ja, jag har varit aktiv i plogbillsrörelsen förut och jag tror att 
alla plogbillsaktivister eeh tror nog ändå att en majoritet av svenskarna eeh 
är åtminstone för eeh ett svenskt militärt försvar fortfarande. Eeh men det 
innebär ju inte att vi inte har rätt att göra civil olydnad för civil olydnad är 
en viktig komponent i demokratiska processer.”30 

Magnusson antyder på ett ganska tydligt sätt i sin introduktion av Brohult för 
TV-tittarna att han tror att Brohult själv aktivt deltar i sabotageverksamheten 
(jfr citatets första mening). Notabelt är att Brohult, liksom i den nyss refererade 
intervjun i nyhetsprogrammet Aktuellt, återigen aviserar blockad av vägarbetet 
för Norra länken när det påbörjas vid Bellevueparken. Det framgår även att han 
förväntar ett högt deltagande vid blockadarbetet ifråga. Brohult är kritisk till 

                                                      
30 Nyhetsmorgon (1997): TV 4, 1997-01-08, från polismyndigheten i Stockholms läns utskrift 
”utskrift från videoband med uttalanden av Linus Brohult”, s. 5-6 (s. 60-61), B: Linus Brohult, 
BM=Bengt Magnusson, AH= Annika Hagström, 
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den bristande demokratiska kvaliteten på den beslutsprocess som föregår Den-
nisavtalet. Beslutet har vuxit fram ur en relation mellan ledande politiker och 
ledande företagsledare. Han hävdar att vissa företagsledare haft ett avgörande 
inflytande vid Dennispaketets tillkomst. Brohult syftar på representanter för 
Österledskonsortiet (alltså Atlas Copco AB, Philipson Construction AB, Fläkt 
AB och Skanska AB, jfr avhandlingens kap. 16). Han rättfärdigar användandet 
av civil olydnad bland annat med referens till den påstådda undermåliga demo-
kratiska kvaliteten när det gäller Dennispaketet.31 

Brohult uppger enligt Dagens Nyheter 8 januari 1997 att nätverket SEA för-
stört maskiner vid byggarbetsplatsen för Norra länken. Brohult uppger att han 
är anarkist och vill se ’en hel samhällsomvandling till ett frihetligt, socialistiskt 
samhälle.’”32 Beckman, Dagens Nyheter, ställer sedan nedanstående frågor. 
Svaren klargör ytterligare hur Brohult ser på innebörden av demokrati: 

”Är du demokrat? 

- Ja fast demokrati är ett komplicerat begrepp. I dag är det ett honnörsord 
som används för att legitimera en odemokratisk ordning. Ta Dennispaketet 
till exempel. Initiativet kommer från några stora byggföretag som har bedri-
vit en intensiv lobbyingkampanj och fått igenom sina utredningar. [Här ver-
kar Brohult återigen och särskilt syfta på det s.k. Österledskonsortiet, min 
anm.] 

-De ledande politikerna ingår i samma krets människor och har verkställt 
storföretagens vilja. Människor i Stockholm har inte haft något inflytande 
över det här. Det är absurt att kalla det demokrati, säger Linus Brohult. 

Tycker du att det är en demokratisk rättighet att sabotera Dennispaketets 
maskiner? 

- Nej det är ingen rättighet, snarare en skyldighet att göra motstånd. Alla 
måste ta ett ansvar för sina handlingar och för sin undlåtenhet att handla. 
Det är för folk låter bli att göra motstånd som det blir så mycket hemskheter. 

                                                      
31 När det gäller Brohults engagemang i plogbillsrörelsen deltar han i mars 1990 i en aktion i 
Eskilstuna. Åverkan görs på ett Carlgustaf granatgevär på Gevärsfaktoriet. Brohult är 1992-1994 
medlem i Miljöpartiets ungdomsförbund Grön Ungdom och arbetar på kansliet. Brohult lämnar 
organisationen i samband med en debatt om nomineringar inför valet 1994.  Hopp & Motstånd 
(1991): ”Uttalande för Plogbillsaktion Gevärsfaktoriet”, http://ickevald.net/ perherng-
ren/gevarsfaktoriet uttalande.htm, Göteborgsposten (1997):”Ung, miljöaktivist och vegan Linus 
Brohult vill förena gröna och anarkistiska idéer”, 1997-01-19, Brevinge, Å., Dahlstrand, M., avd. 
Politik, s. 35 
32 Dagens Nyheter (1997): ”Tidigare straffad: ’En skyldighet göra motstånd”. Djupt odemokratiskt 
att satsa på massbilism, menar aktivist”, Beckman, P., 1997-01-08, avd. KOM, s. C03 (A6) 
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Anser du att ni företräder en majoritet av Stockholmarna? Dennispartierna 
har trots allt ett brett stöd i allmänna val. 

-Vi företräder bara oss själva. Och det här med val är komplicerat. Folk rös-
tar på så många saker samtidigt. Men även om en majoritet av Stockhol-
marna skulle vara för Dennispaketet skulle jag tycka det vara rätt att göra 
direktaktioner. 

Varför då? 

-Ur en global synvinkel är det djupt odemokratiskt att satsa på massbilism 
när bara en liten elit i västvärlden kan köra bil, av ekologiska och ekonomis-
ka skäl. 

-Därför är Dennispaketet demokratiskt fel, även om en majoritet av Stock-
holmarna vore för.”33 

Brohult anmärker återigen på den bristande demokratiska kvaliteten på den 
beslutsprocess som föregår Dennisavtalet. Han syftar särskilt på Österleds-
konsortiets lobbyingkampanj. De politiska partierna bakom avtalet stöds visser-
ligen av en stor majoritet av väljarna. Men det är ett stort antal andra frågor 
som också påverkar valet. Dessutom är miljöfrågan av global karaktär och ett 
ställningstagande kan inte bara ske med utgångspunkt i en elit i västvärlden (en 
majoritet i Stockholm). Därför är det ur demokratisk synvinkel korrekt att göra 
direktaktioner mot Dennispaketets motorvägar. 

Svenska Dagbladet tar upp aktivisternas sabotage i en ledare 9 januari 1997. 
Tidningen uttalar under rubriken ”Vildar” 34 att dessa ”våldsverkare”35 idealiserar 
sin sabotaget av vägbyggnadsutrustning för Norra länken. Ungdomar fick förr i 
världen möjlighet att mogna genom att söka sig till militären eller gå till sjöss. 
Svenska Dagbladet uppger (31 januari 1997) att motståndare till Dennispaketet 
natten innan saboterat vägmaskiner vid Albano i Stockholm vid en byggarbets-
plats för Norra länken. Vindrutor och instrumentpaneler har slagits sönder. 
SEA deklarerar i ett pressmeddelande att de står bakom skadegörelsen. Den sker 
alltså samma dygn som Regeringsrätten meddelar att de upphäver Regeringens 
beslut att godkänna detaljplanen för Norra länkens delsträcka (1) Norrtull - 
Roslagstull (jfr avhandlingens kap. 1).36  

När Linus Brohult i Göteborgs-Posten (19 januari 1997) får frågan om var-
för de förstör kapital hänvisar han till att det är en definitionsfråga vad som är 

                                                      
33 Ibid, s. C03 (A6)  
34 Svenska Dagbladet (1997): ”Vildar”, 1997-01-09, avd. Ledare, s. 2 
35 Ibid, s. 2 
36 Svenska Dagbladet (1997): ”Vildar”, 1997-01-09, avd. Ledare, s. 2, Svenska Dagbladet (1997): 
”Vägmaskiner vandaliserades”, 1997-01-31, avd. Stockholm, s. 14 
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kapital. Naturen representerar också kapital och det förstörs när motorvägarna 
skövlar naturen. 37 I samband med SEAs sabotageåtgärder mot Norra länken i 
januari 1997 uttalar sig Marie Hedberg, Mediagruppen för Föreningen Svärd 
till Plogbillar. Hon tar avstånd från SEAs aktioner eftersom de inte ”--- tar per-
sonligt ansvar för sina handlingar och därmed använder de sig inte av civil 
olydnad.”38 

12.4 Socialekologernas bakgrund 

En undersökning av socialekologernas bakgrund kan kanske bidra till att förkla-
ra valet av de radikala motståndsmetoderna. SEAs historiska rötter är i mer 
näraliggande mening är de så kallade Kulturkrockarna som genomförs under 
1990-1991. Där deltar personer från föreningar som Alternativ Stad, Fält-
biologerna, vissa anarkistiska grupperingar, enskilda personer etc. Kultur-
krockarna innebär att ställa sig i vägen för trafiken. Aktivisterna vill visa att 
gaturummet kan användas till något annat. Därför anordnas regelbundet kul-
turevenemang och kaféer i gatukorsningen Kungsgatan - Sveavägen vid Hötor-
get, centrala Stockholm. Detta sker alltså på själva vägbanan där trafiken går. 
Kulturkrockarnas idé kan härledas till 1970-talets miljöaktivister. 39  

Ett stormöte eller ”Motståndshelg” anordnas under Luciahelgen 1992 i en 
skola i Södra Ängby, Bromma. Det ses som ett sätt att gå vidare från arbetet 
med kulturkrockar. Det valda arbetssättet är stormöten kombinerat med själv-
ständiga mindre arbetsgrupper. De får ofta skämtsamt menade namn t.ex. ”As-
faltsdjungelns Indianer”. Även arbetssättet med stormöten och arbetsgrupper 
förefaller ha hämtats från 1970-talets folkrörelsearbete. En av de större arbets-
grupper som bildas vid nämnda tillfälle får namnet Kokosbollarna. Namnet 
syftar på att det första spadtaget för Dennispaketet tas vid en kokosbollsfabrik i 
Söderhamn. Medlemmarna i arbetsgruppen vill syssla med olika typer av öppna 
civila olydnadsaktioner mot motorvägsbyggena. Filip, SEA, tror att det spelar in 
att många av aktivisterna är relativt unga. Det är mer lockande att använda 
aktionsmetoden än att använda mer traditionella föreningsmetoder. Kokosbol-
larna byter 1995 namn till Socialekologisk Aktion. SEA finns på det politiska 

                                                      
37 Göteborgsposten (1997): ”Ung, miljöaktivist och vegan Linus Brohult vill förena gröna och 
anarkistiska idéer”, Brevinge, Å., 1997-01-19, avd. Politik, s. 35 
38 Internationalen (1997): ”Plogbillar tar avstånd”, nr I:7, s. 19 
39 Albert, intervju, s. 4-7, Nils, Socialekologisk Aktion,  intervju, s. 1, Filip, Socialekologisk Aktion, 
intervju, s. 8, Dagens Nyheter (1996): ”Trädprotest mot Dennisled”, 1996-04-17, avd. KOM, s. 
D04 (A4) jfr även Svenska Dagbladet (1996): ”Sabotage mot Dennisleder befaras – Vägverket i 
kontakt med Säpo inför byggstart – Inhyrda vakter patrullerar”, Österholm, P., Wärngård, M., 
1996-05-15, avd. Stockholm, s. 15, Vängrupper mot Dennis (1996): ”Efter ockupationen mot 
byggföretaget i Häggvik: - detta har hänt”, 1996-05-31, Pressmeddelande 2, s. 1, Ekologisten 
(1996): ”Lägesrapport från vägbygget i Häggvik”, nr. 1, sept., artikeln undertecknad Alfred, s. 2, 
Ekologisten (1996): ”Motståndshistorik”, nr 2. nov. 1996 



Norra länkens bergtunnelarbeten 

 237

fältets vänsterkant. Det är viktigt att påpeka att sammanslutningen är ganska 
löst sammanhållen. Det finns inget skriftligt gemensamt program eller liknande. 
Människor har ofta kommit, deltagit ett tag och sedan försvunnit. Antalet en-
gagerade fluktuerar. 40 

I en artikel i Göteborgs-Posten (19 januari 1997) där Linus Brohult, SEA, 
intervjuas, beskrivs innebörden av socialekologi: 

”Begreppet socialekologi härstammar från en rörelse där synen på de ekologis-
ka frågorna hänger samman med synen på hur samhället är organiserat. Li-
nus Brohult hänvisar också till den norske filosofen Arne Naess teorier om yt-
liga ekologiska rörelser, som enbart sysslar med utsläpp och andra handfasta 
miljöfrågor, medan de djupa ekologiska rörelserna också ser till de sociala 
sammanhangen.”41 

Brohult avser med ’de sociala sammanhangen’, att det inte räcker att exempelvis 
öka bensinskatter för att minska utsläppen. Bilismen är det grundläggande pro-
blemet och det finns kvar även efter sådana åtgärder. Socialekologi är alltså ett 
perspektiv på miljöfrågor ur ett systemkritisk synvinkel när det gäller samhällets 
organisation. 42  

Albert, SEA, menar i en intervju med mig att socialekologerna motsätter sig 
massbilism av miljöskäl men även för att det påverkar stadens bebyggelse-
struktur på ett negativt sätt. Staden sprids ut. Stockholm är uppdelad i inner-
stad och förorter och att det speglar en social skiktning. Innerstaden är avsedd 
för personer i högre sociala strata, förorterna är avsedd för de lägre. Aktivisten 
refererar i sammanhanget till det så kallade Miljonprogrammet. Det är namnet 
på den svenska bostads- och bostadsbyggnadspolitiken 1964-1975. Politiken 
ifråga associeras särskilt med ett antal industrialiserade byggprojekt i förorter 
som Råslätt (Jönköping), Tensta-Rinkeby (Stockholm), Hammarkullen (Göte-
borg), Rosengård (Malmö) et. c. Albert förordar istället en tät stad, och marke-
rar att SEA vill bygga ut stenstaden, alltså själva stadskärnan. Deras kritik mot 

                                                      
40 Albert, Socialekologisk Aktion, intervju, s. 4-7, Nils, Socialekologisk Aktion,  intervju, s. 4, Filip, 
Socialekologisk Aktion, s. 6, 8-9, Dagens Nyheter (1996): ”Trädprotest mot Dennisled”, 1996-04-
17, avd. KOM, s. D04 (A4) jfr även Svenska Dagbladet (1996): ”Sabotage mot Dennisleder 
befaras – Vägverket i kontakt med Säpo inför byggstart – Inhyrda vakter patrullerar”, Österholm, 
P., Wärngård, M., 1996-05-15, avd. Stockholm, s. 15, Vängrupper mot Dennis (1996): ”Efter 
ockupationen mot byggföretaget i Häggvik: - detta har hänt”, 1996-05-31, Pressmeddelande 2, s. 
1, Ekologisten (1996): ”Lägesrapport från vägbygget i Häggvik”, nr. 1, sept., artikeln underteck-
nad Alfred, s. 2, Ekologisten (1996): ”Motståndshistorik”, nr 2. nov. 1996 
41 Göteborgsposten (1997): ”Ung, miljöaktivist och vegan Linus Brohult vill förena gröna och 
anarkistiska idéer”, Brevinge, Å., 1997-01-19, avd. Politik, s. 35 
42 Ibid, s. 35 
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Dennispaketet gäller inte primärt en viss placering av en motorväg utan de mot-
sätter sig massbilismen som sådan. Kritiken är således av systemkaraktär. 43   

Filip, SEA, beskriver i en intervju med mig socialekologernas invändningar 
mot Dennispaketet. Filips beskrivning liknar de tankegångar Albert framför:  

FILIP: “Ja, vår huvudinvändning det har väl varit att man planerar staden 
på det sättet att bilberoendet ökar, bilåkandet ökar, att man liksom lägger sig 
platt för den utveckningen och bejakar den genom att genomföra sådana här 
projekt. Det har väl varit huvudinvändningen från miljörörelsehåll. Sedan 
har det ju kommit mycket annat längs vägen om just hur beslutsfattandet går 
till och liksom att det har varit ett demokratiskt underskott i hela Dennispro-
cessen. Det är så väldigt många grupper som fått komma in först när besluten 
är fattade och allt är spikat och ingenting får ändras. Det var ju så hela 
Dennisöverenskommelsen var upplagd. Det är allt eller inget.”  

GLEMDAL: “Vad är det för typ av miljöargument, är det att de släpper ut 
avgaser eller kan du beskriva litet vad det är för typ av miljöargument som ni 
tänker på.” 

FILIP: “Ja, ett huvudargument är ju att man liksom bereder väg för ökad 
bilism var man än bygger vägarna. Sedan fanns det ju även väldigt starka 
invändningar mot just naturintresset.  Jag tror man skulle täcka in 6 eller 7 
av gröna kilarna i Stockholm [Stockholmsregionens tätort har en stjärnfor-
mig struktur av insprängda naturområden (‘kilar’) från förorternas utkanter 
och ända in till stadens centrala delar, min anm.] och de skulle få vägar 
dragna över sig på olika sätt. De kilar där det har varit orörd natur. Det är 
liksom ett ingrepp man inte kan göra tillbaka när det väl är gjort. Det var ju 
en konflikt.”44 

Filip hävdar att Dennispaketet främjar en stad planerad för bilen. Det skapar 
bilberoende hos medborgarna och ökar volymen bilresor. Dessutom har Den-
nispaketet ett demokratiskt underskott, besultsprocessen exkluderar stora grup-
per. Vidare är Filip kritisk till bilismens intrång i viktiga naturområden i Stock-
holmsregionen. Filip betonar även, utöver vad som sagts ovan, att det finns en 
brist på rättvisa mellan olika trafikantgrupper. Det finns en begränsad budget 
för trafikinvesteringar. Kollektivtrafikanter och cyklister är inte lika röststarka 
som bilister och därför missgynnas de. Vem som ska få ta sig fram på ett bra sätt 
i trafiken är därför något av en demokratifråga.45 

                                                      
43 Albert, Socialekologisk Aktion, intervju, s. 1-2, 4-5, Nils, Socialekologisk Aktion,  intervju, s. 4, 7, 
Stahre, U. (2001):”Rebuilding the City – Stockholm and Urban Social Movements”, Ethnologia 
Europaea 31:2, s. 5, 14-15 
44 Filip, Socialekologisk Aktion, intervju, s. 3-4 
45 Ibid, s. 3-4 
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12.5 Ekoparksvänner - med pennan som vapen 

De radikala miljöaktivisternas motståndsmetoder får inte stöd hos Greger Car-
pelan, Kommittén för Gustavianska Parken. Han kommenterar aktivisternas 
sabotageåtgärder mot Norra länkens arbetstunnlar. I en intervju med mig fram-
håller Carpelan: 

GREGER CARPELAN: ”---- men du vet de här värsta av politikerna, det 
finns en del som är fullständigt hemska, hopplösa och även de här teknokra-
terna, de här som har intressen, ekonomiska och tekniska intressen. De anser 
att alla vi som talar om miljö är helgalna och helt orealistiska och inte har 
fötterna på jorden och är miljöfantaster till exempel det som hände strax före 
domen i Regeringsrätten var de första sabotagen av den här gruppen som kal-
lar sig Social - …” 

GLEMDAL: ”Socialekologisk aktion?” 

GREGER CARPELAN: ”Precis. De där gjorde ju sabotage på maskinerna 
när det byggde den här arbetstunneln som jag nämnde om och jag blev väl-
digt, inte bara illa berörd utan jag tyckte att det var väldigt olyckligt. Det 
skedde ungefär tio dagar innan domen kom, som jag såg det i ett väldigt vik-
tigt skede, men det är alltid en risk för att bli anklagad för eller definierad 
som att tillhöra sådana här grupper. Det gör vi ju absolut inte.”46 

Sabotageåtgärderna riskerar att förstärka vissa politikers och tjänstemäns redan 
negativa uppfattning av miljövännerna. Det ger dessutom, menar Carpelan, en 
ofördelaktig position i den offentliga debatten om man som miljövän blir kate-
goriserad ihop med personer som ägnar sig åt sabotageverksamhet. Sabotaget 
pågår vidare, vilket riskerar påverka rätten negativt, precis i det skede som Re-
geringsrätten ska fatta beslut om Norra länkens detaljplan för delsträcka (1) 
Norrtull - Roslagstull. Även Richard Murray, Förbundet för Ekoparken, tar, 
som vi ska strax ska se, avstånd från sabotaget. Parkvännerna med flera använ-
der som vi ska se, snarare än mer handgripliga metoder, pennan som vapen i sitt 
motståndsarbete mot Norra länken. De författar debattartiklar, skrivelser där 
fattade beslut överklagas och skriver brev till beslutsfattare. 

Stockholms Kommunfullmäktige antar den 13 november 1995 antar detalj-
plan för Norra länkens delsträcka (2) Roslagstull - Frescati (93001). Stadsbygg-
nadsnämnden beslutar, sedan utan att ta hänsyn till att detaljplanen för Norra 
länkens delsträcka (1) Norrtull - Roslagstull (dp 91069) överklagats, den 23 
november 1995 att ge Vägverket bygglov för arbetstunnlar och därmed anslutna 

                                                      
46 Carpelan, G. (2000): Part i Norra Länkenmålet, målnummer 1931–1932-1996 med flera mål, 
Kommittén för Gustavianska Parken, intervju – 00-04-03, s. 7 
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arbetsplatser. Stadsbyggnadskontoret anser att arbetsområdet är litet och inte 
har någon effekt på Nationalstadsparken. En entreprenör anlitad av Vägverket 
inleder den 5 december 1995 förstärkningsarbeten av en av tunnelbanenätets 
tunnlar. Entreprenören upprättar även arbetsbodar avsedda för arbetet med 
arbetstunnlarna. Detta pågår till slutet av februari 1996. 47 Simon, Vägverket, 
hävdar att arbetstunnlarna förbereder så att arbetet med vägtunnlarna sedan kan 
starta ”med full styrka”48 omedelbart efter Regeringsrättens utslag (om detalj-
planen för Norra länkens delsträcka 1). Greger och Ingegerd Carpelan överkla-
gar även den 8 december 1995 detaljplanen för Norra länkens delsträcka (2) 
Roslagstull - Frescati (93001). Beträffande arbetstunnlarna anser makarna att 
det rör sig om en förtida start av Norra länken. 49 De besvärar sig därför, angå-
ende Stadsbyggnadsnämndens beslut, den 18 december 1995 till Länsstyrelsen: 

”Möjligheten att detaljplanen upphävs är betydande. Mot denna bakgrund, 
och med tanke på ärendets kontroversiella karaktär, är det särledes olämpligt 
och oansvarigt att tillåta arbeten som i realiteten innebär att det praktiska 
genomförandet av Norra länken-projektet påbörjas. Arbetet bör sålunda inte 
komma i fråga förrän detaljplaneförslaget för Norra länken vunnit laga 
kraft. 

Arbetstunnlarna är inte medtagna i detaljplanen för Norra länken. Etable-
ringsområdet vid Albano är dessutom inte omnämnt i miljökonsekvensbe-
skrivningen. Med tanke på att de planerade arbetena är omfattande, att de 
innebär stora ingrepp samt att de har ett direkt samband med Norra länken 
får det anses fel att de aktuella arbetsområdena inte medtagits i detaljplane-
förslaget för Norra länken. I stället för att bygglov beviljats utanför planom-
rådet borde planförslaget ha kompletterats, vilket alltså inte skett. 

                                                      
47 Stadsbyggnadskontoret (1995): ”Norra Djurgården 1:1 (Norra Länken 2), m fl fastigheter inom 
Norra Djurgården. Bygglovsansökan för 3 st arbetstunnlar samt arbetsplatsetablering under 1995-
11-15 tom 1996-12-01 – Förslag till beslut”, Tjänsteutlåtande 1995-11-07, Dnr 95-1594-20, s. 
1-2, Stadsbyggnadsnämnden (1995): ”§ 43 Norra Djurgården 1:1 m fl (Norra Länken 2)”, ut-
drag ur protokoll sammanträdesdag 23 november 1995, 18/1995, s. 2, Carpelan, G, Carpelan, I. 
(1995): Ingen titel, första raden: ”Besvär över stadsbyggnadsnämndens i Stockholm beslut den 23 
november 1995”, till Länsstyrelsens i Stockholms Län, Rättsenheten, stämplat ”INKOM 1995-
12-19”, Dnr 204-95-22825, dokumentet undertecknat av nämnda den 18 december 1995, s. 1-
2, Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening (1996): ”Yttrande över utställt förslag till miljö-
konsekvensbeskrivning till Arbetsplan 1 och  2 för Norra Länken(s förlängning)”, till Vägverket – 
Region Stockholm, 1996-03-01, Inkom till Vägverket 1996-03-04, beteckning SA 80 95:539, s. 
11, Simon,Vägverket, intervju, s. 2 
48 Simon, Vägverket, intervju, s. 2 
49 Carpelan, G, Carpelan, I. (1995): Ingen titel, första raden: ”Besvär över stadsbyggnadsnämn-
dens i Stockholm beslut den 23 november 1995”, till Länsstyrelsens i Stockholms Län, Rättsen-
heten, stämplat ”INKOM 1995-12-19”, Dnr 204-95-22825, dokumentet undertecknat av 
nämnda den 18 december 1995, s. 1-2 
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Arbetstunnlar och etableringsområden ligger inom Nationalstadsparken. Det 
får anses ostridigt att arbetena innebär skada på landskapet inom parken.”50  

Länsstyrelsen meddelar den 12 januari 1996 att den inte tänker pröva besvären 
eftersom de klagande enligt Plan- och bygglagen inte bor tillräckligt nära för att 
anses vara berörda. Kammarrätten fattar senare likalydande beslut och Reger-
ingsrätten uttalar likadan mening den 7 oktober 1996. Ingen av instanserna 
uttalar sig i sakfrågan.51 

Även ett flertal andra ekoparksvänner och andra miljövänner är kritiska till 
att Vägverket låter starta praktiskt arbete medan rättsprocesser särskilt om de-
taljplaner och arbetsplaner fortfarande pågår. Djurgården-Lilla Värtans Miljö-
skyddsförening tillsänder Vägverket, Region Stockholm en skrivelse (daterad 
den 1 mars 1996). Verket sätter, enligt föreningen, igång arbetet med Norra 
länken innan planerna för vägen har genomgått lagstadgad procedur. Aktuella 
detaljplaner måste, enligt Plan- och bygglagen, först vinna laga kraft. Först där-
efter kan arbetsplanerna med Miljökonsekvensbeskrivningar granskas och fast-
ställas enligt Väglagen. Inget av detta har skett. Därför startar Vägverket bygg-
nationen av Norra länken i förtid. Föreningen syftar på förstärkningsarbetena 
samt arbetsbodarna på Björnnäsvägen (för arbetstunnlarna). Föreningen har 
förgäves försökt få Vägverket, Region Stockholm, att upphöra med sina åtgär-
der. De får heller inte gehör för det hos Stadsbyggnadsnämnd och Länsstyrel-
se.52   

Vägverket, Region Stockholm, nämner den 24 april 1996 föreningens an-
klagelser i samband med utställningen av Miljökonsekvensbeskrivningar för 
Norra länkens arbetsplaner till allmänheten med orden: ”I detta avsnitt infor-
merar föreningen om sina resultatlösa försök att få de ansvariga inom Väg-
verket, Region Stockholm, att upphöra med det som föreningen anser vara en 
förtida start av vägbygget Norra Länken. Vägverket avstår från att kommentera 
detta.” (verkets kursivering, min anm.)53 När det gäller arbetstunnlarna vid 
                                                      
50 Ibid, s. 1-2 
51 Länsstyrelsen i Stockholm Län (1996): ”Besvär över inhibitionsyrkande över beslut av Stadsbygg-
nadsnämnden i Stockholms kommun avseende bygglov för tre arbetstunnlar samt arbetsplatseta-
blering såsom tillfällig åtgärd på fastigheterna Norra Djurgården 1:1, 1:8, 1:9, 1:37, 2:1, Norr-
malm 5:1 och Ruddammen 24 och 27”, beslut 1996-01-12, dnr 204-95-22825, s. 1-2, Kammar-
rätten i Stockholm (1996): ”Besvärsrätt i mål om bygglov enlig plan- och bygglagen (1987:10), 
Mål nr 1030-1996, beslut 1996-06-17, dokumentet undertecknat  Kajsa Hallberg, Ingrid Rosen-
berg, Thomas Wijkman, Regeringsrätten (1996): ”Regeringsrättens underrättelse”, mål nr. 4948-
1996, 1996-10-07, dokumentet undertecknat Lars Sandbäck, föredragande regeringsrättssekrete-
rare, s. 1 
52 Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening (1996): ”Yttrande över utställt förslag till miljö-
konsekvensbeskrivning till Arbetsplan 1 och  2 för Norra Länken(s förlängning)”, till Vägverket – 
Region Stockholm, 1996-03-01, Inkom till Vägverket 1996-03-04, beteckning SA 80 95:539, s. 
11 
53 Vägverket (1996): ”Promemoria – Angående inkomna yttranden rörande – Miljökonsekvens-
beskrivningar (MKB) för Norra Länken, arbetsplan 1, delen Norrtull-Roslagstull-Frescati samt 
arbetsplan 2, delen Värtan”, 1996-04-24, SA80 95:539, SA80 95:2993, s. 6 
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Albano konstaterar Vägverket i en promemoria den 1 juli 1996 att de inte ingår 
i arbetsplanen för Norra länken. De utgör inte en del i det färdiga motorvägs-
komplexet. Arbetstunnlarna nyttjas således endast temporärt.54  

Arne Sundström, Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening, vänder sig 
återigen mot vad han anser är Vägverkets förtida byggstart av Norra länken, 
sedan en entreprenör anlitad av Vägverket Region Stockholm utfört vissa åtgär-
der i mitten av juli 1996. Sundström skriver den 14 augusti 1996 till Väg-
verkets huvudkontor: 

”Hösten 1995 sökte och fick VST [dvs. Vägverket, Region Stockholm, min 
anm.] också bygglov för arbetstunnlar och etableringsområden för Norra 
Länken intill Roslagsvägen, som skulle inledas trots att hithörande detaljplan 
inte vunnit laga kraft och trots att arbetsplan inte fastställts. Detta bygglov 
överklagades och har inte heller vunnit laga kraft. I mitten av juli 1996 satte 
VST:s entreprenör SKANSKA ändå igång med ytarbeten för dessa arbets-
tunnlar och etableringsområden, varvid man bl a fällde ett tiotal träd inklu-
sive en välmående ek inom Nationalstadsparkens område. 

Vi menar att dessa åtgärder är direkta brott på Väglagen och att de ansvari-
ga måste uppspåras och bestraffas” 55 

Svenska Naturskyddsföreningen begär i ett brev till regeringen daterat den 18 
september 1996 att Regeringen ska ta tillbaka sin auktorisation till Vägverket 
att starta byggnationen av Norra länken. Föreningens företrädare vill dessutom 
att Regeringen ska avvakta Regeringsrättens beslut i ärendet som rör detalj-
planens laglighet. Peter Schantz, Haga-Brunnsvikens vänner, vice ordförande 
(även Kommittén för Gustavianska Parken), går till angrepp mot verket i en 
debattartikel Dagens Nyheter (6 december 1996). Detta med anledning av att 
Vägverket sätter igång det praktiska arbetet med arbetstunnlarna. Han anser att 
det vid denna tidpunkt råder tveksamhet hos politikerna om att förverkliga 
Dennisöverenskommelsen. Tveksamheten beror, enligt honom, på de stora 
miljöproblemen som Norra länken innebär. Dessutom diskuteras trafikdäm-

                                                      
54 Vägverket (1996): ”Promemoria angående överklaganden i fråga om detaljplaner för delar av 
Norra Länken (Roslagstull-Ugglevikskällan-Frescati och delen Värtan) samt i fråga om bygglov på 
Djurgården 1:1”, 1996-06-01, dokumentet undertecknat Bengt Brännvall, Trafik- & miljölag-
stiftning, beteckning SA 30 B 96:4888, inkommet till inrikedepartementet 1996-07-04, dnr 
IN96/1249/PL, s. 1 
55 Djurgården-Lilla Värtans Miljöskyddsförening (1996): ”Synpunkter på yttranden från Vägver-
ket, Region Stockholm (VST) över våra påpekanden av brister i förslagen till miljökonsekvensbe-
skrivningar till Arbetsplan 1 och 2 för Norra Länken (fd Norra Länkens förlängning fd Bellevue-
länken och Värtalänken), PP30 A 96:4832 och PP30 A 96:483”, till Vägverket, Myndighetsservi-
ce – Arbetsplaner, Borlänge, 1996-08-14, inkom till Vägverket 1996-08-16, PP30 A 96:4832 och 
PP30 A 96:483, dokumentet undertecknat av Arne Sundström, s. 2 
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pande avgifter och omlokalisering av Värtahamnen för att komma åt miljöpro-
blemen som finns vid Valhallavägen. 56 Schantz tillfogar: 

SCHANTZ: ”Kvar finns Vägverket, byggfacket och entreprenören Skanska 
vars egenintressen i att motorvägarna byggs är så stora att man på olika sätt 
försöker driva på processen och fösa politikerna framför sig. Vägverket agerar 
med stor manipulativ kraft med skattebetalarnas pengar. Redan i somras 
etablerade verket två byggarbetsplatser för Norra Länken längs Roslagsvägen. 
Detta skedde samtidigt som regeringen beredde överklagandena av planerna 
för Norra länken och regeringsrätten prövar om de är förenliga med lagen för 
nationalstadsparken.” 57 

Schantz vänder sig även mot Vägverkets ”information” i form av en annons-
kampanj i Stockholms morgontidningar. Norra länkenprojekets uformning är 
enligt honom anpassat för att kunna exploatera vid Norrtull och Albano nära 
Brunnsviken. Det verkliga syftet är att bygga hus på platsen och det är därför 
Vägverket vill kvarhålla Bellevueparksplaceringen. Schantz betonar sedan att 
han inte kan acceptera att verket inte inväntar Regeringsrättens prövning. Detta 
är ett hot mot rättssamhället.58  

Lennart Holm, professor och före detta generaldirektör för Statens planverk 
(Kommittén för Gustavianska Parken) understryker i Dagens Nyheter (13 ja-
nuari 1997) indignerat att Vägverket inleder arbetet med Norra länkens arbets-
tunnlar trots att Regeringsrätten inte är klar med sin prövning. Han poängterar 
att när Norra länken samt Stockholms universitet och Tekniska högskolans 
Fysikcentrum är byggda är det uppenbart att ännu fler byggprojekt kommer att 
placeras i Nationalstadsparken.59 

Richard Murray, Förbundet för Ekoparken, ordförande, skriver den 14 ja-
nuari 1997 till Jan Brandborn, Vägverkets Generaldirektör. Han begär att ver-

                                                      
56 Naturskyddsföreningen i Stockholms län (1996): ”Angående beredningen av överklagade detalj-
planer för Norra Länken i Stockholm”, till Statminister Göran Persson, 1996-09-18, inkom till 
Inrikesdepartementet 1996-09-19, beteckning In96/1880/PL , s. 1-2, Schantz, P. (1996): 
”Stockholm debatt: ’Vägverket manipulerar och hotar rättssamhället’. Men vill politikerna att 
Norra länken byggs?’, Dagens Nyheter, 1996-12-06, avd. INS, s. C06 (A6), jfr även Edmar, D., 
Grate, P., Hallerdt, B., Schantz, P. (1996): ”Landskapet överordnat kulturvärde – Nationalstads-
parken blir ett miljöfiasko om inte regeringen omprövar planerna för Norra länken, Svenska 
Dagbladet, 1996-09-10, avd. KULTUR, s. 38 – Edmar är chef för Naturhistoriska riksmuséet, 
Grate f.d. museidirektör Nationalmuseum, Hallerdt, f.d. Stadsantikvarie i Stockholm 
57 Schantz, P. (1996): ”Stockholm debatt: ’Vägverket manipulerar och hotar rättssamhället’. Men 
vill politikerna att Norra länken byggs?’, Dagens Nyheter, 1996-12-06, avd. INS, s. C06 (A6) 
58 Ibid, s. C06 (A6) 
59 Holm, L. (1997): ”Stockholm Debatt: Politiker klampar på nationalstadsparken. De som trod-
de annat är grundlurade”, Dagens Nyheter, 1997-01-13, avd. INS, s. C04 (A6), jfr även Holm, L. 
(1997): ”Stockholm Debatt: ’sprängsalvorna vittnar om politikernas fräcka intrång’. Borgarrådet 
Bertil Karlberg tycker sig veta bäst.”, Dagens Nyheter, 1997-01-30, avd. INS, s. C08 (A6), Beträf-
fande Fysikcentrum – jfr avhandlingens Epilog 
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ket snarast stoppar sina arbeten på Norra länken och väntar på att den juridiska 
behandlingen ska avslutas. Murray menar att innan beslutsprocessen i ett ärende 
är avslutat kan inte Vägverket sätta igång arbeten. De har dock verket gjort trots 
att Regeringsrätten ännu inte behandlat detaljplaner som rör delavsnitt av Nor-
ra länken. Dessutom är arbetsplanerna för Norra länken överklagade till Reger-
ingen. Murray motsätter sig att Vägverket satt igång att bygga arbetstunnlarna. 
Det handlar om verksamhet av betydande storlek. Därefter ombeds Brandborn 
att redovisa hur han betraktar det aktuella rättsläget. Murray hävdar att allmän-
heten anser att verket inte följer lagen. Det står i Väglagen, påpekar han, att 
arbeten inte får startas innan arbetsplanerna ”vunnit laga kraft”. 60  Murray tror 
inte själv att det är förenligt med lagen men även om det skulle förhålla sig på 
det viset betonar han att verkets agerande är: ”--- utomordentligt provocerande. 
Jag och många med mig får intrycket att Vägverket inte respekterar den samhäl-
leliga beslutsprocessen, tar lagen i egna händer och föregriper både politiska 
beslut och domstolsutslag.” 61  Murray tar avstånd från skadegörelse riktad mot 
Norra länken. 62    

Jan Brandborn svarar Murray ett par veckor senare. Vägverket har, påpekar 
Brandborn, fått i uppdrag av Regeringen att verkställa Norra länken. När stora 
projekt ska realiseras krävs en lång rad beslut av myndigheter och domstolar. 
Verket är inte tvingat att invänta alla beslut innan det agerar praktiskt. Det for-
drar varken lagstiftning eller Sveriges demokratiska styrelseform. Brandborn 
anser tvärtom att verket hade handlat fel om de inte verkställde givna order. 
Beträffande Murrays anklagelser om att verket inte respekterar ’den samhälleliga 
beslutsprocessen’ finner Brandborn dessa ”utomordentligt provocerande” 63. 
Han återanvänder därmed Murrays formulering nu riktad mot upphovsmannen 
själv. Brandborn klargör att det är uteslutet för såväl honom själv som för hans 
medarbetare att göra sig skyldiga till något sådant. 64 

Protesterna mot bergtunnelarbetena för Norra länken fortsätter. Brohult, 
SEA, är kritisk mot att arbetstunnelarbetena startar innan arbetsplanen är fast-
ställd. Han kritiserar dessutom massmedia för att de inte granskat Vägverkets 
agerande. Även Ewa Larsson, (mp) riksdagsledamot, invänder enligt Svenska 
Dagbladet 19 januari 1997 (oberoende av Brohult) mot att Vägverket är verk-
sam med arbetstunnlarna innan Regeringsrätten godkänt arbetsplanerna. Hon 
beklagar enligt tidningen även Vägverkets moral. Björn Terstad, biträdande 
chef för motorvägsringen på verket, vill inte kommentera Vägverkets moral. 

                                                      
60 Förbundet för Ekoparken (1997):ingen rubrik, till Generaldirektör Jan Brandborn, Vägverket, 
ink. 1997-01-14, dnr B420 A 97:424, brevet daterat 1997-01-14, undertecknat Richard Murray, 
Förbundsordförande, s. 1-2 
61 Ibid, s. 2 
62 Ibid,  s. 2 
63 Vägverket (1997): ingen rubrik, till Förbundsordförande Richard Murray, brevet daterat 1997-
01-27, Vägverkets arkiv, Borlänge, dnr B420 A 97:424, undertecknat Jan Brandborn, Generaldi-
rektör, s. 2 
64 Ibid, s. 1-2 
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Han anser att tunnlarna ifråga inte hör till vägprojektet utan endast förbereder 
det egentliga arbetet.65 Larsson ställer två veckor senare i Riksdagen en fråga i 
ärendet till Ines Uusmann, kommunikationsminister. Larsson anför i interpella-
tion 1996/97:110, publicerad den 28 januari 191. Avser ministern verka för att 
Vägverket omedelbart avbryter sina arbeten på Norra länken i avvaktan på ut-
gången av den rättsliga prövningen som för närvarande pågår? 

2. Avser ministern verka för en generell översyn av Vägverkets agerande i fal-
let Norra länken och speciellt då ur demokratisk synvinkel på sätt som anförts 
ovan?”66 

Kommunikationsministern svarar, Riksdagen den 4 februari 1997, att arbets-
tunnlar och andra förberedande arbeten inte påverkas av de regler som prövats 
eller som för närvarande prövas av Regeringsrätten. Dessa anordningar berörs 
heller inte av de arbetsplaner som regeringen för närvarande prövar.67 Larsson 
återkommer och understryker att Väglagen anger att ’Byggande av väg får på-
börjas först sedan arbetsplan har upprättats och, när det behövs, har blivit fast-
ställd.’68 Hon tillägger att det finns två arbetsplaner som är överklagade till re-
geringen och att Regeringsrätten ännu inte har fått yttra sig. Därefter ställer 
Larsson följande frågor: 

LARSSON: ”Kan man säga att Vägverkets bygge av arbetstunnlar strider 
mot väglagen, eftersom arbetsplaner ännu inte är fastställda i och med över-
klagan? 

Under det att regeringen prövade första ärendet Bellevueparken – och under 
det att Regeringsrätten prövade samma ärende sprängde Vägverket för arbets-
tunnlar. Anser ministern att detta är otillbörlig påverkan från ett statligt 
verk?” 69 

                                                      
65 Svenska Dagbladet (1997): ”Mp kritiserar tunnelsprängningar”, 1997-01-19, avd. Stockholm, s. 
36 jfr även Dagens Nyheter (1997): ”Norra länkens byggstart laglig”, Beckman, P., 1997-01-17, 
avd. KOM, s. C02 (A6), Polismyndigheten i Stockholms Län (1998): ”Information från Brohults 
dator”, post 1: ”Journar3, Dennispaketet: Vem är egentligen boven i dramat?, Ändrad 17/1-
96//14:58:34, Svea Hovrätts akt blad 0069, Själva dokumentet ”Dennispaketet: Vem är egentli-
gen boven i dramat?” är undertecknat Linus Brohult, s. 2 
66 Interpellation 1996/97:110 av Ewa Larsson (mp) till kommunikationsminister Ines Uusmann 
(s) om Norra länkens arbetstunnlar, Sveriges Riksdag, Debatt & beslut 1996/97.  
67 Riksdagens protokoll 1996/97:59 § 4, anf. 9: Ines Uusmann (s), kommunikationsminister 
besvarar Ewa Larssons (mp) interpellation 1996/97:110 om Norra länkens arbetstunnlar, svaret 
publicerat 1997-02-04 
68 Svensk Författningssamling 1971:948, Nuvarande formulering 1987:459 § 19 
69 Riksdagens protokoll 1996/97:59 § 4, anf. 10: Ewa Larssons (mp), riksdagsman replikerar 
kommunikationsministern, svaret publicerat 1997-02-04 
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Uusmann understryker att hon har tilltro till Vägverket. Verket har sökt och 
fått tillstånd för att sätta igång med arbetstunnlarna. Dessa ska inte räknas som 
”allmänna väganläggningar” 70 (Citat II, jfr nedan). Det är lagens innebörd. 
Uusmann konstaterar att Vägverket fått bygglov från Stadsbyggnadskontoret. 
Beslutet överklagades ända till Regeringsrätten men domstolen medgav inte 
prövningstillstånd. Verket har dessutom inväntat beslutet om detaljplanen för 
Roslagstull. Allt som allt befinner sig Vägverket väl inom de gränser som lagen 
stipulerar.  Larsson replikerar: 

LARSSON: ”De arbetsplaner som är beslutade skulle ju inte antas om det 
inte skulle byggas en väg. Anser inte kommunikationsministern att vägarbetet 
är kopplat till arbetstunnlarna? För mig är också väglagen glasklar. Om 
kommunikationsministern anser att man kan bygga arbetstunnlar för en 
halv miljard kronor utan att bygga en väg, så tycker jag att det är väldigt 
märkligt.” 71 

Uusmann hävdar sedan att det inte endast handlar om arbetstunnlar för 422 
miljoner. Kostnadernas huvuddel spenderades på projekteringsarbeten et.c. 72 
Hon tillägger: 

UUSMANN: ”Det är oerhört viktigt att komma ihåg att Vägverket har följt 
den lagstiftning som faktiskt gäller. När det gäller arbetstunnlarna är detalj-
planerna styrande. Då handlar det om plan- och bygglagen, och kommunen 
har gjort den här bedömningen. Jag vill inte hänga ut kommunen, men den 
lagstiftningen ger Vägverket dessa möjligheter. Som någon sade var det ett 
väldigt tryck i kommunen i fråga om att man skulle komma i gång med det 
här arbetet. Hela Dennisprojektet är ju redan väldigt mycket försenat. Det 
handlar om politiska bedömningar. Dem har man gjort i Stockholms kom-
mun för att komma i gång med en viktig del av Dennispaketet, och jag har 
full respekt för att man har gjort de bedömningarna.” 73 

Uusmann markerar att detaljplanerna är kommunens ansvar. Hon framhäver 
den press, utan att specificera sig närmare, som finns att komma igång med 
                                                      
70 Riksdagens protokoll 1996/97:59 § 4, anf. 12: Ines Uusmann (s), kommunikationsminister 
besvarar Ewa Larssons (mp) interpellation 1996/97:110 om Norra länkens arbetstunnlar, svaret 
publicerat 1997-02-04 
71 Riksdagens protokoll 1996/97:59 § 4, anf. 13: Ewa Larssons (mp), riksdagsman replikerar 
kommunikationsministern, Ewa Larssons (mp) interpellation 1996/97:110 om Norra länkens 
arbetstunnlar, svaret publicerat 1997-02-04 
72 Riksdagens protokoll 1996/97:59 § 4, anf. 16: Ines Uusmann (s), kommunikationsminister 
besvarar Ewa Larssons (mp) interpellation 1996/97:110 om Norra länkens arbetstunnlar, svaret 
publicerat 1997-02-04 
73 Riksdagens protokoll 1996/97:59 § 4, anf. 18: Ines Uusmann (s), kommunikationsminister 
besvarar Ewa Larssons (mp) interpellation 1996/97:110 om Norra länkens arbetstunnlar, svaret 
publicerat 1997-02-04 
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byggnationen. Bakgrunden är de stora förseningar som drabbat Dennispaketet. 

Ministern betonar Stockholm kommuns politiska majoritets ansträngningar för 
att realisera paketet.74  

Murray och Schantz tillskriver den 24 januari 1997 regeringen och begär att 
Vägverkets arbete på arbetstunnlarna omedelbart avbryts. Uusman svarar i ett 
brev den 30 april 1997 att Vägverket yttrat sig den 10 februari 1997. De med-
delar att i och med Regeringsrättens ställningstagande den 31 januari 1997 
avbryter verket arbetet på arbetstunnlarna. Detta gäller tillsvidare. Regeringen 
har beslutat att Murray och Schantz begäran inte föranleder någon åtgärd.75 Jag 
frågar Hans Rode, Vägverket Region Stockholms chef, om arbetstunnlarna. 
Utgångspunkten är en artikel i Svenska Dagbladet 25 oktober 199676. Rode 
förtydligar Vägverkets inställning i frågan: 

GLEMDAL: ”Ja just det. Också här 96-10-25 där har du i själva artikeln 
uttryckt: [mitt citat ur artikeln följer, min anm.] ’Norra Länken är också 
överklagad till Regeringsrätten av boende i Bellevueparken. Men enligt Hans 
Rode kan detta inte påverka igångsättningen. Enligt honom behandlar Re-
geringsrätten formalia.’ Och … ni drar ju också igång arbetstunnlarna, vil-
ket jag antar att ni inte skulle ha gjort om ni hade … eller hur du nu vill 
…?” 

RODE: ”Ja det är ju så att Vägverket är ju underställt Regeringen, det är vår 
styrelse, vår uppdragsgivare. Och om dom har tagit ett beslut som innebär att 
… i det här fallet … att man har undanröjt besvären och gett oss möjlighet 
att starta, så gör vi det. Därför min utgångspunkt är alltid att min upp-
dragsgivare följer lagstiftningen. Annars så skulle jag aldrig kunna jobba, och 
det var det. Därför satte vi igång med arbetstunnlarna och jobbade som om 
att saken var beslutad, vilket den var, och den stod i överensstämmelse med 
lagstiftningen.” 77 

Rode tar uppenbarligen för givet att Regeringen och Vägverket bedömt lagstift-
ningen på ett korrekt sätt. Han understryker att Regeringen är verkets upp-
dragsgivare och att de givit klartecken. Dessutom antar han att Regeringen är 
sista instans i rättsprocessen. Rode medger att det aldrig föresvävat honom att 
Regeringsrätten skulle upphäva Regeringens beslut. Att Rode trott att så är fallet 

                                                      
74 Riksdagens protokoll 1996/97:59 § 4, anf. 18: Ines Uusmann (s), kommunikationsminister 
besvarar Ewa Larssons (mp) interpellation 1996/97:110 om Norra länkens arbetstunnlar, svaret 
publicerat 1997-02-04 
75 Regeringen Kommunikationsdepartementet (1997): ”Framställning i fråga om arbetstunnlar för 
Norra Länken”, Regeringsbeslut, 1997-04-30, till Förbundet för Ekoparken, Richard Murray et. 
al, brevet underteckn. Ines Uusmann, Sakari Alander 
76 Svenska Dagbladet, ”Byggstart för Norra länken – Regeringen godkände detaljplaner - Förse-
ningen nu fyra år”, 1996-10-25, av Peo Österholm, Avdelning: Stockholm, s. 34  
77 Rode, H. (2002): Chef, Vägverket – Region Stockholm, intervju – 02-07-03, s. 13 
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är ju något som med all önskvärd tydlighet framgår redan i de inledande styck-
ena i avhandlingens första kapitel.78 

12.6 Uppgifter om olagliga vägarbeten 

Markus, Vägverket, Region Stockholm, tillhör projektenheten för Ringen och 
Yttre Tvärleden (RYT). Markus grips av polisen och förhörs den 15 mars 1996 
angående att han vid Norra Länkens upphandling ska ha lämnat ut konfidenti-
ell information som ska förmedlas bygg- och fastighetskoncernen Skanska AB. 
Markus lämnar i förhören även uppgifter om arbetstunnlarna. Uppgifterna 
påverkar såvitt jag förstår inte det som han senare blir dömd för (jfr avhandling-
ens kap. 13). Att ämnet inte är särskilt intressant för polisen framgår av att för-
hörsledaren efter en stund ber honom lämna det. Det är däremot av största 
intresse för kapitlets tema. Markus hävdar nämligen bestämt att det är helt klart 
att arbetstunnlarna rätteligen, i juridisk mening, inte kan skiljas från Norra 
länkenentreprenaden. 79 Han framhåller: 

MARKUS: ”Det kan finnas – det är ganska komplicerat det här, för att man 
kan ju diskutera huruvida arbetstunnlarna ingår i Norra Länkenentrepre-
naden eller inte. Där är det så, att med bestämdhet så hävdar då Ulrik Lieb-
roth och jag och Lars Bennhult som då är upphandlingskunniga här, att en-
ligt EG-direktiven så ingår arbetstunnlarna solklart i Norra Länkenentre-
prenaden. Det finns andra i företaget som inte tycker det då, men då menar 
jag att dom ligger klart under tröskelvärdet och då beror det på vilket tröskel-
värde man pratar om. Det finns då två beroende på hur man ser på det här. 
Är det så att man anser att dom ligger i Norra Länkenentreprenaden, där 
tröskelvärdet är 1,8 miljoner, då är vi klart över så att säga och skulle då 
vara tvingade att gå ut i Europa med arbetstunnlarna. Och det är den linjen 
jag hävdar, att så är det riktiga.” 80 

Markus nämner inte, som Murray och andra grönområdesvänner hävdar, att 
arbetstunnlarna strider mot Plan- och bygglagen eller Väglagen. Det är enligt 
honom istället Europeiska Unionens förordningar om offentlig upphandling 
som Vägverket bryter mot. Dessa förkroppsligas i Sverige i Lagen om offentlig 
upphandling (1992:528). Där anges minimivärden (tröskelvärden). Om de 
överskrids måste företag inom den Europeiska Unionen informeras om upp-
handlingen, så att de kan delta. Det sker via en annons i EUs tidning ”the Offi-

                                                      
78 Ibid, s. 13 
79 Polismyndigheten i Stockholms Län (1996):”Förhör”, förhörsdatum 1996-03-11, Dnr: K314885-
95, Dnr: AA-187-21364-2003, s. 15 (s. 62) 
80 Polismyndigheten i Stockholms Län (1996):”Förhör”, förhörsdatum 1996-03-15, Dnr: K314885-
95, Dnr: AA-187-21364-2003, s. 5, 17, 19 (s. 72, 84, 86) 
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cial Journal of the European Communities”. Även i ett annat förhör tar Markus 
upp arbetstunnlarnas felaktiga hanterande: 

MARKUS: ”Nja, det är ju ett brott mot EG att vi gör den entreprenaden.” 

FÖRHÖRSLEDARE: ”Ursäkta?” 

MARKUS: ”Ja, bergtunnlarna” 

FÖRHÖRSLEDARE: ”Vadå? Du talar i gåtor.” 

FÖRHÖRSLEDARE II: ”Säg namnet. Det är lika bra du säger det.” 

MARKUS: ”Det är så att vi tagit in – att vi inte kom ut i november, så fick 
ena jävla bekymmer för att vi ska ju köra det här och vi rullade ju på och då 
sa vi så här, nu kör vi provisoriska tunnlarna. Vi går ut med dom. Och det 
är ju så att säga inte enligt EG-direktiven att göra det. Vi har alltså plockat 
undan för stora, det är uppe över tröskelvärdena så att säga. Det är över trös-
kelvärdet, vi måste gå ut i hela Europa med dom här provisoriska arbets-
tunnlarna. Och den bedömningen gjorde vi att det är omöjligt.” 

FÖRHÖRSLEDARE: ”Ni har alltså börjat ett projekt som inte gått ut på 
anbud?” 

MARKUS: ”Vi kallar det för provisoriskt arbete ...” 

(Bandet vändes. Band I sid. B) 

FÖRHÖRSLEDARE: ”Vi frågade vilka som gör dom här provisoriska tunn-
larna, arbetstunnlarna. Du sa att dom inte var antagna. Dom är alltså inte 
påbörjade.” 

MARKUS: ”Nej, förfrågan är ute och kompletteringar är lämnade. Vi har 
lovat att det bara ska vara dom som är kvalificerade, som är med och räknar 
bland dom skandinaviska entreprenörerna. Vi har inte gått ut i Europa och 
där är brottet enligt EG-direktiv så att säga, men vi smyger med det här. 
Alltså vi i Vägverket har bestämt oss för, vi tar den risken.” 

FÖRHÖRSLEDARE: ”Vilka är vi i Vägverket?” 

MARKUS: ”Det är vi i ledningsgruppen på RYT [Projektenhet på Vägver-
ket, Region Stockholm, ansvarig för Ringen och Yttre Tvärleden, min 
anm.].” 
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FÖRHÖRSLEDARE: ”Som består av? Du själv ...” 

MARKUS: ”P-O Sahlström, jag själv, P-O Karlsson, projektledarna i det 
här fallet då Mats Friberg och Nisse Lützen. Dom är ju tekniker dom killar-
na. Borlänge är med i diskussionen.” 

FÖRHÖRSLEDARE: ”Generaldirektören?” 

MARKUS: ”Nej, nej. Ola Wärbo. Han är jurist. Jag tror inte man ska prata 
med generaldirektören om såna här saker.” 

FÖRHÖRSLEDARE: ”Men går ni ut och tar in anbud på ett projekt utan 
att det är förankrat på högsta ort.” 

MARKUS: ”Ja, om Rode [Vägverket, Region Stockholm, Vägdirektör och 
högste chef för regikontoret, min anm.] har varit uppe och förankrat, det vet 
jag inte.” 

FÖRHÖRSLEDARE: ”Rode känner alltså till det?” 

MARKUS: ”Att bergtunnlarna är ute, ja det gör han ju är klart. Men om 
han har förankrat det hos GD [dvs. Generaldirektören Jan Brandborn, min 
anm.], jo, det har han nog fasen, hörru du. Jag tror det.” 

FÖRHÖRSLEDARE: ”Det har du ju sagt tidigare, att det är GD som beslu-
tar.” 

MARKUS: ”Ja, det har jag ju sagt att han gör, men jag vet inte om han be-
slutar i allt. Men bergtunnlarna – jo det är så. Det stämmer, för att vi skulle 
haft ut dom före jul, det var bråttom, men så fick jag stopp. Jag fick ringa 
runt och backa för att GD hade sagt nej och sen så var det vissa signaler från 
departementet o s v. Ja, sen fick vi klarsignal i alla fall, så vi gick ut sen. Det 
är gasen i botten och tvärnit och gasen i botten och så där vidare, men dom 
gick ut i alla fall efter då här i januari.” 81 (Citat III, jfr nedan) 

Markus upprepar att Vägverket bryter mot EG-direktiven eftersom arbetstunn-
larnas kontraktssummor överstiger stipulerade tröskelvärden. Han tillägger att 
det är ’omöjligt’ att upphandla arbetstunnlarna enligt EUs regler. Jag gissar att 
han syftar på att Dennispaketet är försenat och att det är tidsbrist som gör det 
omöjligt. Markus säger i förhöret att ’vi har lovat’ att endast de redan kvalifice-
rade ska utföra arbetstunnlarna (Markus klargör att ’vi’ är ledningsgruppen för 

                                                      
81 Polismyndigheten i Stockholms Län (1996):”Förhör”, förhörsdatum 1996-03-11, Dnr: K314885-
95, Dnr: AA-187-21364-2003, s. 9-10, 15 (s. 56-57, 62) 
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projektenheten för Ringen och Yttre Tvärleden). Ledningsgruppen har lovat 
någon eller några detta. Vem denna någon eller dessa några är framgår inte. Alla 
entreprenörer i Europeiska unionen inklusive de entreprenörer som Vägverket 
gallrat bort (alltså de icke-kvalificerade) i samband med Norra länkens upp-
handling har rätt att lämna anbud. Men de ska tydligen inte känna till att ar-
betstunnlarna upphandlas och utförs separat. Markus uppger att nämnda led-
ningsgrupps medlemmar är medvetna om att detta strider mot EG-direktiven 
om offentlig upphandling. De väljer att bortse från det vid upphandlingen av 
arbetstunnlarna (’vi smyger med det här’). Sedan följer ett samtal om huruvida 
Vägverket region Stockholms ledning respektive Vägverkets generaldirektör är 
medvetna eller inte om ledningsgruppen för RYTs påstådda och nämnda brott 
mot EG-direkten för offentlig upphandling. Något svar ges dock inte. Markus 
konstaterar sedan: 

MARKUS: ”Nej, det har ju att göra med att det är viktigt, att inte den här 
affären går snett, att någon överklagar. Det här kan man ju då överklaga, så 
att vi får göra om hela proceduren. Det är ju det som är det läskiga. Här gör 
vi ju ett brott mot EG-direktiven, att vi plockar undan dom här stora berg-
entreprenaderna ur det som man redan så att säga har prekvalificerat sig för. 
Därför var det då viktigt att se till, att det bara är kvalificerade entreprenö-
rer med här. Tyvärr så skickade ju då våran generaldirektör in och sa att 
Produktion Öst skulle vara med och det också motstridigt EG-direktiven. 
Det fanns ju då anledningen att tala om det för marknaden, att han har 
gjort det och det kan man också överklaga. Vi hade ju då tidigare lovat un-
der vår Europaresa och dom presentationer som vi haft även runt skandina-
viska entreprenörer, att vår egen produktion skulle absolut inte vara med. 
Nu står det på GD:s order är dom med. Det var viktig sak som man bör så 
att säga få fram och jag har ju lovat inga överklaganden.” 82 (Citat IV, jfr 
nedan) 

Vägverkets upphandling av bergentreprenaderna borde, enligt Markus, ha in-
gått i Norra länkens upphandling. Att så inte sker är ett brott mot EUs upp-
handlingsdirektiv.  

Istället ska i upphandlingen redan kvalificerade entreprenörer utföra berg-
tunnelentreprenaderna. Entreprenörer inom EU, som anser sig förfördelade, 
kan överklaga upphandlingen av Norra länken. Då kan verket riskera att få göra 
om inte bara bergtunnelentreprenadernas upphandling utan hela upphandling-
en för Norra länken. Det är det som är det ’läskiga’ som Markus uttrycker det.  

Markus menar att Brandborn, verkets generaldirektör, ytterligare ökar risken 
för överklagande genom att instruera att Produktion Öst ska delta i upphand-
lingen. Produktion Öst är Vägverkets egen produktionsavdelning. Vägverket 
informerar sommaren 1995 presumtiva entreprenörer om Norra länkenentre-
                                                      
82 Ibid, s. 12 (s. 59) jfr även s. 13 (s. 60) 
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prenaden på möten såväl i Sverige som utomlands. Det kommer vid dessa till-
fällen frågor från åhörarna om Produktion Öst ska vara med och lämna anbud. 
Entreprenörerna anser inte att det är trovärdigt att verket ska både upphandla 
och genom sitt eget bolag (alltså Produktion Öst) lämna anbud på arbetena. 
Markus och hans chef Olle Rosén klargör, enligt vad Markus påstår, vid dessa 
möten att Produktion Öst definitivt inte ska vara med. Brandborn, General-
direktören, ger dock senare instruktion om att Produktion Öst ska vara med 
och lämna anbud. 83 Markus anser: ”Så vi köper utav oss själva och det är ett 
solklart brott mot EG-direktiven.” 84 (Citat V, jfr nedan). Markus markerar i en 
rapport han författar ’enligt GD:s beslut’. Han nämner även att en annan förbe-
redande entreprenad för Norra länken, den s.k. SL-entreprenaden, inte heller 
upphandlats i konkurrens som den borde. Det är alltså de förstärkningsarbeten 
av tunnelbanan som nämns ovan.85  

Markus gör i ett av förhören en utvikning. Han uppger att tjänstemännen 
inom den projektenhet som är ansvarig för Dennispaketets motortrafikleder 
(RYT) känner sig hårt pressade av miljörörelsen. Det gäller därför att inte göra 
några formella fel. Det är paradoxalt att han säger det. Markus påpekar nämli-
gen samtidigt att ovan nämnda formella fel faktiskt har begåtts. Han säger där-
efter följande om miljörörelsen: 

MARKUS: “Men som jag nu var ansvarig för det här och sen hör det till sa-
ken, vi har haft så mycket headlines så att säga. Vägverket har varit på första 
sidan många gånger, tillräckligt många gånger. Och vi på RYT har sagt, vi 
ska åtminstone inte sitta där och att ha gjort fel så att säga. Det är många 
som är ute efter oss på alla möjliga sätt och är det så att vi gör några såna här 
formella fel, så skulle man väl förvänta sig såna här miljösnubbar hoppa in i 
debatten om det också. Vi har varit mycket ansträngda och ambitionen är 
ändå att försöka göra ett gott jobb här.” 86 

Markus ambitioner att ’göra ett gott jobb’ kan väl diskuteras. Särskilt i förhål-
lande till det faktum att han följaktligen lämnar ut konfidentiella uppgifter 
ämnade för Skanska AB (jfr avhandlingens kap. 13). Markus uppger att den 
personal som är ansvarig för vägringen, alltså RYT, påtagligt känner av de an-
strängda relationer som råder mellan anhängare och motståndare till Norra 

                                                      
83 Polismyndigheten i Stockholms Län (1996):”Förhör”, förhörsdatum 1996-03-11, Dnr: K314885-
95, Dnr: AA-187-21364-2003, s. 12-13 (s. 59-60), ”Förhör”, förhörsdatum 1996-03-15, Dnr: 
K314885-95, Dnr: AA-187-21364-2003, s. 18 (s. 85) 
84 Polismyndigheten i Stockholms Län (1996):”Förhör”, förhörsdatum 1996-03-11, Dnr: K314885-
95, Dnr: AA-187-21364-2003, s. 12 (s. 59) 
85 Polismyndigheten i Stockholms Län (1996):”Förhör”, förhörsdatum 1996-03-11, Dnr: K314885-
95, Dnr: AA-187-21364-2003, s. 13 (s. 60), ”Förhör”, förhörsdatum 1996-03-15, Dnr: 
K314885-95, Dnr: AA-187-21364-2003, s. 21-22 (s. 88-89) 
86 Polismyndigheten i Stockholms Län (1996):”Förhör”, gäller Markus, förhörsdatum 1996-03-08, 
Dnr: K314885-95, Dnr: AA-187-21364-2003, s. 5 (s. 28) 
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länken (och Dennispaketet). Och som följaktligen även Uusmann, (s) kommu-
nikationsminister, betonar i avsnittsinledningen. 

12.7 Sammanfattning och slutsatser 

Avhandlingens syfte och baspremisser är desamma som tidigare. Det gäller ex-
empelvis problemlösningsmetoden (schemat P1, TT, EE och P2 och situations-
analys). Men tolkningen av värdet liv är något vidare än tidigare (från natur till 
miljö). Avsnitt IIIs syfte är att undersöka vad miljövännernas motstånd mot 
Norra länken i djupare mening innebär eller bottnar i. Kapitlet rör ett delpro-
blem. Kapitlets syfte är att undersöka vad miljövännernas motstånd mot Norra 
länkens bergtunnlar gäller.  

Bergtunnelarbetena avser för det första att Norra länkens vägtunnelrör ska 
passera nära och korsa en av tunnelbanessystemets befintliga bergtunnlar. Väg-
verket låter därför göra förstärkningsarbeten, detta för att tunnelbanetunneln 
ska klara de påfrestningar som uppstår när vägtunneln sprängs ut. Arbetena 
gäller för det andra de arbetstunnlar som ska användas för att konstruera själva 
vägtunnlarna. Kapitlet berör främst Norra länkens delsträcka (2) Roslagstull - 
Frescati. Det är för övrigt särskilt radikala miljöaktivister och grönområdesvän-
ner som försöker stoppa bergtunnelarbetena.   

Linus Brohult, Socialekologisk aktion (SEA) är en radikal miljöaktivist som 
ofta uttalar sig offentligt. Jag uppfattar att han vill ge uttryck för nämnda miljö-
aktivisters åsikter men alla av dem delar inte nödvändigtvis hans ståndpunkter. 
De radikala miljöaktivisternas närmare problem (P1) med Dennispakets vägar 
(inklusive bergtunnelarbetena ifråga) och problemlösningsförslag (TT) i relation 
till dessa problem är: 
 
(1) Ekologi, demokrati och rättviseskäl (principer): Brohult menar att mil-
jön tål en viss belastning och det utrymmet borde delas lika. Men tvärtom tar 
den rika världen och nuvarande generationer i anspråk det allra största delen av 
utrymmet. Detta är Brohult med fleras problem (P1). Brohult betonar alltså 
rättvisa mellan individer på global basis men även mellan generationer. Hans 
tolkning av socialekologi innebär att det inte räcker med mindre, stegvisa re-
former för att lösa miljöproblemen. De är inbyggda i samhällets organisation. 
Socialekologi är ett miljöperspektiv ur systemkritisk synvinkel. Problemet är, i 
detta sammanhang, att samhällets system för trafikförsörjning är baserat på 
massbilism. Dennispaketets vägar innebär dessutom att samhällets nuvarande 
trafikförsörjningssystem byggs ut. Albert, SEA, anser vidare (P1) att massbilism 
sprider ut staden över en stor yta, vilket i onödan ökar transportbehovet. Dess-
utom bidrar massbilism till att segregera sociala strata (fattiga i förorter, rika i 
innerstaden). Aktivisternas alternativ (TT) är att byta till ett trafikförsörjnings-
system baserat på kollektivtrafik. Albert förordar en tät stad, stadskärnan ska 
därför byggas ut. 



Jönköping International Business School 

 254

(2) Demokratiskt underskott (i fallet Dennispaketet): Aktivister som Bro-
hult och Filip, SEA, är kritiska till den representativa demokratiska beslutspro-
cessens funktionssätt i fallet Dennispaketet. Brohult hävdar att paketet vuxit 
fram ur en relation mellan ledande politiker och ledande företagsledare. Detta 
är ett av Brohult med fleras problem (P1) med Dennispaketet. Företagen har via 
uppvaktning av ledande politiker åstadkommit politiska beslut till förmån för 
vägarna. Brohult syftar på Österledskonsortiet (Atlas Copco AB, Philipson 
Construction AB, Fläkt AB och Skanska AB). Socialekologerna med flera Den-
nispaketsmotståndares problemlösningsförslag (TT) i sammanhanget är att 
folkomrösta om paketet. Kraven på att använda direktdemokratisk metod för-
anleds åtminstone delvis av de påstådda representativ-demokratiska bristerna. 
Även om aktivisterna inte varit kritiska mot Dennispaketets beslutsprocess hade 
de motsatt sig paketets vägar av skäl som nämns vid punkt 1. 
 
(3) Intrång i naturområden: Problemet är även att Dennispaketet gör intrång 
i viktiga naturområden (P1). När Brohult av en journalist får frågan om varför 
de förstör kapital hänvisar han till att det är en definitionsfråga vad som är kapi-
tal. Naturen representerar också kapital och det förstörs när motorvägarna sköv-
lar naturen. Han ställer i ett annat sammanhang sabotaget riktat mot Norra 
länkens arbetstunnlar i relation till vägmaskiners stora skador på Ekoparken. 
Filip, SEA, är kritisk till Dennispaketets motorvägars intrång i viktiga naturom-
råden i Stockholmsregionen.  

Brohult och övriga radikala miljöaktivister identifierar sig själva som aktörer 
för att omvandla sina nyss nämnda problemlösningsförslag till social verklighet. 
Brohults motiv för det är principiellt och kan därför ses som ett tillägg till vad 
som sagt ovan vid punkt 1. Brohult refererar till demokrati. Han tänker på en 
majoritet av jordens nuvarande befolkning men även på en majoritet av dagens 
och framtida generationer. Brohults problem (P1) är att den tredje världens 
befolkning och ofödda generationer inte kan göra sina röster hörda. Han vill 
tydligen föra deras talan och verka i vad han antar är deras intresse. Brohult 
antar att dessa personer skulle eller borde stödja hans motstånd mot massbilism 
(TT). Han hämtar sitt moraliska imperativ att motsätta sig massbilismen från 
detta förutsatta stöd. En undersökning av SEAs bakgrund visar att motstånd 
mot massbilism med radikala metoder inte innebär något nytt. 

Nationalstadsparksvännnerna identifierar sig själva som aktörer för att om-
vandla sina problemlösningsförslag till social verklighet. De skriver brev till 
beslutsfattare, författar debattartiklar och skrivelser. Greger Carpelan, Kommit-
tén för Gustavianska Parken och Murray tar avstånd från nämnda socialekolo-
gers sabotage. Socialekologerna förvärrar snarare än löser problemen. Parks-
vännnernas principiella problem med bergtunnelarbetena ifråga rör vägens ne-
gativa effekter på Ekoparkens värden (jfr avhandlingens Avsnitt II). Miljövän-
nerna inklusive parkvännerna upplever även andra principiella problem med 
vägen (jfr detta kapitel med flera). Parkvännernas problem (P1) med bergtun-
nelarbetena kan på mer substantiell nivå summeras på följande sätt: 
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Avvakta pågående rättsprocesser: Vägverket måste avvakta rättsprocesser-
nas utgång beträffande överklagade detaljplaner (Plan- och bygglagen) och/eller 
arbetsplaner (Väglagen) innan de startar praktiska åtgärder såsom bergtunnelar-
betena för Norra länken. Ett par exempel på den här typen av kritik är: 

Exempel 1: Ewa Larssons (mp) riksdagsledamot, frågar i Riksdagen Ines 
Uusmann, (s) kommunikationsminister, om arbetet med Norra länken. Larsson 
påpekar att Vägverket startar arbetet med arbetstunnlar trots att rättsprocesser 
om detaljplaner och arbetsplaner fortfarande pågår. Borde inte verket avvakta 
rättsprocessernas utgång? Ministern svarar att arbetstunnlar och andra förbere-
dande arbeten inte påverkas av de regler som prövats eller som nu prövas av 
Regeringsrätten (detaljplan, Plan- och Bygglagen). Dessa anordningar berörs 
heller inte av de arbetsplaner (Väglagen) som regeringen för närvarande prövar. 
Arbetstunnlarna är inte ’allmänna väganläggningar’ (Citat II, jfr ovan) i lagens 
innebörd. Verket har även inväntat fullmäktiges beslut om detaljplanen för 
Roslagstull. Alltså har verket hållit sig inom lagens råmärken.  

Exempel 2: Richard Murray, Förbundet för Ekoparken, vänder sig till Jan 
Brandborn, Vägverkets Generaldirektör. Murray motsätter sig av nyss nämnda 
skäl att verket satt igång att bygga arbetstunnlarna. Det står i Väglagen, påpekar 
han, att arbeten inte får startas innan arbetsplanernas  ilagakraftträdande. Däref-
ter ombeds Brandborn att redovisa det aktuella rättsläget. Verket har, påpekar 
Brandborn, fått i uppdrag av Regeringen att verkställa Norra länken. När stora 
projekt ska realiseras krävs en lång rad beslut av myndigheter och domstolar. 
Verket är inte tvingat att invänta alla beslut innan det agerar praktiskt. Det for-
drar varken lagstiftning eller Sveriges demokratiska styrelseform. Hans Rode, 
Vägverket Region Stockholm, är vägdirektör och högste chef för regionkonto-
ret. Rode refererar på samma sätt till regeringens beslut. 

Situationsanalysen baseras på de studerades tolkning av situationen samt hur 
den faktiskt är (i båda fallen i hypotesform). Jag tror att situationen är på föl-
jande sätt: 

Hur situationen egentligen är: De radikala miljöaktivisternas punkt 1 be-
rörs endast med avseende på andelen kollektivtrafik. I Norra länkens utökade 
miljöprövning undersöks om det är möjligt att öka andelen kollektivtrafik för 
att ersätta Norra länken (jfr avhandlingens kap. 14). Beträffande punkt 2 un-
dersöks Österledskonsortiets eventuella lobbyverksamhet för Dennispaketets 
vägar längre fram (jfr avhandlingens kap. 13). Angående punkt 3 är det ganska 
uppenbart att Dennispaketets vägar inklusive Norra länken gör intrång i viktiga 
naturområden. Här ser vi en värdekonflikt mellan kravet på naturskydd och 
kravet på goda kommunikationer. 

Problemet (P1) är faktiskt inte, som grönområdesvännerna tror, Vägverkets 
agerande i relation till Plan- och bygglagen samt Väglagen. Min samlade be-
dömning är att Vägverket och Stockholms kommun nog manövrerar sig förbi 
Plan- och bygglagen samt Väglagen (1971:948). Lagens 1 § avser ”allmän väg” 87 
                                                      
87 Väglag 1971:948, omtryckt i SFS 1987:459 § 1 
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d.v.s. § 2; ”för allmän samfärdsel upplåten väg” 88. Det är väl detta Uusmann 
refererar till med ’allmänna väganläggningar’. Hon förnekar att bergtunnelarbe-
tena hör till allmän väg. Väglagen är därför inte tillämpbar, verket måste där-
med inte avvakta arbetsplanens fastställande och ilagakraftträdande.  

I tillägg till vad Uusmann uttalar kan noteras att Väglagen 2 § anger: ”Till 
väg hör vägbana och övriga väganordningar. Anordning som stadigvarande 
behövs för vägens bestånd, drift eller brukande och som kommit till stånd ge-
nom väghållarens försorg eller övertagits av denne, är väganordning.”89 Arbetss-
tunnlarna (och även förstärkningsarbetena) nyttjas endast temporärt och inte 
’stadigvarande’ 90 som Väglagen anger. Därför gör verket, så vitt jag förstår, inte 
fel i sin avgränsning av arbetsplanen (arbetstunnlarna förläggs utanför). Arbets-
tunnlarna utgör inte en del i det färdiga vägkomplexet. Bergtunnelarbetena kan, 
enligt min bedömning, inte räknas som något som: ’behövs för vägens bestånd, 
drift eller brukande’.91 Verkets promemoria (1 juli 1996) stödjer min tolkning. 
Där anges att arbetstunnlarna endast nyttjas temporärt. Om Vägverket ska 
kunna hävda att bergtunnlarna inte ska räknas som del av ’allmän väg’ enligt 
Väglagen kan inte gärna Stockholms kommun uppmuntra en tolkning i mot-
satt riktning. Det är därför, misstänker jag, som kommunen förlägger arbets-
tunnlar och förstärkningsarbeten utanför Norra länkens detaljplan (Plan- och 
bygglagen).  

Problemet (P1) är inte heller att Vägverket inte avvaktar alla beslut av myn-
digheter och domstolar. Verket är inte tvingat, av de skäl som Brandborn anger, 
att invänta alla beslut innan det agerar praktiskt. Vägverket riskerar dock, om 
något utslag går dem emot, att få avbryta arbetet, vilket är precis vad som sker 
(jfr nedan). 

Problemet (P1) är istället att Norra länkens upphandling bryter mot EUs di-
rektiv om offentlig upphandling. Norra länkens upphandling bryter närmare 
bestämt mot den svenska uttolkningen av nämnda direktiv d.v.s. Lag om of-
fentlig upphandling (LOU 1992:528). I LOU anges minimivärden (tröskelvär-
den). Om de överskrids måste företag inom den Europeiska Unionen informe-
ras om upphandlingen, så att de kan delta. Det sker via en annons i EUs tid-
ning The Official Journal of the European Communities. Vägverket annonserar 
ut huvudentreprenaderna för Norra länken där. Men förstärkningsarbeten och 
arbetstunnlar annonseras inte ut i nämnda tidning.  

Problemets bakgrund är att Markus, Vägverket, Region Stockholm - pro-
jektenheten som är ansvarig för Dennispaketets ring och Yttre Tvärled (RYT), 
grips av polisen angående att ska ha lämnat ut konfidentiell information till 
utomstående. Markus uppger i polisförhören att RYTs ledningsgrupp är med-
vetna om att upphandlingen av Norra länkens bergtunnlar strider mot de aktu-

                                                      
88 Ibid, § 2 
89 Ibid, § 2 
90 Ibid, § 2 
91 Ibid, § 2 
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ella EG-direktiven: ’Vi har inte gått ut i Europa och där är brottet enligt EG-
direktiv så att säga, men vi smyger med det här. Alltså vi i Vägverket har be-
stämt oss för, vi tar den risken.’ (Citat III, jfr ovan). Vägverket låter istället ent-
reprenörer som kvalificerat sig för att utföra Norra länkens huvudentreprenader 
utföra bergtunnelentreprenaderna. EUs övriga entreprenörer ska tydligen inte 
känna till att bergtunnelarbetena upphandlas och utförs separat.  

Entreprenörer inom EU, som anser sig förfördelade, kan överklaga Norra 
länkens upphandling. Då kan verket riskera att få göra om inte bara bergtunnn-
larnas upphandling utan hela Norra länkens upphandling. Det är det som är det 
’läskiga’ (Citat IV, jfr ovan) som Markus uttrycker det. Det framgår att han till 
en okänd någon eller några lovat att Norra länkens upphandling ska skötas, 
oklart hur, så att den inte överklagas. Men det förutsätter väl kontakter med de 
kvalificerade. Markus anser att Brandborn ytterligare ökar överklaganderisken 
genom att instruera att Produktion Öst, verkets egen produktionsavdelning, ska 
delta i upphandlingen. Markus anser: ’Så vi köper utav oss själva och det är ett 
solklart brott mot EG-direktiven.’ (Citat V, jfr ovan). 

Rode betonar i ett brev bland annat till Jane Cederqvist, (s) Civildeparte-
mentet, om Norra länken: ’Mot bakgrund av vårt intresse att komma igång 
snarast har vi valt att upphandla arbetet med att arbetstunnlar skilt ifrån huvud-
entreprenaderna. Bakgrunden för detta är att nyttja anbuds- och utvärderingsti-
den för visst arbete.’ (Citat I, jfr ovan). Redan värdet för arbetstunnlarna upp-
går, som Rode själv uppger, till 20 miljoner kronor, det stipulerade tröskelvär-
det på 1,8 miljoner kronor överskrids alltså. EUs nämnda direktiv och LOU tar 
inte hänsyn till om bergtunnelarbetena är del av allmän väg eller ej, om de är 
temporära eller ej. Överstigs tröskelvärdet ska alla EUs entreprenörer ha möjlig-
het att lämna anbud på och utföra arbetena. Därför ska bergtunnlarna annonse-
ras ut i EUs tidning för ändamålet. Men så sker inte. Min bedömning (TT) är 
därför att Norra länkens upphandling egentligen borde göras om i sin helhet. 
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13 Denniskansliet respektive Norra 
länkens upphandling 

”Man har inrättat en propagandakansli, med mångmiljonresurser av skattemedel, 
för att ge en vinklad framställning av hur bra Dennisprojektet skulle vara.”1 

-Lars Gyllensten, författare,  
Kommittén för Gustavianska Parken, 5 september 1994 - 

” --- att inom branschen så läggs ett belopp om 10 procent av kontraktssumman för 
vart och ett av de kvalificerade bolagen i en pott, som sedan utbetalas till dessa av 

den som erhåller anbudet.”2 

-Från polisförhör den 7 mars 1996 med Markus, Vägverket, 
ansvarig för Norra länkens upphandling - 

 
Avhandlingens syfte är särskilt att försöka förklara varför politiska intentioner 
skiljer sig från praktiska resultat. Problemlösningsmetoden (schemat P1, TT, EE 
och P2) är alltjämt medlet för att åstadkomma det (situationsanalys). Avhand-
lingens syfte avgränsas till värdet liv. Arbete med att skydda natur antas ha be-
tydelse för att värna värdet. Avsnitt IIIs syfte är att fortsätta att förklara varför 
skillnaden finns mellan den funktionella och den formella institutionen när det 
gäller skyddandet av Nationalstadsparken mot Norra länkens intrång. Förklar-
ingen måste nämligen fördjupas. Det beror på att jag hittills bara förstått delar 
av nationalstadsparksvännernas problem. Värdets tolkning ändras, i linje med 
de studerades problemförståelse, från natur till miljö. Tolkningen eller avgräns-
ningen är alltså något vidare än tidigare 

Avsnitt IIIs syfte är att undersöka vad miljövännernas motstånd mot Norra 
länken i djupare mening innebär eller bottnar i. Kapitlet rör två delproblem. 
Det finns kritik mot Storstockholmsöverenskommelsens kommunikationskansli 
(Denniskansliet) respektive Norra länkens upphandling. Kapitlets syfte är att 
undersöka vad kritiken mot Denniskansliet samt Norra länkens upphandling 
gäller samt försöka avgöra om kritiken är berättigad eller ej. 

                                                      
1 Gyllensten, L. (1994): ”’Lämna betongen – rädda demokratin’. Lars Gyllensten i öppet brev till 
Ingvar Carlsson”, Expressen, 1994-09-05, avd. MIE, s. 21 (S1) 
2 Polismyndigheten i Stockholms Län (1996): ”Förhör”, gäller Markus, förhörsdatum 1996-03-07, 
Dnr: K314885-95, Dnr: AA-187-21364-2003, s. 4 (s. 23) 
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Mer detaljerade uppgifter om Denniskansliet respektive Norra länkens upp-
handling behöver redovisas. Stockholms läns landsting och Stockholms stad 
inrättar 1994 ett informationskansli för Dennispaketet, det existerar fram till 
1997. Vägverket Region Stockholm begär i en annons den 30 augusti 1995 in 
anbud för att delta i konstruktionen av Norra länken. Det finns fyra entrepre-
nader: Roslagstull, Norrtull, Frescati och Värtan. Anbuden inkommer i slutet 
av oktober 1995. Kapitlets teman visar sig, som vi ska se, beröra företeelser som 
hemliga kommunikationsstrategier, det internationella PR-bolaget Burson-
Marsteller samt kartellverksamhet. Denna avslöjas efter en samverkande serie 
omständigheter som får betecknas osannolika. 

13.1 Denniskansliet 

Landstinget i Stockholms län och Stockholms kommun inrättar ett särskilt 
kommunikationskansli. Det får namnet Storstockholmsöverenskommelsens 
kommunikationskansli (Denniskansliet). Gatu- och fastighetskontorets tjänste-
utlåtande den 12 januari 1994 anger (liksom motsvarande dokument från 
Landstinget i Stockholms läns, Regionplane- och trafikkontor daterat den 13 
januari) följande: 

”För att främja kunskapen om, förståelsen för och dialogen kring visionen, 
helheten och delarna i Storstockholmsöverenskommelsen föreslås att ett kom-
munikationskansli upprättas av Stockholms stad och Stockholms läns lands-
ting. Kansliets uppgift skall vara att bedriva faktainsamling, analys, utred-
ning och information samt därmed jämförlig verksamhet.” (Citat I, jfr ned-
an)3 

Denniskansliet ska alltså öka kunskap och dialog om samt förståelse för Den-
nispaketet. Kansliet ska närmare bestämt analysera, utreda och informera om 
paketet. Stockholms läns landsting, Regionplane- och trafiknämnden, beslutar 
den 25 januari 1994 att skapa ett kommunikationskansli. Denniskansliets upp-
gift är, enligt vad som hävdas från politiskt håll, att sprida allsidig information 
om trafikpaketet.4  

                                                      
3 Gatu- och  Fastighetskontoret (1994): ”Reviderat förslag om upprättande av ett kommunikations-
kansli för Storstockholmsöverenskommelsen – Förslag till beslut”, Tjänsteutlåtande 1994-08-15, 
till Gatu- och fastighetsnämnden, dokumentet undertecknat av Börje Berglund, Christian Gauf-
fin, s. 2-3 
4 Stockholms läns landsting, Regionplane- och trafiknämnden (1994): ” § 10 10 Samarbetsavtal om 
ett kommunikationskansli för Storstockholmsöverenskommelsen”, RTN 9102-0047, utdrag ur 
protokoll 1994-01-25, s. 1-2 jfr även bilaga 9, jfr även Gatu- och  Fastighetskontoret (1994): ”Re-
viderat förslag om upprättande av ett kommunikationskansli för Storstockholmsöverens-
kommelsen – Förslag till beslut”, Tjänsteutlåtande 1994-08-15, till Gatu- och fastighetsnämn-
den, dokumentet undertecknat av Börje Berglund, Christian Gauffin, s. 2-3, Stockholms läns 
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Det krävs innan vi fortsätter ett förtydligande angående Denniskansliets re-
lation till Norra länken. I det förra kapitlet framgår att radikala miljöaktivister 
betonar att när blockader inte ger nog med uppmärksamhet övergår de i slutet 
av 1996 till att sabotera maskiner som används för att bygga Norra länkens 
arbetstunnlar. De vill även försena vägbygget. I det förra kapitlet framgår även 
att radikala miljöaktivister redan 1994 bränt upp vägmaskiner i protest mot 
Dennispaketet. Men i motståndsarbetet mot Norra länken använder de först 
blockader (ockupation). Ett exempel är aktivisternas ockupation av tunnelbane-
stationen vid Universitetet den 20 december 1995  De vill försöka stoppa Väg-
verkets förstärkningsarbeten för Norra länken. (jfr avhandlingens kap. 12). Ett 
annat exempel är är aktivisternas ockupation av Denniskansliet den 13 februari 
1996. Kansliets arbete gäller hela Dennispaketet och berör endast mitt avgrän-
sade intresse för Norra länken via en omväg. Kansliet kan att döma av aktivis-
ters upprörda uttalanden bidra till att de väljer radikalare motståndsmetoder. 

Om vi fortsätter redogörelsen om Denniskansliet kan konstaterat att Inger 
Lind (v) tillhör dem som reserverar sig mot Regionplane- och trafiknämndens 
beslut:  

”Verkligheten har visat att opinionen är emot nya motorvägar och framför-
allt mot Öster- och Västerleden. Detta måste Dennispartierna acceptera och 
istället för att försöka manipulera opinionen genom att låta tjänstemän bl a 
skriva debattartiklar som försvarar motorvägarna åt politikerna.” 5  (Citat II, 
jfr nedan) 

Lind är följaktligen skarpt kritisk till inrättandet av det aktuella kansliet som ska 
’manipulera’ en skeptisk folkopinion. Hon vänder sig även emot att tjänstemän 
snarare än politiker försöker påverka opinionen. Stockholm Stads, Gatu- och 
fastighetsnämnd, beslutar den 8 februari 1994 att godkänna det huvudsakliga 
innehållet i förslaget att tillsammans med Landstinget inrätta ett kommunika-
tionskansli för Dennispaketet. Nämnden vill att Kommunstyrelsen ska besluta i 
enlighet med sitt ställningstagande. Kommunstyrelsen hänvisar emellertid till 
att frågan berör Gatu- och fastighetsnämndens område och återsänder ärendet. 6 

                                                                                                                             
landsting, Regionplane- och trafiknämnden (1994): ”§ 35 Storstockholmsöverenskommelsens 
kommunikationskansli RTN 9401-0008”, utdrag ur protokoll 3/1994 1994-04-26, s. 1, Stock-
holms läns landsting, Regionplane- och trafiknämnden (1994): ”§ 44 9 Förslag till reviderat samar-
betsavtal om ett kommunikationskansli för Storstockholmsöverenskommelsen RTN 9401-0008”, 
utdrag ur protokoll 4/1994, 1994-05-31, s. 1-2, bilaga 5, s. 1-2, Gatu- och fastighetsnämnden 
(1994):   ”Reviderat förslag om upprättande av ett kommunikationskansli för Storstockholms-
överenskommelsen”, utdrag ur protokoll 1994-09-06, Dagens Nyheter (1996): ”Stillsam aktion 
mot Dennis paketet”, Flores, J., 1996-02-14, avd. KOM, s. D03 (A4) 
5 Stockholms läns landsting, Regionplane- och trafiknämnden (1994):  ” § 10 10 Samarbetsavtal om 
ett kommunikationskansli för Storstockholmsöverenskommelsen”, RTN 9102-0047, utdrag ur 
protokoll 1994-01-25, s. 1-2 jfr även bilaga 9 
6 Ibid, s. 1-2, bilaga 11 
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Senare ändras avtalet som berör kansliet, kommun och Landsting kommer 
överens om att kommunikationskansliets politiska ledningsgrupp utgår. De 
ersätts av projektanställda kanslister. Landstingets, Regionplane- och trafik-
nämnd, godkänner det ändrade avtalet den 31 maj 1994. Bengt Hellman (c) 
reserverar sig och yttrar att han anser att Dennispaketet bör omförhandlas och 
att det saknar medborgerlig förankring. Trafiken i regionen släpper ut mer för-
oreningar än vad naturen mäktar med.7 Gatu- och fastighetsnämnden fattar 
motsvarande beslut. Margareta Olofsson (v) anser: 

’Kommunikationskansliet har upprättats som ett propagandakansli för Den-
nisförespråkarna. Nu drar man öronen åt sig. Politiker kan inte smutsa ner 
sina fingrar med något så tvivelaktigt. Av detta skäl ersätter man den politis-
ka styrgruppen med en ledningsgrupp bestående av två tjänstemän. Det gör 
inte saken bättre. Det enda politiskt hederliga är att lägga ned kansliet.”8 
(Citat III, jfr nedan) 

Olofsson är tydligt kritiskt mot vad hon beskriver som kansliets opinionsbild-
ning för Dennispaketet. Hon anser vidare att den politiska majoriteten vill di-
stansera sig från kansliets verksamhet och därför ersätter dess politiska styrgrupp 
med tjänstemän.9  

Även Lars Gyllensten, författare, före detta ständig sekreterare i Svenska 
Akademien samt medlem i Kommittén för Gustavianska Parken, invänder mot 
Denniskansliet. Det sker i en debattartikel i Expressen den 5 september 1994, 
debattartikeln är specifikt riktad till Ingvar Carlsson, (s) partiordförande. Gyl-
lensten inleder med att referera till vad Birgitta Dahl, (s) och Anna Lindh, (s) 
tidigare uttalat i en debattartikel i Svenska Dagbladet. De båda betonar att bil-
trafiken har skadliga effekter på natur- och kulturmiljö. Dahl och Lindh beto-
nar även att det är de rika länderna som förbrukar mest resurser och sprider 
mest miljöskadande emissioner. Om utvecklingsländerna tar efter de rika län-
dernas bristfälliga resurshushållning kommer det att få katastrofala konsekven-
ser för människan. Så långt är allt gott och väl med Dahl och Linds resonemang 
kommenterar Gyllensten. Han betonar dock att det inte får stanna vid nämnda 
principer. Och tillägger att Dennispaketet går tvärs emot vad de båda hävdar: 
                                                      
7 Stockholms läns landsting, Regionplane- och trafiknämnden (1994):   ”§ 35 Storstockholmsöver-
enskommelsens kommunikationskansli RTN 9401-0008”, utdrag ur protokoll 3/1994 1994-04-
26, s. 1, Stockholms läns landsting, Regionplane- och trafiknämnden (1994):  ”§ 44 9 Förslag till 
reviderat samarbetsavtal om ett kommunikationskansli för Storstockholmsöverenskommelsen 
RTN 9401-0008”, utdrag ur protokoll 4/1994, 1994-05-31, s. 1-2, bilaga 5, s. 1-2 
8 Gatu- och fastighetsnämnden (1994): ”Reviderat förslag om upprättande av ett kommunikations-
kansli för Storstockholmsöverenskommelsen”, utdrag ur protokoll 1994-09-06,  
9 Gatu- och fastighetsnämnden (1994): ”Reviderat förslag om upprättande av ett kommunikations-
kansli för Storstockholmsöverenskommelsen”, utdrag ur protokoll 1994-09-06, jfr även Expressen 
(1994): ”Fram med rapporten”, Molund, L., 1994-02-11, avd. NYH, s. 10 (S1) jfr även Expressen 
(1994): ”Dennisrummet ... Kostar skattebetalarna 30 miljoner”, Matson, H., 1994-04-16, avd. 
NYH, s. 17 (S1) 
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”Allt eftersom Dennisprojektens innebörder har blivit kända för en större 
allmänhet har de också mötts av en omfattande och växande kritik. Till-
skyndarna har reagerat på sätt som är djupt ovärdiga i en demokrati och som 
skapar ett ökande politikerförakt. Man har aldrig ställt upp för att möta sina 
väljare på organiserade möten; aldrig visat några tecken till att beakta sakli-
ga argument. Man har svarat med arroganta avfärdanden och maktspråk. 
Vi kan se ett exempel på sådant i de affischer som nyligen har satts upp med 
referat från Ralph Lédels [(m) finanslandstingsråd och ordförande i lands-
tingets regionplane- och trafiknämnd, min anm.] dumdryga tarvlighet om 
hur onödigt det är med parker när man kan ta bilen och fara ut i naturen 
för att titta på träd. Lédels framträdande är inte unikt. Dryghet och noncha-
lans kännetecknar på det hela taget detta sällskaps uppträdande. 

Man har inrättat en propagandakansli, med mångmiljonresurser av skatte-
medel, för att ge en vinklad framställning av hur bra Dennisprojektet skulle 
vara. Propagandakansliet är ett utslag av väljarförakt. Så är också hela till-
komsten av projektet och det fortsatta försvaret av det, däribland tillskyndar-
nas personliga framträdanden. De socialdemokratiska stödjarna utgör inget 
undantag. Väljarförakt och egenmäktighet alstrar i sin tur politikerförakt. 
Politikerföraktet drabbar inte bara de aktuella politiker som har kompromet-
terat sig i samband med lanseringen av Dennispaketet utan får en sprid-
ningseffekt till politiker och politik över huvud taget. Och politikerförakt är 
djupt skadligt för en fungerande demokrati.”10 (Citat IV, jfr nedan) 

Gyllensten hävdar följaktligen att Dennisprojektens tillskyndare uppvisar 
bristande intresse för dialog och sakliga argument. De är arroganta och ägnar sig 
åt ’maktspråk’. Denniskansliets skattefinansierade propaganda är ett exempel på 
denna attityd. Både Denniskansliet och Dennispaketets tillkomst innebär ett 
väljarförakt. Gyllensten varnar sedan för att väljarförakt och politikerförakt står 
i en ömsesidig och förstärkande relation till varandra, vilket allvarligt skadar 
demokratin. 11   

Radikala aktivister är också starkt kritiska till Denniskansliets verksamhet. 
Nils, SEA, säger exempelvis följande i en intervju med mig: 

NILS: ” --- det fanns ett informationskansli för Dennisöverenskommelsen, 
som faktiskt gick ut i skolorna och det minns jag för vi besök från någon tant 

                                                      
10 Gyllensten, L. (1994): ”’Lämna betongen – rädda demokratin’. Lars Gyllensten i öppet brev till 
Ingvar Carlsson”, Expressen, 1994-09-05, avd. MIE, s. 21 (S1), jfr även Gyllensten, L., Seder-
holm, M. (1995): ”Stoppa Dennispaketet”, Dagens Nyheter, 1995-04-10, avd. KUL, s. B02 (A4), 
Wästberg, O. (1994): ”Rösta om Dennispaketet!”, Expressen, 1994-09-13, avd. LED, s. 02 (S1) 
11 Gyllensten, L. (1994): ”’Lämna betongen – rädda demokratin’. Lars Gyllensten i öppet brev till 
Ingvar Carlsson”, Expressen, 1994-09-05, avd. MIE, s. 21 (S1), jfr även Gyllensten, L., Seder-
holm, M. (1995): ”Stoppa Dennispaketet”, Dagens Nyheter, 1995-04-10, avd. KUL, s. B02 (A4), 
Wästberg, O. (1994): ”Rösta om Dennispaketet!”, Expressen, 1994-09-13, avd. LED, s. 02 (S1) 
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därifrån när jag gick i trean i gymnasiet, som kom och berättade hur fint det 
här var. Nu råkade jag finnas i den klassen. Det blev en diskussion där mel-
lan oss, men det är inte så många som fattar det där och trots att det lades 
ner 10 miljoner årligen på att få ut positiv information om Dennispaketet. 
Den utgav sig för att vara objektiv den där broschyren men den hette: Hellre 
runt än igenom. Det var så uppenbart snedvriden information. Det fanns 
väldigt tydliga paralleller till, det var ungefär samtidigt som EU-
omröstningen. Det var slående hur man med olika kampanjer försökte... ” 

GLEMDAL: ”Så du uppfattade dem som en slags kampanjorganisation?” 

NILS: ”Ja gud ja, de fick pengar, det var bara och titta på deras broschyrer. 
Vi ockuperade dem också, när det nu var, jag gick nog fortfarande på gym-
nasiet. Det kan ha varit 1994-1995 [Nils minns fel, ska vara februari 
1996, min anm.]. Vi ockuperade deras kansli. Vi argumenterade som så att 
nu är det dags för oss. Nu vill vi ha en dag när vi  får ut vår information. Vi 
tog dit vårt material: Dennispaketet - En kritisk granskning. Det där tog vi 
och tryckte upp på deras kopiatorer och sedan kommenterade vi det så det 
blev en ganska rolig grej. Det var en klass som var där just när vi tog oss in 
och ockuperade som fick höra vår version av vad Dennispaketet var för nå-
got. Det kändes för en gångs skull som lika villkor.”12 

Nils påpekar bestämt att Denniskansliet arbetar med att föra ut positiv informa-
tion om Dennispaketet. Den information som hans egna gymnasieklass får vid 
ett besök från kansliet är ett exempel på det, ett annat exempel är innehållet i en 
skrift från kansliet med namnet Hellre runt än igenom. Aktivisternas reaktion 
mot vad som uppfattas som agitation från kansliet är, påpekar Nils, att ockupe-
ra det. Vi återkommer strax till det. Filip, SEA, anser att  kansliet är ett ”propa-
gandakansli”13, och påpekar att kansliet får ca 10 miljoner kronor per år för att 
sprida positiv information om paketet. Samtidigt finns det, uppger aktivisten, 
en betydande opinion emot det. Demonstrationer genomförs. Filip tänker san-
nolikt exempelvis på demonstrationen den 17 november 1993. Dagens Nyheter 
uppger att cirka 3 500 personer deltar. 14 Filip tillfogar sedan: 

FILIP: ” ---- opinionen inte är övertygad om att det här är ett bra projekt 
och då skulle man lägga väldigt mycket skattepengar då på att övertala folk 
att det är det. De publicerade väldigt mycket informationsmaterial som man 
i miljörörelsen uppfattade liksom ganska tendensiöst, sopade mycket problem 
med det här under mattan och man bjöd in skolklasser och skulle informera 

                                                      
12 Nils, Socialekologisk Aktion, intervju, s. 4 
13 Filip, Socialekologisk Aktion, intervju, s. 2 
14 Filip, Socialekologisk Aktion, intervju, s. 2, Dagens Nyheter (1993): ”Protest mot ringled samlade 
3 500”, Falk, Jan, 1993-11-18, avd. KOM, s. D04 (A4) 
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dem och visade en informationsfilm som hette ”Bättre runt än genom”.  Det 
var på något sätt ----  jag menar vi var ju en massa fattiga organisationer, 
som när vi ville nå ut med saker fick ha insamlingar och anordna fester och 
så där. Det kändes som att det var en väldig snedvridning i vilken informa-
tion man kunde nå ut med.”15 

Filip framhåller att Denniskansliets uppgift är att propagera för och övertala en 
skeptisk folklig opinion om Dennispaketets fördelar. Filip pekar även på den 
bristande proportionaliteten mellan kansliets stora finansiella resurser och mil-
jörörelsens små sådana. Det finansieras dessutom med hjälp av skattemedel.16   

Eftersom radikala miljöaktivister uppfattar att Denniskansliet propagerar för 
Dennispaketet ockuperar de den 13 februari 1996 kansliet. De åtta aktivisterna 
kallar sig för dagen för ”Kontorsjouren”. Att de gillar att använda skämtsamt 
menade namn på sina aktiviteter framgår redan i förra kapitlet. Minst två av 
aktivisterna tillhör SEA. 17  Filip, SEA, berättar för mig om aktionen och motivet 
till den på nedanstående sätt: 

FILIP: ”Då var väl resonemanget som så att för en dag skulle vi försöka 
jämna ut oddsen lite, vi har ju inte tillgång till, på den tiden tror jag inte 
man hade så mycket tillgång till datorer och internet och inte till kopierings-
maskiner och telefoner och så där. Så då tänkte vi att då tar vi och hjälper 
det här kansliet under en dag och lämna mer objektiv information. Det var 
ju liksom ett positivt upplägg på aktionen, inte att vi skulle hindra dem från 
att göra sitt arbete, utan att vi skulle vara extra kontorsresurs. Vi kallade oss 
till och med för Kontorsjouren --- .” 18 

Filip betonar att aktionen gick mycket lugnt till. Aktivisterna kom till kansliet 
på morgonen. De kopierade sedan upp flygblad, ringde samtal och höll föredrag 
                                                      
15 Filip, Socialekologisk Aktion, intervju, s. 2-3 
16 Ibid, s. 2-3 
17 Filip, Socialekologisk Aktion, intervju s. 3, Stockholms läns landsting, Regionplane- och trafik-
nämnden (1994): ” § 10 10 Samarbetsavtal om ett kommunikationskansli för Storstockholms-
överenskommelsen”, RTN 9102-0047, utdrag ur protokoll 1994-01-25, s. 1-2 jfr även bilaga 9, 
jfr även Gatu- och  Fastighetskontoret (1994): ”Reviderat förslag om upprättande av ett kommu-
nikationskansli för Storstockholmsöverenskommelsen – Förslag till beslut”, Tjänsteutlåtande 
1994-08-15, till Gatu- och fastighetsnämnden, dokumentet undertecknat av Börje Berglund, 
Christian Gauffin, s. 2-3, Stockholms läns landsting, Regionplane- och trafiknämnden (1994): ”§ 35 
Storstockholmsöverenskommelsens kommunikationskansli RTN 9401-0008”, utdrag ur proto-
koll 3/1994 1994-04-26, s. 1, Stockholms läns landsting, Regionplane- och trafiknämnden (1994): 
”§ 44 9 Förslag till reviderat samarbetsavtal om ett kommunikationskansli för Storstockholms-
överenskommelsen RTN 9401-0008”, utdrag ur protokoll 4/1994, 1994-05-31, s. 1-2, bilaga 5, 
s. 1-2, Gatu- och fastighetsnämnden (1994):   ”Reviderat förslag om upprättande av ett kommuni-
kationskansli för Storstockholmsöverenskommelsen”, utdrag ur protokoll 1994-09-06, Dagens 
Nyheter (1996): ”Stillsam aktion mot Dennis paketet”, Flores, J., 1996-02-14, avd. KOM, s. D03 
(A4), Miljömagasinet (1996): ”De ska sätta stopp för Dennispaketet”, 1996-02-29, nr 9, s. 1, 7-8 
18 Filip, Socialekologisk Aktion, intervju, s. 3 
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för någon besökande skolklass. Kanslipersonalen fick arbeta på som vanligt. 

Nils, SEA, påpekar alltså (jfr ovan) att aktivisterna via kansliet distribuerar sitt 
eget material. Han framhåller i sammanhanget särskilt skriften Dennispaketet – 
en kritisk granskning. Flores, Dagens Nyheter (14 februari 1996), beskriver 
under rubriken ”Stillsam aktion mot Dennispaketet” aktionens syfte på samma 
sätt som Filip. Tanken är alltså att under en dag använda kansliets lokaler och 
utrustning för att uppväga Denniskansliets påstådda propaganda. Sara Wolde-
giorgis, Ur Tid Är Leden (paraplyorganisation för Dennispaketsmotståndarna), 
uttalar sig. Hon beklagar att kansliet ensidigt för ut positiv information om 
paketet. En anställd, Magnus Nelin, förnekar att så skulle vara fallet. Det finns 
lika många som anser att kansliet är emot Dennispaketet. Den nämnde journa-
listen noterar att Börje Berglund, Gatu- och fastighetsdirektör, därefter kommer 
in i kansliets lokaler för att se efter vad som pågår. Flores anmärker att Berglund 
avvisar anklagelserna om ett propagandakansli med nästan exakt samma ord 
som Nelin. 19 

13.1.1 Bakgrund till kansliets inrättande 

Vi har i kortfattade ordalag redan berört bakgrunden till Denniskansliets inrät-
tande. Redovisade påståenden om Denniskansliet föranleder en fördjupad 
granskning av kansliets syften. Denna granskning visar att Bo Malmsten, regi-
onplanedirektör vid Regionplane- och trafikkontoret, vänder sig till Burson-
Marsteller. Det globala företaget sysslar med strategisk och operativ kommuni-
kation samt Public Relations (PR). Burson-Marsteller offererar sedan tjänsten 
”Huvudbudskap, kommunikationsstrategi och aktionsplan för politikergrup-
pen” samt tjänsten ”Start av kommunikationskansli” (8 respektive 14 januari 
1994).20 Detta är alltså cirka två år före det att de radikala miljöaktivisterna 
ockuperar Denniskansliet. I det först nämnda dokumentet framgår:  

                                                      
19 Filip, Socialekologisk Aktion, intervju, s. 3, Dagens Nyheter (1996): ”Stillsam aktion mot Dennis 
paketet”, Flores, J., 1996-02-14, avd. KOM, s. D03 (A4), Miljömagasinet (1996): ”De ska sätta 
stopp för Dennispaketet”, 1996-02-29, nr 9, s. 1, 7-8. Aktivisterna i SEA är inte ensamma om att 
se Denniskansliet som ett propagandakontor - jfr Gyllensten, L. (1994): ”’Lämna betongen – 
rädda demokratin’. Lars Gyllensten i öppet brev till Ingvar Carlsson”, Expressen, 1994-09-05, avd. 
MIE, s. 21 (S1), jfr även Gyllensten, L., Sederholm, M. (1995): ”Stoppa Dennispaketet”, Dagens 
Nyheter, 1995-04-10, avd. KUL, s. B02 (A4), Wästberg, O. (1994): ”Rösta om Dennispaketet!”, 
Expressen, 1994-09-13, avd. LED, s. 02 (S1), Olofsson, M. (1995): ”Dennisbroschyr till skolor en 
ren propagandaskrift”, 1995-04-24, avd. KOM, s. D13 (A4), jfr även Expressen (1994): ”Fram 
med rapporten”, Molund, L., 1994-02-11, avd. NYH, s. 10 (S1) jfr även Expressen (1994): 
”Dennisrummet ... Kostar skattebetalarna 30 miljoner”, Matson, H., 1994-04-16, avd. NYH, s. 
17 (S1), Qvarforth, A. (1995): ”Denniskansliet sprider propaganda”, 1995-06-07, avd. NYH, s. 
D12 (A4), Qvarforth, A. (1995): ”Motsägelsefull Dennis-broschyr”, 1995-05-12, avd. KOM, s. 
D14  (A4), Sällvin, G. (1995): ”Denniskansliet svarar på frågor”, 1995-05-26, avd. KOM, s. D22 
(A4) 
20 Regionplane- och trafiknämnden, Regionplane- och trafikkontoret (1994): ”Ang offert om kom-
munikation för Storstockholmsöverenskommelsen”, till Lars Thalén, Burson-Marsteller, RTN 
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”Vid möte 1993 12 30 presenterade Burson-Marsteller en första situations-
bedömning och ett första förslag till arbete med kommunikationsbehov för att 
genomföra Dennisöverenskommelsen.”21 (Citat V, jfr nedan) 

Bolaget beskriver alltså sin uppgift som att det ska främja möjligheterna till att 
verkställa Dennispaketet. Det är tydligen inte tänkt att alla ska känna till Bur-
son-Marstellers instrumentella uppgift i förhållande till Dennispaketets verkstäl-
lande. Burson-Marsteller anger i ett dokument märkt med: Strängt Förtroligt - 
Kommunikationsstrategi för Dennispaketet - Underhandsrapport till Dennis-
förhandlarna, bland annat: 

”Idag präglas mediabilden av Dennnispaketet av negativa synpunkter  

--- Trots detta är den breda allmänheten relativt neutral till Dennispaketet 
än så länge  

--- Så snart det konkreta genomförandet av Dennispaketet påbörjas ökar för-
utsättningarna för att motkrafterna kan mobilisera en större mängd aktivis-
ter som övertygar en större allmänhet. 

Skall Dennispaketet kunna genomföras i enlighet med sina intentioner måste 
debattläget ändras genom en aktiv kommunikationsinsats” 22  

Massmedia beskriver, enligt Burson-Marsteller, Dennispaketet på ett övervä-
gande negativt sätt. Perioden när paketet ska verkställs är kritisk för då har mot-
ståndarna störst förutsättningar att mobilisera allmänheten mot paketet. Det 
krävs kommunikation för att ändra läget. Burson-Marsteller fokuserar sedan på 
resurserna. Kommunikationsinsatserna är bristfälliga men Österledskonsortiet 
och Stockholmsleder AB har givit positiva bidrag (Stockholmsleder AB, bolag 
inom Vägverkskoncernen är 1991 - 1993 ansvarigt för motorvägsringen och 
Yttre Tvärleden). Burson-Marsteller slår fast att Dennisförhandlarna tänker satsa 
på ett kommunikationskansli med ett anslag på 10 miljoner kronor och att 
Vägverket huvudsakligen i egen regi ämnar satsa 100 miljoner kronor på infor-
mation. Burson-Marsteller anser att motståndarna har tillträde till massmedia 
och att utan insatser kommer debatten fortsatt att präglas av en kamp för och 
emot motorvägar. Det innebär att: ”Dennispaketet förblir ett motorvägspaket 
för ökad bilism”. Paketets innehåll av kollektivtrafik och miljömässighet under-

                                                                                                                             
9401-0008, s. 1, jfr även offert Burson-Marsteller (1994): ingen titel, till Christian Gauffin, 
1994-01-08, Stockholms Gatu- och fastighetskontor Dnr 94-006-101, stämplat ”Inkom 94-01-
11”, s. 1 
21 Burson-Marsteller – Stockholm (1994): ”Offert - Huvudbudskap, kommunikationsstrategi och 
aktionsplan för politikergruppen”, Storstockholmsöverenskommelsen, 1994-01-08, s. 2 
22 Burson-Marsteller - Stockholm (1994): ”Strängt Förtroligt - Kommunikationsstrategi för Den-
nispaketet – Underhandsrapport till Dennisförhandlarna”, utan datum, s. 3 
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betonas, vilket i sin tur medför att den allmänna opinionens stöd blir svår att 
erövra. Konsekvensen blir, enligt företaget, sannolikt att paketet spricker. 23  

Burson-Marstellers slutsats är att det krävs: ”starka kommunikations-
processer under lång tid för att paketet skall kunna  genomföras.” Vidare fastslås 
att det krävs: ”neutralisering av motståndarna genom faktaövertag och ny pro-
blemformulering (debatt på egna villkor).” (Citat VI, jfr nedan) Dennispaketets 
nuvarande position men även dess framtidsutsikter målar PR-bolaget således 
upp i mörka färger. Det krävs stora resurser insatta under lång tid för att vända 
läget för Dennispaketet. Landstinget i Stockholms läns, Regionplane- och tra-
fiknämnd beställer sedan den 17 januari 1994 tjänsten ”Huvudbudskap, kom-
munikationsstrategi och aktionsplan för politikergruppen” samt tjänsten ”Start 
av kommunikationskansli”.24 

Malmsten, Persson (2001) nämner Denniskansliet. En av författarna, den 
ovan redan nämnde Malmsten, är alltså den som vänder sig till Burson-
Marsteller för att anlita företagets tjänster. Magnus Persson är statssekreterare 
för (s) Kommunikationsdepartementet 1994 - 1998. Kansliets målgrupper är, 
enligt Malmsten, Persson, de lokala och regionala politikerna som har små kun-
skaper om Dennispaketet. Kansliet sysslade vidare med informationsverksamhet 
riktad mot skolan. 25 Orsaken var att: ”Lärarna var viktiga opinionsbildare och 
eleverna förmedlade informationen vidare till föräldrarna.” 26 Malmsten, Persson 
förnekar att det skulle röra sig om ett propagandakontor: 

”Det blev inget ’propagandakansli’, vilket många utmålade det som, utan 
man försökte att sakligt redovisa de olika delarna av paketet. Kansliet såg 
alltså som sin uppgift att öka kunskapen om Dennis, ’ej att genomföra Den-
nis’ och inte att propagera för paketet.”27 (Citat VII, jfr nedan) 

Denniskansliet beskrev Dennispaketet, tvärtemot vad kritikerna hävdat, på ett 
vederhäftigt sätt. Kansliets uppgift var att öka kunskapen och inte att agitera för 
paketet. Författarna tillägger att motståndarna efterhand ändrade sin uppfatt-
ning. De såg inte längre kansliet som ett propagandakontor utan såg dess in-
formation som tillförlitlig.28 

                                                      
23 Ibid, s. 3, 5, 7, 12 
24 Burson-Marsteller - Stockholm (1994): ”Strängt Förtroligt - Kommunikationsstrategi för Den-
nispaketet – Underhandsrapport till Dennisförhandlarna”, utan datum, s. 3, 5, 7, 12, Regionpla-
ne- och trafiknämnden, Regionplane- och trafikkontoret (1994): ”Ang offert om kommunikation 
för Storstockholmsöverenskommelsen”, till Lars Thalén, Burson-Marsteller, RTN 9401-0008, s. 
1, jfr även offert Burson-Marsteller (1994): ingen titel, till Christian Gauffin, 1994-01-08, 
Stockholms Gatu- och fastighetskontor Dnr 94-006-101, stämplat ”Inkom 94-01-11”, s. 1 
25 Malmsten, B., Persson, M. (2001): Dennispaketet – låsningar och lösningar, Regionplane- och 
trafikkontoret, Stockholm, s. 87-88 
26 Ibid, s. 88 
27 Ibid, s. 87  
28 Ibid, s. 87-88 
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13.2 Norra länkens upphandling 

Polisen genomför den 3 februari 1998 en husrannsakan hos Linus Brohult, 
Socialekologisk aktion (SEA). Polisens ingripande sker sedan maskiner förstörts 
vid Norra länken och senare även Södra länken (jfr avhandlingens kap. 12 och 
Epilog). Datorutrustning beslagtas. En hårddisk visar sig innehålla ett doku-
ment med överskriften ”Dennispaketet: Vem är egentligen boven i dramat?”. 
Dokumentet är ”senast ändrad” den 17 januari 1996. I det föregående kapitlet 
framgår att Brohult med flera är kritiska till den representativa demokratiska 
beslutsprocessens funktionssätt i fallet Dennispaketet. I nyss nämnda dokument 
rör kritiken beslutsprocessens funktionssätt i mer allmän bemärkelse (misstan-
kar om korruption). Brohult refererar till polisens gripande av Markus, Vägver-
ket, Region Stockholm, projektenheten för Ringen och Yttre Tvärleden (RYT). 
Han ska ha i samband med Norra länkens upphandling ha lämnat ut hemliga 
uppgifter till Skanska AB. Brohult känner sig oberättigat utpekad, i och med 
förespråkandet av radikala motståndsmetoder, som ’boven i dramat’. I själva 
verket återfinns ’boven’, hävdar han i dokumentet, på annat håll alltså på Väg-
verket.  29  

I dokumentet ifråga uppges att Brohult råkat stöta på Per-Olof Sahlström i 
Bellevueparken. Sahlström, Vägverket, Region Stockholm (RYT), är i allt vä-
sentligt operativ chef över utförandet av Dennispaketets motortrafikleder. De 
båda har ett långvarigt engagemang på var sin sida av konflikten kring motor-
vägsbyggena. Och de är därför bekanta sedan tidigare. Sahlström har tidigare 
haft en ledande position inom Österledskonsortiet (Atlas Copco AB, Philipson 
Construction AB, Fläkt AB och Skanska AB). Det är konsortiets lobbyingarbete 
som Brohult ser som den avgörande faktorn till Dennispaketets tillkomst (jfr 
avhandlingens kap. 12). 30   

Brohult och Sahlströms möte i Bellevueparken blir, enligt Brohult, spänt. 
Det är i så fall ännu ett exempel på de ansträngda relationerna mellan Norra 
                                                      
29 Polismyndigheten i Stockholms Län (1998): Söderorts Polismästardistrikt, Spaningsroteln, 1998-
02-03, dokumentet undertecknat av Benny Åkerblom, insp. s. 1, Polismyndigheten i Stockholms 
Län (1998): ”Promemoria över husrannsakan i ärende K 15813-98”, Samordningsmannen 2 
OKSA, 1998-02-03, dokumentet undertecknat Lars-Göran Dahlgren, s. 1, Polismyndigheten i 
Stockholms Län (1998): ”Information från Brohults dator”, post 1: ”Journar3, Dennispaketet: 
Vem är egentligen boven i dramat?, Ändrad 17/1-96//14:58:34, Svea Hovrätts akt blad 0069, 
Själva dokumentet ”Dennispaketet: Vem är egentligen boven i dramat?” är undertecknat Linus 
Brohult, s. 1 
30 Polismyndigheten i Stockholms Län (1998): Söderorts Polismästardistrikt, Spaningsroteln, 1998-
02-03, dokumentet undertecknat av Benny Åkerblom, insp. s. 1, Polismyndigheten i Stockholms 
Län (1998): ”Promemoria över husrannsakan i ärende K 15813-98”, Samordningsmannen 2 
OKSA, 1998-02-03, dokumentet undertecknat Lars-Göran Dahlgren, s. 1, Polismyndigheten i 
Stockholms Län (1998): ”Information från Brohults dator”, post 1: ”Journar3, Dennispaketet: 
Vem är egentligen boven i dramat?, Ändrad 17/1-96//14:58:34, Svea Hovrätts akt blad 0069, 
Själva dokumentet ”Dennispaketet: Vem är egentligen boven i dramat?” är undertecknat Linus 
Brohult, s. 1 
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länkens och Dennispaketets anhängare respektive motståndare. Brohult beskri-
ver mötet på följande sätt: 

”Sahlströms leende förbyttes i en ytterst spänd och allvarlig min när jag förde 
rättsprocessen på tal. Jag frågade honom om upphandlingen av Norra Län-
ken nu skulle behövas göras om. Det behövdes inte svarade Sahlström stelt 
stirrande rakt framför sig. Inga oegentligheter hade skett. ’Det finns inga som 
helst bevis’ sade han med en nästan väsande ton, och luften i Bellevueparken 
där vi befann oss kändes plötsligt tryckande. Eftersom det då rådde förunder-
sökningssekretess visste jag inte särskilt mycket om vad som hänt, och jag nöj-
de mig med hans svar, men jag lade detta på minnet.”31 

Sahlström uppges bestämt tillbakavisa att några oegentligheter skulle ha inträf-
fat i samband med Norra länkens upphandling samt att den därför skulle behö-
va göras om.  

Bakgrunden till meningsutbytet i Bellevueparken mellan Brohult och Sahl-
ström är en polisanmälan den 20 december 1995 hos Polismyndigheten i 
Stockholms Län, Länskriminalens ekorotel. Brottet rubriceras som Trolöshet 
mot huvudman. Anmälan författas sedan Hans Rode, Vägdirektör och Region-
chef, kontaktat polisen. Han har via en person på bygg- och fastighetskoncer-
nen NCC AB fått veta att Markus samband med Norra länkens upphandling 
olovligen lämnat ut konfidentiella uppgifter till Skanska AB. De omständighe-
ter som leder fram till att detta uppdagas är högst osannolika. Markus försök att 
förklara sitt beende för polisen ger fascinerande inblickar i hur byggbranschen 
kan fungera. Det gäller inte minst kartellverksamhets organisering.32 

Den annars så aktiva och kritiska miljörörelsen är oväntat tysta om Markus 
gripande, i varje fall offentligt. Men dokumentet från Brohults dator visar att 
gripandet inte går obemärkt förbi. Dokumentet författas före de radikala miljö-
aktivisternas övergång från blockader till sabotage av Norra länken. Markus 
gripande kan att döma av Brohults indignerade uttalanden i nämnda dokument 
bidra till det ändrade metodvalet. 

Innan redogörelsen fortsätter bör följande klargöras. Nedan används till stor 
del alias på de involverade. Alias är alltid bara ett förnamn. Dock nämns de 
verkliga namnen på chefer i Vägverket såsom Rode och Sahlström. Det sker 
med hänsyn till avhandlingens helhet och sammanhang. Ingenting i det som 
sägs i detta kapitel, eller på annan plats i avhandlingen, avser ange eller antyda 
att dessa tjänstemän på något sätt skulle vara involverade i några oegentligheter. 
                                                      
31 Polismyndigheten i Stockholms Län (1998): ”Information från Brohults dator”, post 1: ”Jour-
nar3, Dennispaketet: Vem är egentligen boven i dramat?, Ändrad 17/1-96//14:58:34, Svea Hov-
rätts akt blad 0069, Själva dokumentet ”Dennispaketet: Vem är egentligen boven i dramat?” är 
undertecknat Linus Brohult, s. 2 
32 Polismyndigheten i Stockholms Län (1995): ”Förundersökningsprotokoll, s. 4-13, dessa sidor 
innehåller bla. ”Anmälan”, 1995-12-20, 0201-K314885-95, s. 1-2 (s. 4-5), Vägverket – Region 
Stockholm (1995): ”Fax”, till Nils Fellkvist, från Hans Rode, 1995-12-20, s. 1-8 (s. 8-13) 



Denniskansliet respektive Norra länkens upphandling 

 271

Det finns ingen grund för att ange att de har något med saken att göra. Jag tror 
heller inte att så är fallet. 

13.2.1 Upphandlingen startar 

Vägverket Region Stockholm begär, vilket EGs direktiv och Lagen om offentlig 
upphandling stipulerar, i en annons i ”the Official Journal of the European 
Communities” in anbud från entreprenörer att delta i konstruktionen av Norra 
länken. Det finns fyra entreprenader: Roslagstull, Norrtull, Frescati och Värtan. 
Annonseringen sker den 30 augusti 1995. Anbuden inkommer i slutet av okto-
ber. Företagen bör om de ska kunna accepteras visa att att de besitter nöd-
vändiga ekonomiska muskler, kunnighet, rutin, kunna ge anvisning på refe-
rensobjekt etc. Vägverket finner att sju företag klarar utvärderingen. De rangor-
dnas. Detta är färdigt i skiftet november - december 1995. De högst rankade 
och  utvalda företagen får veta att de är prekvalificerade. De får inte vetskap om 
hur det gått för några andra företag än det egna. Det är sekretessbelagt. 33   

Upphandlingens första omgång, förklarar Sahlström - Vägverket Region 
Stockholm (RYT) - för polisen, går ut på att sortera bort ett antal företag som 
inte bedöms som nog kvalificerade. De återstående är så kallade kvalificerade 
företag. Därifrån väljs sedan ett givet antal företag till bestämda projekt som 
Roslagstull eller Norrtull. Den mindre mängden högst lämpliga företag kallas 
för de prekvalificerade. Information om vilken kategori som respektive företag 
tillhör sänds ut den 30 november 1995. De får inte veta hur det gått för de 
andra. Informationen rör endast det egna företaget. 34 

Sahlström menar att Vägverket Region Stockholm själva kan bestämma om 
de vill sekretessbelägga visst material. Ingen lagstiftning stadgar detta. Om ver-
ket väljer att hemlighålla material måste dock beslutet följas av alla anställda. 
Vägverket beslutar att hålla namnen på listorna hemliga. Det finns relativt få 
företag på den svenska marknaden. Verket vill genom hemlighållandet förhind-
ra kartellbildning. 35 

13.2.2 Hemliga uppgifter lämnas ut externt 

Markus oegentliga beteende uppdagas på följande sätt. Angelica (alias) bor, 
enligt utskriften av ett polisförhör, i samma fastighet som Markus. Hon känner 
honom väl och är även förtrogen med vad Markus arbetar med inom Väg-
verket. Det finns i Markus lägenhet en telefonlinje med anslutning till Angelicas 

                                                      
33 Polismyndigheten i Stockholms Län (1996): ”Förhör”, gäller Hans Rode, förhörsdatum 1996-01-
17, Dnr: K314885-95, Dnr: AA-187-21364-2003, s. 2 (s. 141) 
34 Polismyndigheten i Stockholms Län (1996): ”Förhör”, gäller Per-Olof Sahlström, förhörsdatum 
1996-03-11, Dnr K314885-95, Dnr: AA-187-21364-2003, s. 1-2 (tilläggsprotokoll s. 2-3) 
35 Polismyndigheten i Stockholms Län (1996): ”Förhör”, gäller Per-Olof Sahlström, förhörsdatum 
1996-03-11, Dnr K314885-95, Dnr: AA-187-21364-2003, s. 2 (tilläggsprotokoll s. 3) 
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lägenhet. Det beror på att Angelicas före detta man Urban (alias) tidigare bott 
där. När Angelica blir sjuk och befinner sig i sitt hem i december 1995 (en tids-
uppgift som hon senare ändrar till perioden 20 - 23 november 1995), råkar hon 
av misstag koppla sin telefon till den angivna linjen. Angelica hör då bitar av ett 
samtal mellan Markus och en annan man. Det är av sådant slag att hon anser 
det lämpligt att anteckna vad som sägs.36 

Den andre mannens röst är bekant men Angelica kan inte identifera den. 
När hon beskriver den nasala och bitvis stammande rösten för Urban drar han 
slutsatsen att det är Jan (alias). Hon uppger i ett senare förhör att hon är full-
ständigt säker på att det är Markus och Jan som samtalar. De båda avlyssnade 
personerna samtalar enligt Angelica i en anda av hjärtlighet, förtrolighet och 
hemlighetsfullhet. Den person Markus talar med förefaller ha god branschkän-
nedom, eftersom de frekvent använder fackuttryck. 37 Hon beskriver sedan tele-
fonsamtalets innehåll (polisens sammanfattning): 

”När Angelica [alias, min anm.] kom in i det pågående samtalet talade 
Markus [alias, min anm.] till sin partner. Han berättade om vilka företag 
som var kvalificerade till och vilka som inte kvalificerat sig till att få bygg-
entreprenaderna vid Roslagstull och Norrtull. Angelica reagerade på detta 
med anledning av att hon en tid tidigare åkt med Markus i dennes bil från 
Stockholm till Trosa och denne då påtalat att han och en kollega kodat alla 
anbud så att inga uppgifter skulle läcka ut. När Markus räknade upp företa-
gen för sin samtalspartner noterade Angelica detta på ovannämnda kuvert. 
De företag som låg mycket bra till för att få entreprenaderna markerade hon 
med stjärna. Det nämndes också bl a att NCC inte var aktuella för något av 
projekten, enligt Angelicas minnesbild. Markus nämnde också att informa-
tionen var ’dynamit’ om den skulle ’komma ut’”38 

Angelica hör när Markus berättar för Jan om vilka företag som är kvalificerade 
för att utföra Norra länkens delentreprenader Roslagstull och Norrtull. Efter-
som Markus tidigare talat om för henne att han kodat alla anbud så att inga 
uppgifter ska lämnas ut reagerar hon emot vad hon får höra. Angelica antecknar 
företagsnamnen på ett kuvert. Hon markerar de företag som, enligt Markus, 
                                                      
36 Polismyndigheten i Stockholms Län (1996): ”Förhör”, gäller Angelica, förhörsdatum 1996-01-23, 
Dnr: K314885-95, Dnr: AA-187-21364-2003, s. 1-2 (s. 144-145), ”Förhör”, gäller Angelica, 
förhörsdatum 1996-03-07, Dnr: K314885-95, Dnr: AA-187-21364-2003, s. 1 (s. 146), jfr även 
Svenska Dagbladet (1996): ”Tjuvlyssnare fick chef på fall – Vägverkschef misstänks ha läckt upp-
gifter om upphandling”, Österholm, P., 1996-10-11, avd. Stockholm, s. 12 
37 Polismyndigheten i Stockholms Län (1996): ”Förhör”, gäller Angelica, förhörsdatum 1996-01-23, 
Dnr: K314885-95, Dnr: AA-187-21364-2003, s. 1-2 (s. 144-145), ”Förhör”, gäller Angelica, 
förhörsdatum 1996-03-07, Dnr: K314885-95, Dnr: AA-187-21364-2003, s. 1 (s. 146), jfr även 
Svenska Dagbladet (1996): ”Tjuvlyssnare fick chef på fall – Vägverkschef misstänks ha läckt upp-
gifter om upphandling”, Österholm, P., 1996-10-11, avd. Stockholm, s. 12 
38 Polismyndigheten i Stockholms Län (1996): ”Förhör”, gäller Angelica, förhörsdatum 1996-01-23, 
Dnr: K314885-95, Dnr: AA-187-21364-2003, s. 1 (s. 144) 
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ligger bra till med stjärna. Angelica noterar även att en person som kallas Anders 
(alias), Skanska AB, bedöms som i hög grad pålitlig. Företaget X AB (d.v.s. ett 
bolag som Markus är delägare i) omnämns. Det ska, tolkar hon, göras någon 
affär där Anders och X AB är involverade. Det talas om att det skall ’faktureras 
extra’, om olika sätt att debitera och att det sannolikt ska ske via Anders. Hon 
tillfogar i ett senare förhör att Anders ska vara behjälplig med att få fram pengar 
och att det ska ske via fakturering. Jan uppger, enligt Angelica, att det inte är 
några som helst problem att lösa detta. Hennes anteckningar om 2,5 - 3 miljo-
ner och 10 miljoner tror hon (i det första förhöret) rör bästa respektive sämsta 
ekonomiska utdelning för Markus och Jan. Angelicas före detta man hälsar se-
dan på och får se hennes anteckningar från samtalet mellan Markus och Jan. 39 

Urban berättar att han i samband med ett besök hos Angelica, i skiftet mel-
lan november och december 1995, upptäcker ett kuvert. På det anges ett antal 
namn på byggnadsföretag. Vid fråga får Urban veta att hon av en händelse av-
lyssnat ett samtal mellan Markus och en annan person. Hon tror enligt Urban 
att det rör upphandling av rondeller norr om Stockholm. Han arbetar inom 
verksamhetsområdet och blir därför intresserad av uppgifterna. Det framgår 
under det aktuella telefonsamtalet att dessa är ytterst hemliga, att vissa företag är 
intressantare än andra samt att Vägverket avser att förhandla ytterligare med de 
intressanta företagen. Dessutom framgår att en person med namnet Anders, 
anställd vid eller tidigare anställd vid Skanska AB, ska kontaktas. Urban uppger 
att Markus tidigare arbetat åt X AB [alias, min anm.] och att det under telefon-
samtalet nämnts något om inköp av material och faktureringsvägar via detta 
bolag. Angelica kan enligt Urban inte närmare förklara hur det skulle gå till.40  

Polisen förhör den 28 december 1995 Bengt-Åke (alias), NCC AB. Bengt-
Åke talar om att han kontaktas av Urban under november 1995 och att de träf-
fas den 30 samma månad. Det sker för att diskutera ett ämne som Urban tagit 
upp, uppgifter som Markus lämnar ut. Urban misstänker att NCC AB, där han 
tidigare arbetat, missgynnas vid upphandlingen. Det förefaller vara skälet till att 
Urban kontaktar företaget. 41  

Bengt-Åke för uppgifterna till Hans Rode, Vägverkets regionchef, och han 
för dem i sin tur vidare till polisen. Rode framför att det handskrivna protokoll, 
som Bengt-Åke, NCC AB, faxat till polisen till 100% stämmer med de 10 före-
tag och konsortier, som lämnat anbud. 42 Markus grips därefter. Han får i ett 
förhör den 5 mars 1996 ta del av gärningsbeskrivningen. Den lyder på följande 
sätt: 

                                                      
39 Polismyndigheten i Stockholms Län (1996): ”Förhör”, gäller Angelica, förhörsdatum 1996-01-23, 
Dnr: K314885-95, Dnr: AA-187-21364-2003, s. 2 (s. 145) 
40 Polismyndigheten i Stockholms Län (1996): ”Förhör”, gäller Urban, H-Tak AB, förhörsdatum 
1996-01-03, Dnr: K314885-95, Dnr: AA-187-21364-2003, s. 1-2 (s. 139-140) 
41 Polismyndigheten i Stockholms Län (1996): ”Förhör”, gäller Bengt-Åke, NCC AB, förhörsdatum 
1995-12-28, Dnr: K314885-95, Dnr: AA-187-21364-2003, s. 1-2 (s. 137-138) 
42 Polismyndigheten i Stockholms Län (1996): ”Förhör”, förhörsdatum 1996-01-17, Dnr: 
K314885-95, Dnr: AA-187-21364-2003, s. 2-3 (s. 142-143) 
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”Markus (alias, min anm.) är anställd som upphandlare vid Vägverket, Re-
gion Stockholm (huvudkontor i Solna) och ingår i en grupp handläggare som 
har till uppgift att bereda frågor om entreprenadupphandlingar avseende 
Ringenprojektet/ Norra länken. Markus har missbrukat sin förtroende-
ställning genom att vid telefonsamtal från sin bostad i Trosa i november 
1995 till utomstående röja hemlig uppgift (6 kap 2 § sekretesslagen) om vil-
ka företag som var prekvalificerade. Markus har härigenom skadat Vägver-
ket.” 43 

Markus förnekar först helt och hållet att han lämnat ut några hemliga uppgifter 
till utomstående om vilka företag som är prekvalificerade. Han hänvisar till att 
en entreprenör som inte klarat utgallringsprocessen försöker hämnas på honom. 
Det sker genom att sätta igång rykten. Han namnger bolaget och hänvisar till 
att det stått bakom försök att få honom följa med på en resa till Spanien. Rode 
har, gör Markus gällande, tidigare utvärderat bolagets uppträdande i en intern-
utredning.44  

Markus framhåller att de i upphandlingsprocessen utvalda företagen fort 
kartlägger vilka de andra bolagen är. Ett exempel är att en av Vägverkets konsul-
ter en dag kommer in på Markus rum och talar om att Skanska AB redan kän-
ner till de andra aktuella företagen. Detta sker endast några dagar efter att infor-
mationen gått ut från verket till respektive företag. Markus hävdar att Vägver-
ket, Region Stockholms projektenhet RYTs personal egentligen velat offentlig-
göra materialet men att svensk lag förhindrar detta. Han säger i ett annat förhör 
att verket inleder upphandlingen med ett uppstartsmöte. Där deltar en namngi-
ven jurist från huvudkontoret. Denne hävdar, enligt Markus, att offentlighets-
principen gäller. Andra deltagare hävdar (min tolkning) att det är omöjligt med 
hänvisning till sekretesslagen. En debatt uppstår kring detta. Markus säger att 
“vi” önskar att offentliggöra listan med de prekvalificerade. Det är oklart vem 
som ska räknas in i begreppet vi men jag tolkar att det rör sig om projektenhe-
ten RYTs personal. Markus tillfrågar en advokat i ärendet, en konsult knuten 
till Vägverket. Advokaten meddelar att sekretesslagen omöjliggör ett offentlig-
görande. Markus menar att vissa tjänstemän är överraskade över beskedet. RYTs 
ledningsgrupp (där Markus ingår) beslutar därefter att hemlighålla uppgifterna. 
Tidpunkten när detta sker är oklar men det förefaller vara strax före november 
månads utgång 1995. Verket sänder den 30 november 1995 ut information till 
företagen som är kvalificerade och prekvalificerade. Varje företag får endast 

                                                      
43 Polismyndigheten i Stockholms Län (1996): ”Förhör”, gäller Markus, förhörsdatum 1996-03-05, 
Dnr: K314885-95, Dnr: AA-187-21364-2003, s. 1 (s. 20) 
44 Polismyndigheten i Stockholms Län (1996): ”Förhör”, gäller Markus, förhörsdatum 1996-03-05, 
Dnr: K314885-95, Dnr: AA-187-21364-2003, s. 1-2 (s. 20-21) 
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information om de själva står på denna lista eller inte. Listan handlar endast om 
entreprenaderna Roslagstull och Norrtull. 45  

13.2.3 Modeller för att bilda karteller 

Markus fortsätter sin berättelse med att beskriva två i byggbranschen förekom-
mande modeller för kartellbildning. Han vill därigenom ge en bakgrund till att 
han olovligen vidarebefordrat hemliga uppgifter externt. Den första kartellmo-
dellen kallas för att man “syr jobben”. Det betyder att företag som via urvals-
processen är berättigade att lämna anbud sins emellan kommer överens om 
vilket pris respektive företag ska begära. Den andra benämns P-pott (p-peng). P 
står såvitt jag förstår helt enkelt för Procent. Kartellmodellen Procentpott inne-
bär nedanstående: 

”Anledningen till detta fenomen skulle finnas i det faktum att inom bran-
schen så läggs ett belopp om 10 procent av kontraktssumman för vart och ett 
av de kvalificerade bolagen i en pott, som sedan utbetalas till dessa av den 
som erhåller anbudet. Är inte listan över prekvalificerade bolag känd, finns 
risken att fler företag påstår sig vara prekvalificerade och skall ha sin del av 
potten, vilken då måste göras större. Detta leder till högre pris för Vägverket 
eftersom potten läggs ovanpå det ordinarie anbudsbeloppet.” 46 

Modellen ska förstås så att: om anbudsbeloppet är 100 kronor, om tio företag 
lämnar anbud och ingår i kartellen så är kartellpotten på 10 kronor och vart och 
ett av företagen ska lämna 1 krona till kartellpotten. Den som vinner anbudet 
utbetalar sedan kartellpotten till de företag som förlorat upphandlingen. Och 
dessa blir på så vis kompenserade för det förlorade anbudet. Kartellmodellsvalet 
beror på antalet konkurrerande företag. Jobbet kan sys om företagen är ca 4 
stycken. Om det handlar om fler, ca 7-10 stycken, klarar man inte det utan då 
lägger företagen alltså en pott. Markus hävdar att han försöker motverka att 
företag försöker tillskansa sig pengar från potten genom att låta påskina att ver-

                                                      
45 Polismyndigheten i Stockholms Län (1996): ”Förhör”, gäller Markus, förhörsdatum 1996-03-07, 
Dnr: K314885-95, Dnr: AA-187-21364-2003, s. 3-4 (s. 22-23), Polismyndigheten i Stockholms 
Län (1996): ”Förhör”, gäller Markus, förhörsdatum 1996-03-08, Dnr: K314885-95, Dnr: AA-
187-21364-2003, s. 1-3, 5, 24 (s. 24-26, 28, 47), ”Förhör”, förhörsdatum 1996-03-15, Dnr: 
K314885-95, Dnr: AA-187-21364-2003, s. 3 (s. 70) 
46 Polismyndigheten i Stockholms Län (1996): ”Förhör”, gäller Markus, förhörsdatum 1996-03-07, 
Dnr: K314885-95, Dnr: AA-187-21364-2003, s. 4 (s. 23), jfr Grennberg, T. (1998): Ta bort 
krökarna i byggsvängen – se hela elefanten, Torsten Grennberg AB, Stockholm, s. 25. G. med 
bakgrund i byggbranschen talar om ett tillägg benämnt p, vilket betecknar en procentsumma på 
anbudet som lämnas till kartellorganisationen i Stockholm. Kartellen gäller asfaltsbeläggningar i 
Norrland under 1960-talet. G fortsätter: “Vid högtidliga och årliga sammankomster fördelades de 
inbetalda p-pengarna mellan medlemmarna. Då fick man träffa hela ‘svarta gänget’ vid midda-
gen.”  
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ket bedömt dem som prekvalificerade. De bluffande företagen fördyrar anbu-
den. 47 Han vill, vilket sker före den 30 november 1995, söka förhindra det:   

MARKUS: ”Hur som helst nu är det så långt och vi går ut då och jag tänkte 
och jag tänkte så här, nu får vi se hur det går då. Det var ju som jag sa, jag 
kände ju ett behov av att öppna en kanal till marknaden. Jag kände det. Jag 
tar kontakt med en god vän och hör med honom [alltså Jan (alias) min 
anm.], han är inte aktiv i branschen, han har varit, åker hem till honom i 
samband med en resa jag har, frågar hörru du –ja vi resonerade ditt och datt 
då så här, frågar har du fortfarande kontakt med XX-gänget [Längre fram i 
förhöret framgår att detta ska uttydas “Järngänget”, ett kamratgäng, vars yr-
kesmässiga bakgrund är att de är anställda eller tidigare anställda i entrepre-
nadbranschen, min anm.]. Ja, säger han. Vi träffas. Ja. Hörru du, sa jag, jag 
har ett behov av att få stämma av marknaden och öppna den kanalen. Ja, 
jag återkommer, säger han. Så återkommer han och säger, jodå, det är okej. 
Då vill jag i första hand få bekräftat, finns det några grusåkare som har på-
stått att dom är med. Kan du kolla det? Grusåkare det vet han ju då alltså 
såna här mindre skuttar, som ska vara med och ha betalt. Jo, det var det ju. 
Jaha. Då gör jag själv en checkning på ett annat håll med en annan mycket 
nära vän, som har en ledande ställning i ett annat entreprenadföretag. Jag 
vet att han har ett jobb, frågar honom rakt på sak, fick du betala någon P-
peng på det där. Ja, för fan, jag hann inte komma igång förrän notan kom, 
sa han. Jaha du, sa jag, hur mycket då? Ja, så. Det här gjorde att jag bestäm-
de mig för, att nu ska jag så att säga använda min kanal för att komma i 
kontakt. Och jag gav inte hela sanningen, jag ...” 

FÖRHÖRSLEDARE: ”Kanalen var det din bekant det?” 

MARKUS: ”Det var min bekant, för jag ville så att säga komma i kontakt 
med dom riktiga, dom utvalda anbudsgivarna. Det är alltså viktigt. Och det 
var ju vår ambition ...”48 (Citat VIII, jfr nedan) 

Det föreligger, enligt Markus - följaktligen en kartell (modell Procentpott), vid 
Norra länkens upphandling. Lägg märke till att Markus mål inte förefaller vara 
att förhindra själva kartellverksamheten. Det vore väl förresten knappast möjligt 
för honom att på egen hand göra det. Hans begränsade mål, uppger Markus, är 
                                                      
47 Polismyndigheten i Stockholms Län (1996): ”Förhör”, förhörsdatum 1996-03-07, Dnr: 
K314885-95, Dnr: AA-187-21364-2003, s. 4 (s. 23), Polismyndigheten i Stockholms Län (1996): 
”Förhör”, förhörsdatum 1996-03-08, Dnr: K314885-95, Dnr: AA-187-21364-2003, s. 8 (s. 28), 
Polismyndigheten i Stockholms Län (1996): ”Förhör”, gäller Markus, förhörsdatum 1996-03-15, 
Dnr: K314885-95, Dnr: AA-187-21364-2003, s. 23-24 (s. 90-91) 
48 Polismyndigheten i Stockholms Län (1996): ”Förhör”, gäller Markus, förhörsdatum 1996-03-08, 
Dnr: K314885-95, Dnr: AA-187-21364-2003, s. 3-4, 7 (s. 26-27, 30), jfr  ”Förhör”, gäller Jan, 
förhörsdatum 1996-03-06, Dnr: K314885-95, Dnr: AA-187-21364-2003, s. 3 (s. 116) 
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att försöka utestänga vissa mindre företag (grusåkare). De gör sken av att tillhö-
ra de utvalda entreprenörerna utan att vara det. Grusåkarna försöker därigenom 
få del av kartellpotten. Markus medger sedan att han gör sig skyldig till tjänste-
fel när han lämnar ut den strikt konfidentiella informationen till obehöriga. 
Han tillägger att syftet är gott, vilket jag tolkar som att han anser att det be-
främjar Vägverkets intresse av att hålla nere kostnaderna. 49 Förhörsledaren frå-
gar om chefernas kännedom om Markus aktiviteter: 

FÖRHÖRSLEDARE: “Ditt agerande i hela den här historien, har du kon-
firmerat det här med dina chefer eller har du agerat helt på eget bevåg?” 

MARKUS: ”Jag har alltså en understanding att gå ut och göra detta och det 
beslutet har jag fattat helt själv, ja. Mitt initiativ, ja.” 

FÖRHÖRSLEDARE: ”Sahlström kände inte till någonting om detta, att du 
skulle ta dom här kontakterna om hur det är på marknaden och släppa listan 
och allting?” 

MARKUS: ”Nej. Nej, jag tror inte Sahlström vill veta så mycket vad jag gör 
eller inte kanske. Men det får väl han svara på.” 

FÖRHÖRSLEDARE: ”Om inte han vet, så vet inte Rode heller?” 

MARKUS: ”Rode vet definitivt inte. Nej, o, nej.” 50 

Markus ger tvetydiga svar när det gäller om han handlat på eget bevåg eller ej. 
Först säger han att han har ett ’understanding’ det vill säga att han informellt 
fått klartecken att agera som han gjort. Sedan säger Markus att han fattat beslu-
tet helt självständigt. Det är oklart vad han egentligen menar. Markus kontakt i 
Järngänget är Jan. Det är alltså den person som Markus, enligt Angelica, talar 
med vid den aktuella telefonkonversationen. Jan kommer vid ett eller flera till-
fällen med en förfrågan om att köpa hans samarbete på kontinuerlig basis. Mar-
kus anser att Jan inte själv kommer på att fråga om detta utan förmedlar den till 
förmån för en annan part i form av en viss icke namngiven entreprenör. Jan 
personligen har enligt Markus varken pengar eller nytta av informationen. Mar-
kus medger att Jan och han spånade om hur detta skulle kunna lösas praktiskt. 
Han säger sig dock ha tillbakavisat propåerna. 51 Diskussionen med Jan sker, 
enligt Markus, i bland annat nedanstående ordalag: 
                                                      
49 Polismyndigheten i Stockholms Län (1996): ”Förhör”, förhörsdatum 1996-03-08, Dnr: 
K314885-95, Dnr: AA-187-21364-2003, s. 5 (s. 28) 
50 Polismyndigheten i Stockholms Län (1996): ”Förhör”, förhörsdatum 1996-03-08, Dnr: 
K314885-95, Dnr: AA-187-21364-2003, s. 7 (s. 30) 
51 Polismyndigheten i Stockholms Län (1996): ”Förhör”, gäller Markus, förhörsdatum 1996-03-08, 
Dnr: K314885-95, Dnr: AA-187-21364-2003, s. 8-9 (s. 31-32) 
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MARKUS: “--- och det är väl så också, att en gång så kom det då – en gång, 
det var kanske fler gånger, det vet jag inte – ett förslag då ifrån – jag tror 
inte det var Jannes [alias, min anm.] förslag från början, utan han säger till 
mig så här. Du Markus [alias, min anm.] du vet ju det, att det finns ju 
rundlig budget för det här med information och du med din dåliga ekonomi 
kanske kunde ta och rätta till den. Ja, hur då då? Ja, då började man spåna 
litet där och X AB [d.v.s. ett bolag som Markus är delägare i - alias, min 
anm.] fanns ju där o s v. Ja, jag kan inte förneka, det lät ju intressant. Men 
jag sa också till Janne, du vet, jag har hållt mig ren hela tiden i mitt liv här, 
det där tycker jag är väldigt riskigt. Men okej, vi spånade om det där möjlig-
heter och vad det skulle kunna ge o s v, men jag har definitivt avskrivit det. 
Jag lovar dig.” 52 

Jan påminner Markus om hans dåliga ekonomi. Jan påpekar även att det hos 
byggföretag finns en särskild och väl tilltagen budget för att betala för informa-
tion som den upphandlande parten vill hemlighålla. Markus ska få betalt ge-
nom order till hans bolag X AB. Markus hänvisar därefter till att EG-direktiv 
stipulerar att anbuden måste protokollföras så fort de inkommer till Vägverket. 
Det är sedan omöjligt att ändra anbuden. Idén att köpa honom är, enligt Mar-
kus, av det skälet därför meningslös.53  

Jan nekar till skillnad från Markus helt och hållet till det han är misstänkt 
för. Det rör sig om anstiftan till tjänstefel eller alternativt medhjälp till trolöshet 
mot huvudman. Anders, Skanska AB, medger att han träffar Jan och Markus 
hemma hos Jan. De talar om Dennispaketet, Norra länken och denna motor-
vägs upphandlingsprocess. 54   

Markus och Jan häktas i mars 1996. Solna tingsrätts domslut i oktober 1996 
innebär att Markus får villkorlig dom för trolöshet mot huvudman. Och döms 
till 80 dagsböter à 205 kronor. Svea Hovrätt fastställer domen i mars 1997. 55 
Högsta domstolen meddelar längre fram ”ej prövningstillstånd”. 56 Jan döms för 
medhjälp till trolöshet mot huvudman och 70 dagsböter à 105 kronor samt 
villkorlig dom. Anders blir däremot inte ställd till ansvar för någonting.  

                                                      
52 Polismyndigheten i Stockholms Län (1996): ”Förhör”, förhörsdatum 1996-03-08, Dnr: 
K314885-95, Dnr: AA-187-21364-2003, s. 8 (s. 31) 
53 Polismyndigheten i Stockholms Län (1996): ”Förhör”, förhörsdatum 1996-03-08, Dnr: 
K314885-95, Dnr: AA-187-21364-2003, s. 8-12 (s. 31-35) 
54 Polismyndigheten i Stockholms Län (1996): ”Förhör”, gäller Jan, förhörsdatum 1996-03-08, 
Dnr: K314885-95, Dnr: AA-187-21364-2003, s. 7 (s. 126), Polismyndigheten i Stockholms Län 
(1996): ”Förhör”, gäller Anders, Skanska AB, förhörsdatum 1996-03-15, Dnr: K314885-95, 
Dnr: AA-187-21364-2003, s. 1-6 (s. 176-181) 
55 Solna tingsrätt (1996):Dom, 1996-10-23, B138/96, undertcknad Brita Sundberg-Weitman, s. 
1-19, Svea Hovrätt (1997): Dom, 1997-03-20, B20507/96, undertecknad Ann-Christine Zach-
risson, hovrättslagman, Bo Wiegert, hovrättsråd, Maria Schroeder, hovrättsassessor, s. 1-3 
56 Högsta domstolen (1997): Beslut, 1997-09-24, B1601/97, undertecknad Lars Å. Beckman, 
justitieråd, s. 1-2 
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13.2.4 Upphandlingsprocessens formalia 

Det kan behövas några klargöranden beträffande upphandlingens formalia. Jag 
använder i det syftet bland annat Rode och Sahlströms, alltså tjänstemän på 
Vägverket, berättelser i förhören. Därutöver nyttjas även Bengt-Åke, byggföre-
taget NCC AB, för det ändamålet. Rode uppger i polisförhören (polisens sam-
manfattning) det följande: 

”Ett företag/konsortium skulle få mycket stora fördelar gentemot sina konkur-
renter om de fick del av Vägverkets material från arbetet med att klassificera 
parterna samt verkets egna beräkningar över vad varje större delkomponent i 
projektet får kosta.”57 

Vetskapen om vilka företag som är kvalificerade och vilka som är bortsorterade 
är känt av endast fem personer. Däribland Rode, Sahlström och Markus. En-
dast den sistnämnde innehar nyckel till det särskilda förvaringsrum där uppgif-
terna finns.58 Rode skriver den 22 mars 1996 följande brev till Kent Madstedt, 
statsåklagare: 

”Eftersom byggbranschen är som den är, var det vår strategi att upphandla i 
internationell konkurrens och att under hela upphandlingsperioden se till att 
osäkerheten om vem som är med bibehålls. 

Mot den bakgrunden har vi beslutat om sekretess under hela upphandlings-
perioden från det att vi annonserade i Official Journal tills dess att vi tecknar 
entreprenadkontrakt. 

Det finns ingen enskild medarbetare som har befogenhet att agera på annat 
sätt än den beslutade strategin/arbetssättet. Detta såväl för att givna spelreg-
ler gäller/skall respekteras som för att vår trovärdighet skall behållas. 

De berörda medarbetarna har mot bakgrund av ovanstående fått skriva på 
en sekretessförsäkran och prekvalificeringsmaterialet har förvarats i låst ett 

                                                      
57 Polismyndigheten i Stockholms Län (1996): ”Förhör”, gäller Hans Rode, förhörsdatum 1996-01-
17, Dnr: K314885-95, Dnr: AA-187-21364-2003, s. 2 (s. 142) 
58 Polismyndigheten i Stockholms Län (1996): ”Förhör”, gäller Hans Rode, förhörsdatum 1996-01-
17, Dnr: K314885-95, Dnr: AA-187-21364-2003, s. 2-3 (s. 142-143), Polismyndigheten i Stock-
holms Län (1996): ”Förhör”, gäller Markus, förhörsdatum 1996-03-05, Dnr: K314885-95, Dnr: 
AA-187-21364-2003, s. 3 (s. 22) 
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utrymme som ett begränsat antal medarbetare har tillgång till.”59 (Citat IX, 
jfr nedan) 

Vägverket sänder i februari 1996 ut ett underlag till de kvalificerade företagen. 
Det handlar om delprojektet Roslagstull. Företagen använder det för att kunna 
beräkna vad arbetet kommer att kosta. De får tre-fyra månader på sig. Det be-
tyder att företagen lämnar sina anbud vid månadskiftet maj/juni 1996. Samma 
tillvägagångssätt begagnas för Norrtullentreprenaden. Det sker ett par veckor 
senare. De två återstående entreprenaderna, Frescati och Värtan, ska följa först 
under sommaren 1997 (men då är Dennispaketet inklusive Norra länkenpro-
jektet redan skrotat). 60 

De anbud som företagen skickar görs, enligt Markus, anonyma. De tilldelas 
därefter särskilda granskningsgrupper. Deras utvärdering ligger till grund för en 
slutbedömning av en speciell grupp. Markus sitter med även i denna. Trots 
försöken till anonymisering framgår det, enligt Markus, vilka företagen är. Det 
går att se logotyper. Han hävdar till skillnad från Rode att två personer innehar 
nycklar. Den slutliga rapporten författas av fyra-fem personer. Det är ett fåtal 
tjänstemän som har ett exemplar. 61 

Bengt-Åke, NCC, anger att Ringenprojektet upphandlas i två faser. Den för-
sta fasen kallas PQ-processen (Pre-Qualification). Det innebär att Vägverket 
bedömer om intresserade bolag eller konsortier är kapabla att klara arbetet inom 
vissa i förväg stipulerade parametrar. Informationsläckage från Vägverket är inte 
av särskilt stor nytta för de konkurrerande intressenterna i detta läge. Det är 
däremot fallet i nästa fas som rör anbudet. Sådana måste vara inne före en angi-
ven tid. Det blir sannolikt under sommaren 1996. Anbud lämnas vanligen i 
förslutna och anonyma kuvert. Innehållet är strängt hemligt. Där finns uppgif-
ter om till exempel förbehåll och alternativa lösningar, som möjliggör prisänd-
ringar. Det får absolut inte komma ut till konkurrenter.62  

Sahlström leder alltså Vägverket, Region Stockholms projektenhet RYT. Po-
lisen summerar hans uppgifter om uppkomna skador för Vägverket på följande 
sätt: 

                                                      
59 Polismyndigheten i Stockholms Län (1996): Dnr K314885-95, Dnr: AA-187-21364-2003, s. 
193, gäller från Vägverket (1996): ”Stadsåklagare Kent Madstedt”, 1996-03-22, brevet under-
tecknat Hans Rode, Vägverkets arkivbeteckning: PE20 96:1139, s. 2  
60 Polismyndigheten i Stockholms Län (1996): ”Förhör”, gäller Hans Rode, förhörsdatum 1996-01-
17, Dnr: K314885-95, Dnr: AA-187-21364-2003, s. 2 (s. 142) 
61 Polismyndigheten i Stockholms Län (1996): ”Förhör”, gäller Hans Rode, förhörsdatum 1996-01-
17, Dnr: K314885-95, Dnr: AA-187-21364-2003, s. 2-3 (s. 142-143), Polismyndigheten i Stock-
holms Län (1996): ”Förhör”, gäller Markus, förhörsdatum 1996-03-05, Dnr: K314885-95, Dnr: 
AA-187-21364-2003, s. 3 (s. 22), “Förhör – Markus, 1993-03-15, s. 2 (s. 69)  
62 Polismyndigheten i Stockholms Län (1996): ”Förhör”, gäller Bengt-Åke, NCC AB, förhörsdatum 
1995-12-28, Dnr: K314885-95, Dnr: AA-187-21364-2003, s. 1-2 (s. 137-138) 
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”P-O Sahlström uppgav att inställningen inom projektenheten kring RYT 
varit att skadan i detta skede varit begränsad eftersom alternativet till att 
hålla listan hemlig, d v s offentliggöra densamma, alltid funnits. Listan 
kommer ändock att bli känd under upphandlingsproceduren eftersom aktö-
rerna måste agera på den s k marknaden. Inställningen har inom gruppen 
också varit den att om information läcker ut från VVRS [dvs. Vägverket, re-
gion Stockholm, min anm.] under upphandlingsprocessen skulle detta leda 
till stor skada. Eventuellt måste, i ett sådant läge, hela processen göras om 
från början.” 63 

Sahlström menar, till skillnad från Markus (jfr ovan – Markus hänvisar till sek-
retesslagens tvingande bestämmelser), att projektenhetens ledning hade kunnat 
låta bli att hålla listan över de kvalificerade företagen och konsortierna hemlig. 
Sahlström nämner inte sekretesslagen. Det gör inte heller Rode (jfr ovan). Sahl-
ström uppger alltså att projektenhetens personal anser att skadan av att Markus 
vidarebefordat hemliga uppifter om Norra länkens upphandling till Skanska AB 
i detta skede av upphandlingen varit begränsad. Men att om information hade 
läckt ut i ett senare skede av upphandlingen kunde, om jag tolkar Sahlström rätt, 
hela upphandlingen fått göras om. 

Vägverket sammanfattar följderna av Markus agerande. Skadorna är: (1.) 
Vägverket förlorar i förtroende när det gäller dess förmåga att sköta upphand-
lingar med integritet och sekretess. (2.)Vägverket har bland annat beroende på 
det som skett startat en revision av upphandlingsrutinerna. Revisorernas rapport 
visar att det inte finns anledning att tvivla på den värdering av anbuden som 
skett. Personalförändringar har genomförts på grund av det som ägt rum. (3.) 
Det finns i princip en risk för bristande konkurrens och för att upphandlings-
processen måste göras om. Verket anser dock att det inte är nödvändigt att göra 
det, utan avser istället se till att alla parter får likadana underrättelser. Verket 
kan inte specificera kostnaden för skadorna.64  

13.3 Sammanfattning och slutsatser 

Avhandlingens syfte och baspremisser är desamma som tidigare. Det gäller ex-
empelvis problemlösningsmetoden (schemat P1, TT, EE och P2 och situations-
analys). Men tolkningen av värdet liv är något vidare än tidigare (från natur till 
miljö). Avsnitt IIIs syfte är att undersöka vad miljövännernas motstånd mot 

                                                      
63 Polismyndigheten i Stockholms Län (1996): ”Förhör”, gäller Per-Olof Sahlström, förhörsdatum 
1996-05-08, Dnr K314885-95, Dnr: AA-187-21364-2003, s. 3 (tilläggsprotokoll s. 4) 
64 Polismyndigheten i Stockholms Län (1996): Dnr: K314885-95, Dnr: AA-187-21364-2003,  (s. 
192-196) gäller brev från Vägverket (1996): ”Stadsåklagare Kent Madstedt”, 1996-03-22, brevet 
undertecknat Hans Rode, arkivbeteckning: PE20 96:1139, s. 1-4, Vägverket (1996): ”Vd infor-
merar”, 1996-03-22, brevet undertecknat Hans Rode, s. 1-2 
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Norra länken i djupare mening innebär eller bottnar i. Kapitlet rör två delpro-
blem. Avsnitt IIIs syfte är att undersöka vad miljövännernas motstånd mot 
Norra länken i djupare mening innebär eller bottnar i. Kapitlet rör två delpro-
blem. Det finns kritik mot Storstockholmsöverenskommelsens kommunika-
tionskansli (Denniskansliet) respektive Norra länkens upphandling. Kapitlets 
syfte är att undersöka vad kritiken mot Denniskansliet samt Norra länkens upp-
handling gäller samt försöka avgöra om kritiken är berättigad eller ej. 

Mer detaljerade uppgifter om Denniskansliet respektive Norra länkens upp-
handling behöver redovisas. Stockholms läns landsting och Stockholms stad 
inrättar ett informationskansli för Dennispaketet 1994, det existerar fram till 
1997. Vägverket Region Stockholm begär i en annons den 30 augusti 1995 in 
anbud för att delta i konstruktionen av Norra länken. Anbuden inkommer i 
slutet av oktober 1995.  

Denniskansliet: Stockholms läns landstings Regionplane- och trafiknämnd 
samt Stockholms stads, Gatu- och fastighetsnämnd, beslutar i januari respektive 
februari 1994 att inrätta Storstockholmsöverenskommelsens kommunikations-
kansli (Denniskansliet). Regionplane- och trafiknämnden betonar att kansliet 
ska sprida allsidig information om trafikpaketet. Regionplane- och trafikkonto-
ret och Gatu- och fastighetskontoret, uttalar: ’... främja kunskapen om, förståel-
sen för och dialogen kring visionen, helheten och delarna i Storstockholmsöver-
enskommelsen ---.’ (Citat I, jfr ovan)  

Kansliets arbete gäller hela Dennispaketet och berör endast mitt avgränsade 
intresse för Norra länken via en omväg. Kansliet kan att döma av aktivisters 
upprörda uttalanden bidra till det ändrade metodvalet från blockader till sabo-
tage mot Norra länken 

Miljövännernas problem (P1) med Denniskansliet är följande: 
Manipulation och propaganda: Inger Lind, (v) Regionplane- och trafik-

nämnd, tillhör dem som reserverar sig mot beslutet ifråga. Hon anser att Denn-
niskansliet ska (P1)  ’manipulera’ (Citat II, jfr ovan) en skeptisk folkopinion.. 
Hon anmärker även på att det är tjänstemän snarare än politiker som försöker 
påverka opinionen. Margareta Olofsson, (v) Stockholms stad, Gatu- och fastig-
hetsnämnd, beskriver kansliet som ett (P1): propagandakansli för Dennisföre-
språkarna’ (Citat III, jfr ovan). Lars Gyllensten, författare, före detta ständig 
sekreterare i Svenska Akademien samt Kommittén för Gustavianska Parken, 
hävdar (P1) att Dennispaktets anhängare visar prov på bristande intresse för 
dialog och sakliga argument. De är arroganta och ägnar sig åt ’maktspråk’ (Citat 
IV, jfr ovan). Denniskansliets skattefinansierade propaganda är ett exempel på 
en attityd, som allvarligt skadar demokratin. Nils, SEA, betonar att Denniskans-
liet arbetar med att (P1) föra ut positiv information om Dennispaketet. Filip, 
SEA, påpekar att kansliets uppgift är (P1) att propagera för och övertala en skep-
tisk folklig opinion om paketets fördelar. Filip pekar även på bristande propor-
tionalitet mellan kansliets stora finansiella resurser och miljörörelsens små såda-
na. Kansliets resurser finansieras dessutom, påpekar Filip, med hjälp av skatte-
medel.  
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Olofssons förslag (TT) är att lägga ner Denniskansliet. Man kan nog anta att 
övriga miljövänner miljövänner skulle instämma i detta förslag. Radikala miljö-
aktivsters symboliska problemlösningsförslag (TT) är att ockupera kansliet, 
vilket sker den 13 februari 1996. Avsikten är att ersätta den vinklade informa-
tionen med den egna. 

Malmsten, Persson (2001) avvisar Dennispaketets motståndares problembe-
skrivning (P1) om kansliet. Den först nämnde är regionplanedirektör vid Regi-
onplane- och trafikkontoret, den senare är 1994 - 1998 statssekreterare för (s) 
Kommunikationsdepartementet. Författarna hävdar att Denniskansliet ska: ’öka 
kunskapen om Dennis, ’ej att genomföra Dennis’ och inte att propagera för 
paketet.’ (Citat V, jfr ovan) 

Situationsanalysen baseras på de studerades tolkning av situationen samt hur 
den faktiskt är (i båda fallen i hypotesform). Jag tror att situationen är på föl-
jande sätt: 

Hur situationen egentligen är: Problemet (P1) är att Denniskansliet, precis 
som miljövännerna säger, bedriver opinionsbildning eller om man så vill propa-
ganda för Dennispaketet. Det är tydligt att kansliet ska bidra till paketets reali-
serande. Stockholms läns landsting anlitar PR-bolaget Burson-Marsteller. Bola-
gets företrädare fastslår att det överordnade målet för kommunikationen är att: 
’genomföra Dennisöverenskommelsen’ (Citat VI, jfr ovan). Problemet är, menar 
Burson-Marsteller, att paketets miljömässighet och innehåll av kollektivtrafik 
underbetonas i den offentliga debatten. Burson-Marsteller hävdar alltså att in-
formationen om paketet i massmedia är missvisande. Denniskansliet ska bidra 
till att rätta till den som bolaget uppfattar skeva bilden. Om den är skev eller 
inte avser jag inte ta ställning till. Kansliet ställer sig hur som helst inte neutral 
till om Dennispaketet ska utföras eller inte. Motståndarna har, fortsätter bola-
get, tillträde till massmedia. I massmedia beskrivs paketet på ett övervägande 
negativt sätt. Paketet framställs som ett motorvägspaket och det innebär att det 
blir svårt att vinna över den allmänna opinionen. Följden blir troligen att Den-
nispaketet spricker. Det krävs stora och resurskrävande kommunikationsinsatser 
insatta under lång tid för att vända läget. Det är explicit i detta sammanhang 
som Denniskansliet ska fungera. Kansliet ska ha en budget på 10 miljoner kro-
nor/år. Detta ska tydligen inte ske i dialog med paketets motståndare, det krävs 
enligt Burson-Marsteller istället: ”neutralisering av motståndarna genom fakta-
övertag och ny problemformulering (debatt på egna villkor).” (Citat VII, jfr 
ovan)  

Norra länkens upphandling: Efter en anmälan den 20 december 1995 grips 
Markus, Vägverket, Region Stockholm, projektenheten för Ringen och Yttre 
Tvärleden (RYT), av polisen. Han ska i samband med Norra länkens upphand-
ling ha lämnat ut hemliga uppgifter till bygg- och fastighetskoncernen Skanska 
AB. Den annars så aktiva och kritiska miljörörelsen är oväntat tysta om gripan-
det, i varje fall offentligt. Men ett dokument från Linus Brohult, Socialekolo-
gisk aktion (SEA) dator visar att gripandet inte går obemärkt förbi.  

Brohults problem (P1) med Norra länkens upphandling är:  
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Oegentligheter vid Norra länkens upphandling, socialekologer orättfär-
digt utpekad som bovar, om upphandlingen måste göras om: Brohult för-
fattar ett dokument med överskriften ”Dennispaketet: Vem är egentligen boven 
i dramat?”. Dokumentet är ”senast ändrad” den 17 januari 1996. Kritiken (P1) 
gäller den formella beslutsprocessens funktionssätt i allmän bemärkelse (miss-
tankar om oegentligheter). Han refererar till polisens gripande av Markus. Bro-
hult känner sig (P1) oberättigat utpekad, i och med förespråkandet av radikala 
motståndsmetoder, som ’boven i dramat’. I själva verket återfinns ’boven’, häv-
dar han, på annat håll alltså på Vägverket.  

I dokumentet ifråga anges även att Brohult råkat stöta på Per-Olof Sahl-
ström i Bellevueparken. Sahlström, Vägverket, Region Stockholm (RYT), är i 
allt väsentligt operativ chef över utförandet av Dennispaketets motortrafikleder. 
Brohult uppger att han tar upp (P1) den pågående rättsprocessen mot Markus 
med Sahlström och frågar om Norra länkens upphandling nu måste göras om. 
Sahlström uppges avvisa att några oegentligheter skulle ha inträffat samt att 
upphandlingen därför skulle behöva göras om.  

Situationsanalysen baseras på de studerades tolkning av situationen samt hur 
den faktiskt är (i båda fallen i hypotesform). Jag tror att situationen är på föl-
jande sätt. 

Hur situationen egentligen är: Problemet (P1) är att Markus i samband 
med Norra länkens upphandling lämnar ut hemliga uppgifter till obehöriga. 
Bakgrunden till det är att Vägverket Region Stockholm den 30 augusti 1995 
begär in anbud för att delta i konstruktionen av Norra länken. Vägverket finner 
att sju företag klarar utvärderingen. De rangordnas. Detta är färdigt i skiftet 
november - december 1995. De högst rankade och  utvalda företagen får veta 
att de är prekvalificerade. De får inte vetskap om hur det gått för några andra 
företag än det egna. Det är sekretessbelagt.  

Den samverkande serie omständigheter som leder fram till det fällande dom-
stolsutslaget är, som polisens utredning visar, minst sagt osannolika. De vikti-
gaste av dessa är att Markus handlägger Norra länkens upphandling. Hans be-
kant Angelica bor i samma hus. Markus telefonlinje kan avlyssnas av Angelica. 
Hon råkar vara sjuk den 20-23 november 1995. Hon råkar då höra att Markus 
lämnar ut hemliga uppgifter om Norra länken till sin bekant Jan. Anders, 
Skanska AB, ska via faktura från Markus bolag, vara behjälplig med att få fram 
pengar till Markus och Jan i utbyte mot hemliga uppgifter. Angelica antecknar 
vad som sägs. Hennes anteckningar visar helt stämma helt överens med de före-
tag och konsortier som lämnat anbud. 

Markus försöker förklara sitt beende för polisen: (1) Anbudsgivarna kart-
lägger vid en upphandling fort vilka de andra företagen är, (2) Det finns minst 
två kartellmodeller: “Sy jobbet” respektive “P-pott” (procentpott). Valet av 
modell beror på antalet anbudsgivare. Den förra (få deltagare) innebär att man 
sinsemellan kommer överens om på vilken beloppsnivå respektive företag ska 
lägga sitt anbud. Den senare (större antal deltagare) innebär att man bygger upp 
en gemensam summa (pott) baserad på procent av anbudsbeloppet. De företag 
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som inte får anbudet får dela på potten som kompensation. (3) Det finns en 
kartell vid Norra länkens upphandling. Den använda kartellmodellen är av 
procentpottstyp. (4) Företagen bakar in kostnaden för potten i anbudet. (5) 
Mindre företag i branschen (grusåkare) gör ibland sken av att tillhöra de utvalda 
vid en upphandling utan att vara det. De vill därigenom få ta del av procentpot-
ten. Grusåkarna kan på så vis fördyra anbuden. (6) Grusåkare försöker vid Nor-
ra länkens upphandling komma åt kartellpotten. (7) Markus ser det som sin 
uppgift att förhindra det. Han vill begränsa antalet kartelldeltagare. Markus vill 
därför: ’--- öppna en kanal till marknaden.’ (Citat VIII, jfr ovan), som han ut-
trycker det. Detta sker via bekanten Jan. Markus medger att han därmed gör sig 
skyldig till tjänstefel. Han tillfogar att syftet är gott d.v.s. det befrämjar Vägver-
kets intresse av att hålla nere kostnaderna. I samband med att Markus (8) agerar 
mot grusåkarna påminner Jan honom om att han har dålig ekonomi. Jan tilläg-
ger att det hos byggföretag finns en särskild budget för att betala personer som 
levererar hemlig information. Betalningen antas i detta fall maximalt kunna 
uppgå till 10 miljonor kronor. (9) Markus får från Jan förslag om att leverera 
hemlig information på kontinuerlig basis. Markus tror att Jan förmedlar förfrå-
gan på uppdrag av en icke namngiven entreprenör. Markus säger sig avvisa 
erbjudandet. 

Polisen utreder aldrig om det finns någon kartell vid Norra länkens upp-
handling. Men notera att Vägverket beslutat, enligt Sahlström, om att Norra 
länken ska upphandlas i sekretess med syftet att förhindra kartellverksamhet. 
Rode, Vägverkets regionchef, hävdar att upphandlingen ifråga sker under sekre-
tess: ‘Eftersom byggbranschen är som den är --- .’ (Citat IX, jfr ovan). Men om 
Markus redogörelse stämmer sker detta förgäves. Bygg- och anläggningsbran-
schens kartellverksamhet kan i så fall dessutom betecknas som både institutio-
naliserad och väl organiserad. 

Brohult hävdar alltså i ett dokument att socialekologerna är oberättigat ut-
pekade, i och med val av motståndsmetoder, som ’boven i dramat’. I själva ver-
ket återfinns ’boven’, på annat håll alltså på Vägverket. Jag tar inte ställning till 
om Brohult är felaktigt utpekad som bov eller ej. Men han får rätt i att (P1) det 
finns bovar på annat håll. Markus och Jan häktas i mars 1996. Stockholms 
tingsrätt ger i oktober 1996 Markus villkorlig dom för trolöshet mot huvud-
man. Jan döms för medhjälp till trolöshet mot huvudman. Anders går fri.  
Upphandlingen görs inte om. Jag tar inte ställning till om den borde ha gjorts 
om med anledning av Markus agerande.  

Brohults dokument författas före de radikala miljöaktivisternas övergång 
från blockader till sabotage av Norra länken. Markus gripande kan att döma av 
Brohults indignerade uttalanden i nämnda dokument bidra till det ändrade 
metodvalet.  
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14 Norra länkens miljökonsekvenser 

”Mats Hulth, räknade med att han var en gammal kall taktiker och kunde jollra 
bort både oss [de enskilda medborgare som arbetar mot Dennispaketet, min anm.], 
Vänstern och Miljöpartiet, vilket  han misslyckades med, så vi fick sådana verkliga 

utredningar --- .”1 

- Oskar, Förbundet för Ekoparken, intervju - 

 
Avhandlingens syfte är särskilt att försöka förklara varför politiska intentioner 
skiljer sig från praktiska resultat. Problemlösningsmetoden (schemat P1, TT, EE 
och P2) är alltjämt medlet för att åstadkomma det (situationsanalys). Avhand-
lingens syfte avgränsas till värdet liv. Arbete med att skydda natur antas ha be-
tydelse för att värna värdet. Avsnitt IIIs syfte är att fortsätta att förklara varför 
skillnaden finns mellan den funktionella och den formella institutionen när det 
gäller skyddandet av Nationalstadsparken mot Norra länkens intrång. Förklar-
ingen måste nämligen fördjupas. Det beror på att jag hittills bara förstått delar 
av nationalstadsparksvännernas problem. Värdets tolkning ändras, i linje med 
de studerades problemförståelse, från natur till miljö. Tolkningen eller avgräns-
ningen är alltså något vidare än tidigare 

Avsnitt IIIs syfte är att undersöka vad miljövännernas motstånd mot Norra 
länken i djupare mening innebär eller bottnar i. Kapitlet rör två delproblem. 
Miljövänner får ställa frågor om vägens miljöeffekter, dessa utreds sedan av 
förvaltningens tjänstemän. Denna process kallas för utökad miljöprövning eller 
andra miljökonsekvensbeskrivning (utöver den lagstadgade). Kapitlets syfte är 
för det första att undersöka vad kritiken mot Norra länken gäller och om den 
stämmer eller ej. Vägens anhängare och motståndares relationer är ansträngda. 
Kapitlets syfte är för det andra att undersöka vad den utökade miljöprövningens 
konflikter och bristande förtroende gäller.  

Mer detaljerade uppgifter om den utökade miljöprövningen eller andra mil-
jökonsekvensbeskrivning behöver redovisas. Till att börja med kan konstateras 
att i Lag (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m. (5 kap. 3 §) anges 
att: ”Miljökonsekvensbeskrivningen skall möjliggöra en samlad bedömning av 
en planerad anläggnings, verksamhets eller åtgärds inverkan på miljön, hälsan 
och hushållningen med naturresurser.” 2 Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) 
sker i en särskild handling (jfr även Plan- och bygglagen och Väglagen). Och 

                                                      
1 Oskar, Förbundet för Ekoparken, intervju, s. 2  
2 Sveriges Rikes Lag: ”Lag (1987:12) om hushållning med naturresurser m.m.” 
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utförs av den offentliga förvaltningens tjänstemän. Socialdemokraterna, Väns-
terpartiet, Miljöpartiet beslutar att en andra miljökonsekvensbeskrivning ska 
genomföras. Denna gäller Dennispaketets olika etapper. Den första etappen är 
Norra länken. Miljövänner ska alltså få ställa frågor som sedan utreds av för-
valtningen. En sådan process innebär något helt nytt. 3  

14.1 Den utökade miljöprövningens bakgrund 

Miljöpartiet och Vänsterpartiet argumenterar starkt  emot Dennispaketet i val-
rörelsen inför de allmänna valen i Stockholms stad i september 1994. Efter valet 
sker en förhandling mellan företrädare för Vänsterpartiet, Miljöpartiet och So-
cialdemokraterna i syfte att skapa en koalition. Där deltar ledande partiföreträ-
dare som Margareta Olofsson (v), tillträdande, som det visar sig, miljö- och 
fritidsborgarråd, Krister Skånberg (mp) tillträdande kretsloppsborgarråd och 
Mats Hulth (s) tillträdande finansborgarråd. Förhandlingarna ifråga pågår un-
der ca tre veckor efter valet 1994. 4  Hulth beskriver: 

HULTH: ”Men dom ville ju inte ha projektet [d.v.s. Dennispaketet, min 
anm.] överhuvudtaget. Så det var liksom konstiga förhandlingar, att för-
handla om miljöprövningar och liknande med en motpart som absolut inte 
ville ha projektet. Dom ville ju inte bygga en meter motorväg. Så det var en 
ganska besvärlig hantering. En ganska egendomlig situation. Vi satt ju och 
diskuterade med dem, framför allt Annika [Billström, (s) kandidat till gatu- 
och fastighetsborgarråd, min anm.] och Peter [Larsson, (s) kommunsekretera-
re, min anm.] och dom här, dag ut och dag in. Det blir liksom svårt att bli 
överens med någon om hur projektet ska genomföras med några som inte ville 
att projektet skulle bli av. Det var ju dilemmat.”5 (Citat I, jfr nedan) 

Hulth betonar således svårigheten att förhandla med representanter för två par-
tier som inte vill ha någon utbyggnad av motorvägar. Socialdemokraterna har, 
tillfogar han, gått till val på Dennispaketet. Det handlar om ett stort avtal med 
Moderaterna och Folkpartiet. Norra länken och Södra länkens planering är 
långt gången. Det är därför helt uteslutet att kompromissa om dem. Österleden 
är däremot inget problem i det avseendet. Den är aktuell för byggnation först 
efter mandatperiodens slut. 6  
                                                      
3 Ibid 
4 Dagens Nyheter (1994): ”Hårdvaluta i valrörelsen”, Kantor, J., 1994-02-12, avd. KOM, s. D04 
(A4), Dagens Nyheter (1994): ”Intensiva förhandlingar sent i går kväll. s, v och mp i koalition”, 
Kantor, J., 1994-10-07, avd. KOM, s. D02 (A4), Hulth, M. (2004): Stockholms stad, (s) finans-
borgarråd 1994-1998 etc., intervju – 2004-03-10, s. 5-7, jfr även längre fram i detta kapitel. 
5 Hulth, M. (2004): Stockholms stad, (s) finansborgarråd 1994-1998 etc., intervju – 2004-03-10, s. 
5-6 
6 Ibid, s. 5-7 
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Hulth konstaterar att Vänsterpartiet och Miljöpartiet inte kan bilda koali-
tion med något parti som är emot Norra länken (och, antar jag, emot Södra 
länken). Det verkar vara en grundläggande och skakig premiss för stadshuskoa-
litionen (efter Stockholms stadshus varifrån Sveriges huvudstad styrs). Partiför-
handlingarna resulterar i ett gemensamt program för mandatperioden. 7  I pro-
grammet, daterat den 10 oktober 1994, fastställs bland annat följande: 

 
• Bilavgifter ska utredas och sådana ska införas i Stockholmsregionen.  
• Inga beslut ska fattas om detaljplaner för Österleden och Västerleden.  
• Svenska Naturskyddsföreningens modell för bilavgifter ska utredas. 
• Miljöprövningar ska ske av varje etapp i Dennispaketet. 8    

 
Det är den fjärde och sista punkten om (utökade) miljöprövningar som är ka-
pitlets tema. Programmet klargör även att: ”Om en prövning av de olika delar-
na i överenskommelsen visar att enskilda projekt ekonomiskt och/eller miljö-
mässigt inte klarar uppställda krav eller förutsättningar ska de förändras eller 
lyftas ut” 9 Det projekt som först prövas, vilket sker under sommaren 1995, är 
Norra länken. Det beror på att den vägen står närmast realiserande. Ragnar, 
Alternativ Stad10, tillhör paketets motståndare, summerar vägen fram till parti-
koalitionen: 

RAGNAR: ”Vid valet 1994 så var Dennismotståndet väldigt engagerat och 
vi till och med deltog i valet och varnade väljare för att rösta på Dennisparti-
erna - Folkpartiet, Socialdemokraterna, Moderaterna. Och sedan när det 
blev en rödgrön majoritet efter valet med Socialdemokraterna, Vänsterparti-
et, Miljöpartiet så kändes väl de, både av den anledningen att vi hade enga-
gerat oss i men även att det finns kopplingar - framför allt mellan människor 
i de politiska partierna och motståndet naturligtvis - framför allt i Miljöpar-
tiet, Vänsterpartiet, Stockholmspartiet, kändes det att de har en del av sitt 

                                                      
7 Ibid, s. 5-7,  Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna (1994): ”En politik för 
rättvisa, mångfald och bättre miljö i Stockholm 1994-98 – Socialdemokraterna, Vänsterpartiet 
och Miljöpartiet de gröna 1994-10-10”, s. 1-9, jfr Murray, R. (2002): ”Citizens’ Control of 
Evaluations – Formulating and Assessing Alternatives”, Evaluation: The international journal of 
theory, research and practice, Sage publications, London, s. 91-92, Falkemark, G. (1999): Politik, 
lobbyism och manipulation - svensk trafikpolitik i verkligheten, Bokförlaget Nya doxa, Nora, s. 231 
8 Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna (1994): ”En politik för rättvisa, 
mångfald och bättre miljö i Stockholm 1994-98 – Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljö-
partiet de gröna 1994-10-10”, s. 8-9 
9 Ibid, s. 8 
10 Alternativ Stad är en partipolitiskt obunden förening som arbetar med stadens utformning och 
stadslivets innehåll. Uppstår den 15 febr. 1969. Arbetar mot rivningarna av Klarakvarteren i 
Stockhom. Efter nästan 20 år av saneringar har man fått nog. Ett av huvudskälen till protesterna 
var motstånd mot den segregering som uppstår när de boende efter rivningarna tvingas flytta till 
förorterna. Sommaren 1970 börjar föreningen arbeta mot att almar ska sågas ned i Kungsträdgår-
den (jfr avh. intro.kap.). Källa: www.algonet.se/~alt-stad/historia.htm 
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väljarstöd. Det blev som resultat av valet och lite påtryckningar från en del 
personer så skulle man göra miljöutredningar av vissa delar som miljörörelsen 
skulle få ingå i. Det var ett sätt för de här tre partierna att sätta sig i koali-
tion för Miljöpartiet, Vänsterpartiet var båda motståndare mot Dennispake-
tet. Och för att de skulle kunna bilda majoritet tillsammans med sossarna så 
krävde de någonting och då fick de det här av Socialdemokraterna: -OK vi 
tittar över det här en gång till och miljörörelsen ska få vara med. Och tanken 
var att miljörörelsen skulle få formulera frågorna och så skulle kommunens 
resurser sättas in och ta reda på svaren, en andra miljökonsekvensutredning, 
inte minst för att den första var så dåligt gjord, så det nästan var pinsamt och 
efter mycket om och men så blev det här av.” 11 (min kursivering) 

De enskilda medborgare som arbetar mot Dennispaketet (inte sällan samlade i 
ideella föreningar) varnar i 1994 års valrörelse väljarna för att rösta på de partier 
som står bakom paketet (s, m och fp). Den utökade miljöprövningen är en 
förutsättning för att Vänsterpartiet och Miljöpartiet ska kunna sätta sig i koali-
tion med Socialdemokraterna. Ragnar refererar sedan till ’kopplingar’ eller per-
sonliga relationer mellan enskilda medborgare som är emot Dennispaketet och 
politiker i Vänsterpartiet och Miljöpartiet som också är emot paketet. Partierna 
har också en del av sitt väljarstöd hos de miljöorganisationer som arbetar mot 
Dennispaketet. Dessa ’kopplingar’ och detta väljarstöd innebär, enligt Ragnar, 
att Miljöpartiet och Vänsterpartiet vill inkludera miljöorganisationerna i en den 
fördjupade utredningen av paketets miljökonsekvenser. Den utökade miljö-
prövningen utökas därmed från tre parter (s, v, mp) till fyra (s, v, mp samt mil-
jöorganisationer). Miljövännerna samordnas i en för ändamålet bildad samman-
slutning med namnet Storstockholms Miljöorganisationers Trafikråd (SMTR). 

12   
Ett viktigt exempel på en person som har kontakter, eller ’kopplingar’ som 

Ragnar uttrycker det, i båda nämnda falanger av Dennispaketsmotståndet torde 
vara Magnus Nilsson, Svenska Naturskyddsföreningen. Hulth säger till mig att 
Miljöpartiet och Vänsterpartiet inte gjorde någonting utan att först tala med 
Nilsson: 

                                                      
11 Ragnar, Alternativ Stad, intervju, s.  3 
12 Ibid, s.  3, Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet de gröna (1994): ”En politik för 
rättvisa, mångfald och bättre miljö i Stockholm 1994-98 – Socialdemokraterna, Vänsterpartiet 
och Miljöpartiet de gröna 1994-10-10”, s. 8-9, jfr Murray, R. (2002): ”Citizens’ Control of 
Evaluations – Formulating and Assessing Alternatives”, Evaluation: The international journal of 
theory, research and practice, Sage publications, London, s. 91-92, Falkemark, G. (1999): Politik, 
lobbyism och manipulation - svensk trafikpolitik i verkligheten, Bokförlaget Nya doxa, Nora, s. 231, 
Schantz, P. (1995): ”Dennisleder kräver tid – uppenbart att miljöeffekter och bättre alternativ 
inte utretts nog”, Svenska Dagbladet, 1995-08-10, avd. Stockholm, s. 33, Schantz, P. (1995): 
”Den svaga länken – Om miljöprövningen som blev obekväm”, Hagabladet – En tidning för natur 
och kultur vid Haga-Brunnsviken, nr. 3-4, 1995, s. 4-5, Holger, Alternativ Stad, intervju, s. 4 
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HULTH: ”Nej, men var ju helt klart att Miljöpartiet och Vänstern [alltså 
Vänsterpartiet, min anm.] dom kunde inte komma i konflikt med Natur-
skyddsföreningen. Och Magnus Nilsson är en driftig jävel, verbal, en duktig 
person. Mer kompetent än politikerna i Miljöpartiet och Vänstern. Stark som 
person. Han var ju oerhört duktig och helt klart att Miljöpartiet och Väns-
tern dom gjorde ingenting utan att synkronisera det med Naturskyddsföre-
ningen.”13 

Hulth ser alltså Nilsson som en nyckelperson i den utökade miljöprövningen. 
Han lägger till att Nilsson var den skickligaste personen i hela miljöprövningen. 
Det är knappast en slump, menar jag, att det är just Svenska Naturskyddsföre-
ningens modell för trafikantavgifter som är en av punkterna i det aktuella parti-
avtalet. 14 

Vänsterpartiet och Miljöpartiets positionsskifte i förhandlingarna med Soci-
aldemokraterna sänder ut chockvågor bland paketets motståndare. Richard 
Murray, Förbundet för Ekoparken, betonar, enligt Dagens Nyheter (8 oktober 
1994), att koalitionsavtalet är en stor besvikelse. Linus Brohult, Ur Tid Är Le-
den (paraplyorganisation för Dennispaketsmotståndet), anser att det är ett svek 
av historiska proportioner: ”Folk är extremt förbannade. Jag hajar inte vad de 
gjort.”15 Magnus Sederholm arbetar, via Stiftelsen Stolta stad, för att få till stånd 
en lokal folkomröstning om paketet. Han är kritisk mot att paketet inte omprö-
vas. Elwe Nilsson, Stockholms län, (m) avgående trafiklandstingsråd - och 
Dennispaketsanhängare, anser att Vänsterpartiet och Miljöpartiet blivit lurade. 
16    

Märit Friberg (mp) försvarar uppgörelsen och framhåller betydelsen av att 
varje del av Dennispaketet ska prövas ur ett Agenda 21-perspektiv. Bosse Ring-
holm, (s) finanslandstingsråd, bedömer att ungefär samma formulering slås fast 
redan under arbetarekommunens senaste årsmöte. Han tillägger att Dennis-
överenskommelsen ligger fast. Michael Arthursson, Centerpartiets gruppledare i 
Stadshuset, säger sig i en debattartikel i Dagens Nyheter (7 november 1994) 
vara chockad. Kraven på omförhandling av Dennispaketet och folkomröstning i 
Stockholm kommun förverkligas inte. Han trodde sig vara helt säker på att 
Dennispaketet skulle falla när de båda partierna hamnade i majoritetsställning. 
Arthursson menar att en mängd ideella och tvärpolitiska organisationer arbetat 

                                                      
13 Hulth, M. (2004): Stockholms stad, (s) finansborgarråd 1994-1998 etc., intervju – 2004-03-10, s. 
9 
14 Ibid, s. 9 
15 Dagens Nyheter (1994): ”Hård kritik mot vänstern efter Dennis-uppgörelsen. ’Folk är extremt 
förbannade’, Lewenhagen, J., 1994-10-08, avd. KOM, s. D07 (A4) 
16 Förbundet för Ekoparken (1994): Verksamhetsberättelse 1994, 1993-03-09, s. 6, Dagens Nyheter 
(1994): ”Hård kritik mot vänstern efter Dennis-uppgörelsen. ’Folk är extremt förbannade’, Le-
wenhagen, J., 1994-10-08, avd. KOM, s. D07 (A4), jfr Albert, Socialekologisk Aktion, intervju, s. 
4, 6, Nils, Socialekologisk Aktion,  intervju, s. 8, Arhursson, M. (1994): ”Ett gigantiskt kliv bakåt 
för v och mp”, 1994-11-07, avd. KOM, s. D16 (A4) 
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hårt för att hålla kvar frågan på dagordningen under valrörelsen. Han konstate-
rar att samtliga de tre partier som är emot Dennispaketet, (c), (mp) och (v), får 
kraftigt ökat stöd hos väljarkåren. Framgångarna utmynnar, enligt Arthursson, 
endast i en del ”luddiga formuleringar” 17 i det slutna avtalet mellan partierna. 

Förbundet för Ekoparken (1994) klargör att de aktivt bekämpat Dennispaketet. 
De framhäver sin djupa besvikelse över eftervalsöverenskommelsens utform-
ning.18   

Albert, Socialekologisk aktion (SEA), andas uppgivenhet och frustration i 
sina kommentarer till mig om partiuppgörelsen. Reaktionerna kan, enligt min 
uppfattning, bidra till att belysa dessa aktivisters radikalitet. Jag tänker inte 
minst på sabotageåtgärderna (jfr avhandlingens kap. 12). Albert menar specifikt 
att Olofsson (v) och Skånberg (mp) misslyckades i förhandlingarna med Social-
demokraterna. De gick med på att lägga hela Dennisfrågan åt sidan. Albert 
säger sig tillsammans med personer från Alternativ Stad, ha ordnat ett möte 
med Olofsson och Skånberg. De nämnda politikerna ville dock inte alls ta till 
sig kritiken. Albert tillägger sedan: 

ALBERT: ”... det som var så tragisk var att det fanns, det fanns inga för-
hoppningar kvar att få stopp på de här vägbyggena den parlamentariska vä-
gen, inte ens när Vänsterpartiet och Miljöpartiet sitter med och styr i Stock-
holm stoppas motorvägsbyggena. Det spelar liksom ingen roll i princip vilka 
som sitter där känns det som. Dessutom så, 1994 var Dennismotståndet 
ganska kraftfullt, så de hade en väldig uppbackning. De hade kunnat driva 
det i förhandlingar om de hade velat. Det kändes precis som, det var sådan 
där hopplöshetskänsla som infann sig hos många Dennismotståndare.”19 (Ci-
tat II, jfr nedan) 

Albert är alltså tydligt desillusionerad över den politiska processen i fallet Den-
nispaketet. Olofsson, Vänsterpartiet, medger, enligt Dagens Nyheter (11 okto-
ber 1994), att partiet fått gå ifrån kravet på omförhandling av Dennispaketet. 
Hon tror att frågan kommer att komma upp igen i nästa valrörelse. En folkom-
röstning kommer, enligt Miljöpartiet, sannolikt att realiseras. Förutsättningen 
är att kommunallagens stipulerade 30 000 namn samlas in. Jan Kantor, Dagens 
Nyheter, anser (11 oktober 1994) att Hulth lyckades kapa åt sig hela makten i 
Stadshuset. Varken kraven på omförhandling av Dennispaketet eller folkom-
röstning har uppfyllts. Olle Westberg, Expressen, påpekar dagen därpå samma 

                                                      
17 Arhursson, M. (1994): ”Ett gigantiskt kliv bakåt för v och mp”, 1994-11-07, avd. KOM, s. 
D16 (A4) 
18 Förbundet för Ekoparken (1994): Verksamhetsberättelse 1994, 1993-03-09, s. 6, Dagens Nyheter 
(1994): ”Hård kritik mot vänstern efter Dennis-uppgörelsen. ’Folk är extremt förbannade’, Le-
wenhagen, J., 1994-10-08, avd. KOM, s. D07 (A4), jfr Albert, Socialekologisk Aktion, intervju, s. 
4, Nils, Socialekologisk Aktion,  intervju, s. 8, Arhursson, M. (1994): ”Ett gigantiskt kliv bakåt för 
v och mp”, 1994-11-07, avd. KOM, s. D16 (A4) 
19 Albert, Socialekologisk Aktion,  intervju, s. 2 
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sak. Han tillfogar att miljörörelsen inom kort kommer vara klara med uppgiften 
att samla ihop tillräckligt med namnunderskrifter. Det vore, anser han, en 
skandal om kommunfullmäktige då motsätter sig en folkomröstning. Någon 
sådan kommer dock, trots att erforderligt antal namn samlats in, aldrig till 
stånd.20 

14.2 Den utökade miljörövningen startar 

Beträffande den utökade miljöprövningsprocessens start kan slås fast att rep-
resentanter för miljöorganisationer begär att få träffa de ansvariga borgarråden i 
Stockholms Stad. De vill veta vad majoritetspartiernas avtal innebär när det 
gäller formuleringarna om miljöprövningar av Dennispaketet (jfr avtalet ovan). 
De lyckas få till stånd ett möte.21 Arne Marténg (avliden år 1999), Svenska Na-
turskyddsföreningen, betonar i kallelsen till representanter för olika miljöorga-
nisationer att: 

”Nu gäller det för oss att om möjligt medverka till att avtalet mellan partier-
na kommer att fungera enligt våra intentioner. Tungan på vågen är hur 
starkt V och MP kan hävda tillämpningen av den träffade uppgörelsen! Från 
vår sida är frågan hur långt kan vi gå i våra önskemål – krav?” 22 

Ett möte hålls hos Hulth, (s) finansborgarråd, den 12 januari 1995. Jag har inga 
uppgifter om vad som där yttrades. Men till de inbjudna hör, förutom de båda 
andra borgarråden Olofsson (v) och Skånberg (mp), personer från olika miljö-
organisationer. En stor bredd finns företrädd bland dessa. Förutom Marténg 
deltar Ingrid Larsson, Friluftsfrämjandet, Richard Murray, Förbundet för Eko-
parken, Peter Schantz, Kommittén för Gustavianska Parken och Haga-Brunns-
vikens Vänner, Magnus Sederholm, Stiftelsen Stolta Stad, Arne Sundström, 
Djurgården Lilla Värtans miljöskyddsförening, Tord Tordmar, Sveriges Hem-
bygdsförbund samt Henrik Waldenström, Naturhistoriska Riksmuséet (och på 
fritiden Förbundet för Ekoparken). Ekoparksperspektivet är företrätt av perso-
ner som Waldenström, Sundström, Schantz och Murray. Eftersom Storstock-

                                                      
20 Dagens Nyheter (1994): ”Röd-gröna uppstickare vek sig för s”, Kantor, J., 1994-10-11, avd. 
KOM, s. D02 (A4), Dagens Nyheter (1994): ”Så tog Mats Hulth hela makten i Stadshuset”, 
Kantor, J., 1994-10-12, avd. KOM, s. D02 (A4), Expressen (1994): ”Inte ens ett löfte”, Wästberg, 
O., 1994-10-12, avd. LED, s. 02 (S1), Falkemark, G. (1999): Politik, lobbyism och manipulation - 
svensk trafikpolitik i verkligheten, Bokförlaget Nya Doxa, Nora, s. 235-236 
21 Svenska Naturskyddsföreningen (1995): ”Sammanträde hos Mats Hulth 1995-01-12 – Ämne 
för samtal: Uppföljning av uppgörelsen i Stadshuset”, inget datum, underteckn. Arne Marténg, s. 
1, Richard Murrays arkiv 
22 Svenska Naturskyddsföreningen (1995): ”Sammanträde hos Mats Hulth 1995-01-12 – Ämne 
för samtal: Uppföljning av uppgörelsen i Stadshuset”, inget datum, underteckn. Arne Marténg, s. 
1, Richard Murrays arkiv 
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holms Miljöorganisationers Trafikråd bildas relativt kort efter det inledande, 
nämnda mötet antar jag att det utföll relativt väl. SMTR bildas den 13 februari 
1995.23 

Murray är inte bara ordförande i Förbundet för Ekoparken. Han arbetar 
även med uppföljning för Statskontorets räkning. I den senare egenskapen skri-
ver han i den internationella och vetenskapliga tidskriften Evaluation - The 
international journal of theory, research and practice (2002). Artikeln summerar 
erfarenheterna av den utökade miljöprövningen av Norra länken. Murray häv-
dar i angiven artikels inledning att alla gröna organisationer välkomna är att 
delta i processen. Alla viktiga sådana medverkar, enligt Murray, de facto även. 
Det stämmer dock inte riktigt. Socialekologisk aktion deltar inte. Murray för-
tydligar sedan för mig att det finns några undantag. Socialekologisk aktion till-
hör dessa. 24  Albert, SEA, klargör varför de inte deltar:  

ALBERT: ”--- mycket av Miljöpartiets och Vänsterpartiet valkampanj hade 
byggt på att man skulle stoppa motorvägsbyggena. Det var det som var hela 
grunden i deras valframgångar så då fanns det stora förväntningar ifrån 
Dennismotståndet. Vi hade pushat mycket för de partierna i valrörelsen och 
där blev det ett rävspel ifrån sossarnas sida, de sossar som ville få igenom 
Dennispaketet, vilket Mats Hulth och company var väldigt måna om. Och 
där kan man säga att Vänsterpartiet och Miljöpartiet förhandlade bort sig 
själva på något vis. De förhandlade bort Dennisfrågan helt och hållet och de 
accepterade en mycket märklig konstruktion som jag tror sossarna hade hittat 
på, som gick ut på att man skulle tillsätta den här samrådsgruppen. Som då 
skulle utreda de här motorvägsbyggena där Stockholms Miljöorganisationers 
Trafikråd bildades och sedan lät de sig nöjas med det. Det fåniga var att de 
här vägbyggena var redan utredda ur miljöperspektiv. Det här var mest ett 
sätt att få Miljöpartiet och Vänsterpartiet nöjda och glada och miljöorganisa-
tionerna och så, man sög in dem i någon sorts process där man låtsades sitta 
och lyssna på dem och ta deras åsikter på allvar vilket man inte gjorde egent-
ligen.”25 (Citat III, jfr nedan) 

Albert betonar i intervjun med mig att Miljöpartiet och Vänsterpartiets val-
kampanjer till stor del byggt på att stoppa vägbyggena. Och att det innebar 
valframgångar för dessa partier. De båda partierna hade stöd från de enskilda 

                                                      
23Svenska Naturskyddsföreningen (1995): ”Sammanträde hos Mats Hulth 1995-01-12 – Ämne 
för samtal: Uppföljning av uppgörelsen i Stadshuset”, inget datum, underteckn. Arne Marténg, s. 
1, Richard Murrays arkiv, Protokoll (1995): “Protokoll från sammanträffande mellan majoritets-
partierna i Stockholms stad och berörda miljöorganisationer 1995-05-31”, undertecknat Ingela 
Lindh, s. 2, Richard Murrays arkiv 
24 Murray, R. (2002): ”Citizens’ Control of Evaluations – Formulating and Assessing Alter-
natives”, Evaluation: The international journal of theory, research and practice, Sage publications, 
London, s. 92, Murray, R. (2004): E-post: “SV- Om Evaluation 2002”, 2004-08-24, s. 1 
25 Albert, Socialekologisk Aktion,  intervju, s. 2 
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medborgarna som kämpade mot Dennispaketet. Men partierna misslyckades 
sedan i eftervalsförhandlingarna med Socialdemokraterna. Det handlar om ett 
’rävspel’ som Miljöpartiet och Vänsterpartiet förlorar i och med att de släpper 
kravet på omförhandling av paketet samt accepterar inrättandet SMTR. Och 
som skulle utföra en utökad miljöutredning av vägarna. Albert betonar att vä-
garna redan är utredda och misstänker att Socialdemokraterna hittat på sam-
rådsgruppen för att lura in Miljöpartiet och Vänsterpartiet i en låtsad dialog. 
Albert tillägger att motståndet mot Dennispaketet delvis dog ut på grund av att 
miljörörelsen sögs upp i den relativt meningslösa miljöprövningen. Socialekolo-
gerna tar på sig uppgiften att försöka väcka motståndarna igen (jfr avhandling-
ens kap. 12).26  

Alternativ Stad hoppar efter en tid av den utökade miljöprövningsprocessen. 
Kaj, Alternativ Stad, motiverar avhoppet i en intervju med mig: ”Sedan startade 
SMTR och vi var med ett tag men tyckte inte att det gav någonting. Vi var med 
åtminstone ett år. Man kände sig uppslukad av det där samtidigt som politiker-
na inte tog till sig våra åsikter.”27 Kaj beskriver således sitt deltagande som enga-
gerat till en början men att det sedan avtar. Det beror på politikerna inte beak-
tar miljövännernas åsikter. 

Murray, Nilsson och Tordmar klargör, i en debattartikel i Dagens Nyheter 
den 8 maj 1995, sin inställning till den utökade miljöprövningen. Det sker mot 
bakgrund av kritik mot Dennispaketet. Debattörerna ifråga tror inte att paketet 
kommer att förverkligas. De pekar på att tidsplaner är flera år försenade, enor-
ma kostnadsökningar, ohållbar finansiering och att ett ökande antal kommuner 
i Stockholmsregionen inte är samarbetsvilliga. De stora motorvägsinvesteringar-
na är otidsenliga i och med den internationella överenskommelse ett stort antal 
länder slutit i Rio de Janeiro (1992). Länderna vill verka för en i ekologisk me-
ning långsiktig samhällsutveckling. Trafiksystemets emissioner av koldioxid et.c. 
måste minska. Artikelförfattarna tycker sig skönja en sådan sakta framväxande 
insikt hos vissa politiker. Det hindrar inte att samma politiker samtidigt arbetar, 
vilket de menar är ”schizofrent” 28, för att realisera detaljplaner och annat innan 
samråd och miljögranskning har genomförts. Murray, Nilsson och Tordmar 
påpekar att miljörörelsen bildat SMTR för att de tar dialogen på allvar. De tror 
att det går att bli eniga om att nyttotrafiken måste kunna ta sig fram snabbare, 
att mängden kollektivtrafik bör öka, att trafiken i innerstaden bör minska, och 
att generellt minska biltrafikens miljöpåverkan samt att skydda Nationalstads-
parken. 29  

                                                      
26 Albert, Socialekologisk Aktion, intervju, s. 4, Kaj, Alternativ Stad, intervju, s. 1-2 
27 Kaj, Alternativ Stad, intervju, s. 1-2 
28 Murray, R. et al. (1995): ”Tyst om Dennispaketets haveri”, Dagens Nyheter, 1995-05-08, avd. 
KOM, s. D14 (A4) 
29 Murray, R. et al. (1995): ”Tyst om Dennispaketets haveri”, Dagens Nyheter, 1995-05-08, avd. 
KOM, s. D14 (A4) 
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Det är samtidigt tydligt att det redan från början brister i förtroende mellan 
åtminstone vissa personer i SMTR och de för Dennispaketet ansvariga politi-
kerna. Nilsson framför i ett fax till Hulth (8 maj 1995) att det finns en ömsesi-
dig misstänksamhet mellan miljöorganisationerna och politikerna bakom Den-
nisuppgörelsen. Det är nu dags, poängterar Nilsson, att försöka skapa en förtro-
endefull anda mellan parterna. 30  

Vi ska återkomma till graden av förtroende mellan de båda aktuella parterna 
längre fram men om vi fortsätter den kronologiska framställningen sker sedan 
följande. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet bekräftar efter-
valsprogrammets intentioner i ett beslut den 17 maj 1995. Dagens Nyheter 
rapporterar (18 maj 1995) att Hulth (s) och Annika Billström (s) ser trötta men 
märkbart lättade ut när de visar upp ett avtal mellan partierna. Miljöpartiet och 
Vänsterpartiet binder sig för en tidsplan när det gäller fattande av besluten om 
Norra länken och betalstationerna. I gengäld ska det ske en utökad miljöpröv-
ning av detaljplanerna. När det gäller Norra länken planeras beslutet om detalj-
planerna för Roslagstull respektive Värtan fattas i Stockholms stads kommun-
fullmäktige den 4 september 1995. Södra länken, Öster- och Västerleden skjuts 
tills vidare upp. Skånberg, (mp) kretsloppsborgarråd, uppges fira avtalet med 
tårta. Jan Björklund, (fp) oppositionsborgarråd, hävdar emellertid att Miljöpar-
tiet och Vänsterpartiet blivit förda bakom ljuset. Den utökade miljöprövningen 
kommer att bli meningslös när tidsplanen för de politiska besluten väl är fast-
slagen. Det ska i kapitlet snart framgå vilken uppfattning om avtalet som ligger 
närmast sanningen.31  

Den utökade miljöprövningen startar. Peter Larsson är socialdemokratisk 
kommunsekreterare och före detta ordförande för Miljöförbundet32. Han får av 
Hulth uppdrag att leda miljöprövningsarbetet. Olofsson (v) meddelar Hulth att 
hon inte accepterar att Larsson ska leda arbetet. Jag har inga uppgifter om vad 
Hulth svarar. Larsson blir i alla fall den som kommer att leda arbetet. Han kal-
lar miljöorganisationerna till ett första möte angående en utökad miljöprövning 
av Norra länken och betalstationerna. De styrande partierna har den 31 maj 
1995 ett möte med miljöorganisationerna i Tekniska Nämndhuset, Flemingga-
tan i Stockholm. Inte mindre än 22 olika miljöorganisationer deltar. Det beslu-
tas att utvärderingsarbetet ska bedrivas i en huvudgrupp samt fyra arbets-

                                                      
30 Nilsson, M. (1995): ingen rubr., till finansborgarrådet Mats Hulth, brevet undertecknat Mag-
nus Nilsson, ordf. i Naturskyddsföreningen i Stockholms län, s. 1, Richard Murrays arkiv. 
31 Arbetsgrupp: Miljömässig utformning av Norra Länken (1995): ”Miljömässig utformning av 
Norra Länken – Arbetsgruppens redovisning av underlag till huvudgruppen”, 1995-09-25, Stads-
byggnadskontoret, Stockholm, s. 3, Murray, R. (2002): ”Citizens’ Control of Evaluations – 
Formulating and Assessing Alternatives”, Evaluation: The international journal of theory, research 
and practice, Sage publications, London, s. 92, 95, Dagens Nyheter (1995): “S lovar mp och v en 
grundlig miljöprövning. Dennisavtalet räddas”, 1995-05-18, Beckman, P. avd. KOM, s. D02 
(A4) 
32 Fr.o.m 1995 är namnet Miljöförbundet Jordens Vänner, den svenska grenen av Friends of the 
Earth International 
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grupper. Miljöorganisationerna och de politiska partierna utser var för sig repre-
sentanter till arbetsgrupperna. Arbetsgruppernas arbete rapporteras till huvud-
gruppen. Miljöorganisationerna samordnas alltså via SMTR, där konsensusbe-
slut eftersträvas.33 

Politikerna presenterar vid mötet ett krävande schema för när miljöpröv-
ningen ska vara färdig. I ett protokoll från nämnda möte framgår att miljöor-
ganisationerna anser att tidsplanen är för snävt tilltagen. Marténg, Svenska Na-
turskyddsföreningen, kommenterar senare: ”Hela uppläggningen luktar taktik 
från politikernas sida.”34 (Citat IV, jfr nedan) Han tillfogar att Miljöpartiet och 
Vänsterpartiet sannolikt inte kommer att driva på så hårt att de äventyrar koali-
tionen med Socialdemokraterna. Personer i miljöorganisationerna invänder 
dock, konstaterar Murray, inte mot propån om tidsschemat. Tidsschemat visar 
sig emellertid inte hålla, vilket vi strax ska se. 35  

SMTR föreslår hur arbetet kan organiseras, vilket enligt Murray, varken po-
litiker eller tjänstemän funderat över. De accepterar därför nämnda miljövän-
ners perspektiv på utvärderingen av Dennispaketet, den består hävdar SMTR av 
ett antal delproblem. Norra länken ligger närmast i tid för realisering och är 
därför viktigast att utvärdera. Vidare föreslås samtidig granskning av Dennis-
paketets modell för trafikantavgifter. Först därefter ska Södra länken analyseras 
för den ska byggas längre fram i tiden. 36 Murray klargör i Evaluation, SMTRs 
inställning till motorvägarna och vägtullarna: 

                                                      
33 Vänsterpartiet Kommunfullmäktigegruppen i Stockholm (1995): ingen rubr, till Mats Hulth, 
1995-05-18, underteckn. Margareta Olofsson, gruppledare för Vänsterpartiet, s. 1, Richard 
Murrays arkiv, Stockholms stad, finansroteln (1995): ingen rubr., till miljöorganisationerna, 
1995-05-29, underteckn. Peter Larsson, s. 1, Richard Murrays arkiv, Samverkansgruppen (1996): 
”Protokoll från möte med Samverkansgruppen 1996-02-07”, s. 8, R. Murrays arkiv, Arbetsgrupp: 
Miljömässig utformning av Norra Länken (1995): ”Miljömässig utformning av Norra Länken – 
Arbetsgruppens redovisning av underlag till huvudgruppen”, 1995-09-25, Stadsbyggnads-
kontoret, Stockholm, s. 3, Murray, R. (2002): ”Citizens’ Control of Evaluations – Formulating 
and Assessing Alternatives”, Evaluation: The international journal of theory, research and practice, 
Sage publications, London, s. 92, 95, Protokoll (1995): “Protokoll från sammanträffande mellan 
majoritetspartierna i Stockholms stad och berörda miljöorganisationer 1995-05-31”, underteck-
nat Ingela Lindh, s. 2, Richard Murrays arkiv 
34 SMTR (1995): ”Kallelse till sammanträde onsdagen den 7 juni”, underteckn. Arne Marténg, s. 
1, Richard Murrays arkiv 
35 Murray, R. (2002): ”Citizens’ Control of Evaluations – Formulating and Assessing Alter-
natives”, Evaluation: The international journal of theory, research and practice, Sage publications, 
London, s. 93, SMTR (1995): “Möte inför Dennissamrådet”, 1995-02-13, s. 1-2, Richard Mur-
rays arkiv, SMTR (1995): “Protokoll från möte 1995-07-31”, s. 1-2, Richard Murrays arkiv, 
Protokoll (1995): “Protokoll från sammanträffande mellan majoritetspartierna i Stockholms stad 
och berörda miljöorganisationer 1995-05-31”, undertecknat Ingela Lindh, s. 1, Richard Murrays 
arkiv, SMTR (1995): ”Kallelse till sammanträde onsdagen den 7 juni”, underteckn. Arne Mar-
téng, s. 1, Richard Murrays arkiv 
36 Murray, R. (2002): ”Citizens’ Control of Evaluations – Formulating and Assessing Alter-
natives”, Evaluation: The international journal of theory, research and practice, Sage publications, 
London, s. 93, SMTR (1995): “Möte inför Dennissamrådet”, 1995-02-13, s. 1-2, Richard Mur-
rays arkiv, SMTR (1995): “Protokoll från möte 1995-07-31”, s. 1-2, Richard Murrays arkiv, 
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”These projects were chosen because they were seen as detrimental to the envi-
ronment: the two motorways because increased capacity for car traffic would 
cause increased pollution, noise and accidents in the whole region of Stock-
holm plus intrusion into natural preserves; the road-pricing scheme because 
its construction was aimed at generating funds, not at controlling traffic, and 
would direct even more traffic through the centre of the city.” 37   

Miljövännerna vill utvärdera Norra länken och Södra länkens miljökonsekven-
ser. Det beror på att den ökade kapacitet som vägnätet får i och med dessa vä-
gars byggande genererar och uppmuntrar till, om jag tolkar Murray rätt, ökade 
trafikvolymer. Det innebär ökade utsläpp, ökat buller och ett ökat antal trafik-
olyckor. 38   Det framgår i en intervju med Hans Rode, Vägverket Region 
Stockholm - vägdirektör och regionchef, att inte alla delar SMTRs nämnda 
antagande. Han tar avstånd från idén: 

RODE: ”Att en … det finns en uppfattning hos en del i dom partierna [Mil-
jöpartiet, Vänsterpartiet, Stockholmspartiet, min anm.] där man säger - att 
om man bygger nya vägar så genererar det mera trafik. Och det ska man inte 
vara positiv till. Jag kommer ihåg att vi hade ett departementsråd på när-
ingsdepartementet, eller kommuniken på den tiden, som hade en sådan dis-
kussion med en vänsterpartist, och då hävdade vänsterpartisten att om man 
byggde ut en väg, så blev det mer trafik. Då säger det här departementsrådet 
- det innebär alltså att du har uppfattningen det är inte behovet som styr om 
man kör bil. Och då gjorde han liknelsen att: Om jag bygger tre toaletter i 
lägenheten istället för en, så går du alltså tre gånger mer på toaletten? Och 
den där diskussionen var väldigt intressant, för den pekar på att Vänsterpar-
tiet i det fallet, och antagligen också Miljöpartiet, har uppfattningen att det 
som genererar trafiken inte är behovet, utan någonting annat. Nu vet jag 
inte vad det är, men den frågan kom upp väldigt tydligt.” 39 

Ett förbättrat vägnät uppmuntrar alltså, enligt Rode, inte till ökad trafik. Han 
anser att vägutbyggnad enbart täcker redan existerande mänskliga behov. Om vi 
återgår till att referera till Murray så anser SMTR att de aktuella vägarna gör 

                                                                                                                             
Protokoll (1995): “Protokoll från sammanträffande mellan majoritetspartierna i Stockholms stad 
och berörda miljöorganisationer 1995-05-31”, undertecknat Ingela Lindh, s. 1, Richard Murrays 
arkiv, SMTR (1995): ”Kallelse till sammanträde onsdagen den 7 juni”, underteckn. Arne 
Marténg, s. 1, Richard Murrays arkiv 
37 Murray, R. (2002): ”Citizens’ Control of Evaluations – Formulating and Assessing Alter-
natives”, Evaluation: The international journal of theory, research and practice, Sage publications, 
London, s. 93 
38 Murray, R. (2002): ”Citizens’ Control of Evaluations – Formulating and Assessing Alter-
natives”, Evaluation: The international journal of theory, research and practice, Sage publications, 
London, s. 93 
39 Rode, H. (2002): Chef, Vägverket – Region Stockholm, intervju – 02-07-03, s. 7 
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intrång i naturområden. SMTR vill även utvärdera Dennispaketets modell för 
trafikantavgifter för de uppfattar att den är utformad för att skapa intäkter och 
därför innebär mera trafik till innerstaden. Och detta i ett läge när trafiken dit 
bör minska. 40 

14.3 Den utökade miljöprövningen präglas av kon-
flikter 

Parallellt med att de utökade miljöprövningarna pågår utspelas konflikter över 
avtalsinnehåll och tidsramar. Dessa beror på spänningar inom den politiska 
majoritetskoalitionen i Stockholms stadshus (mp, v och s). Det finns vidare 
spänningar inom parterna som genomför den utökade miljöprövningen (mp, v, 
s och SMTR). Därutöver finns konflikter inom Dennispakets koalitionen (fp, 
m och s). 41 

Vi ska se exempel på koalitionspåfrestningar. Vänsterpartiet och Miljöpartiet 
accepterar, som nämnts, den 17 maj 1995 en lista som specificerar bestämda 
datum för de formella politiska besluten. De gäller Norra länken, betalstatio-
nerna för biltullarna etc. Stadsbyggnadsnämnden fattar, enligt avtalet, beslut 
om detaljplanen för Norra länken den 10 augusti. Stockholms kommunfull-
mäktige ska ta motsvarande beslut den 4 september. Carl Cederschiöld, (m) 
oppositionsborgarråd och Jan Björklund, (fp) oppositionsborgarråd, författar 
vid midsommar 1995 ett brev till Hulth, (s) finansborgarråd. Cederschiöld och 
Björklund kräver att den uppgjorda tidsplanen verkligen följs. 42 Hulth kom-
menterar brevet i en intervju med mig, enligt nedanstående: 

HULTH: ”Å ena sidan var vi ju överens om att bygga det här [d.v.s. Norra 
länken, min anm.]. Men jag satt ju i majoritet med Miljöpartiet och Väns-
tern och det gillade ju inte Folkpartiet och Moderaterna så det var ju ett sätt 
att jävlas med oss, att sätta press på oss. Att skriva ett brev och gå in i debatt 
på det sättet de gjorde. Å ena sidan så ville dom ju gärna ha Norra länken, å 
andra sidan ville dom ju gärna jävlas med majoriteten också. Det var ett po-
litiskt gyckelspel det där tycker jag.” 43 

                                                      
40 Rode, H. (2002): Chef, Vägverket – Region Stockholm, intervju – 02-07-03, s. 7, Murray, R. 
(2002): ”Citizens’ Control of Evaluations – Formulating and Assessing Alternatives”, Evaluation: 
The international journal of theory, research and practice, Sage publications, London, s. 93 
41 Dagens Nyheter (1995): ”Tidplanen för Dennispaketet håller inte. Mp och v hotar bryta avtal”, 
Beckman. P., 1995-08-04, avd. KOM, s. D04 (A4), Dagens Nyheter (1995):ingen rubrik, Beck-
man, P., 1995-08-09, avd. KOM, s. D04 (A4) men jfr även nedan i detta kapitel 
42 Ibid, s. D04 (A4) 
43 Hulth, M. (2004): Stockholms stad, (s) finansborgarråd 1994-1998 etc., intervju – 2004-03-10, s. 
4-5 
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Hulth beskriver följaktligen hans och Socialdemokraternas balansgång mellan 
kraven från de övriga partierna i stadshuskoalitionen och kraven från övriga 
undertecknare av Dennispaketet. Hulth verkar irriterad över att Cederschiöld 
och Björklund, som han uppfattar det, försöker sätta käppar i hjulet för stads-
huskoalitionen. Det är, hävdar Hulth, av sakliga men även taktiska skäl som 
Cederschiöld och Björklund ställer kravet att tidsplanerna för det politiska be-
slutsfattandet ska följas. Det ska dock visa sig svårt för Hulth att göra vad de 
båda politikerna begär. 44  

Avtalet med Socialdemokraterna inbegriper, enligt Vänsterpartiet och Mil-
jöpartiet, att AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) ska få 500 miljoner kronor för 
att förbättra sin verksamhet. Regeringen beslutar en tid efter att avtalet slutits 
att stoppa utbetalningen till bolaget på grund av att Norra länken och betal-
stationerna är försenade. Askensten, (mp) partiets representant i kommunstyrel-
sen, och Olofsson (v) klargör därför - enligt Dagens Nyheter (4 augusti 1995) - 
att om inte SL får pengarna kommer de inte längre hålla avtalet med Socialde-
mokraterna. Partierna kräver dessutom förlängd tid till den utökade miljöpröv-
ningen av Norra länken. Annars hotar de att hoppa av. Moderater och folkpar-
tister hotar i sin tur med  att Dennispaketet i så fall spricker (8 augusti 1995). 
Larsson, (s) de utökade miljöprövningarnas ordförande, hävdar att Moderaterna 
och Folkpartiets utspel innebär ett strategiskt misstag. Det äventyrar politiker-
nas långsiktiga relation med miljörörelsen.45  

Även SMTR begär mer tid. Peter Schantz, Haga-Brunnsvikens Vänner, 
skriver å SMTRs vägnar ett brev daterat den 28 juli 1995 till Anna Lindh, mil-
jöminister och Ines Uusmann, kommunikationsminister. Han framhåller att 
SMTRs redan från början allt för knappa tidstilldelning bör förlängas. Schantz 
ber regeringen om stöd för att uppnå detta mål samt om tid för uppvaktning. 
Den syftar för övrigt till orientering om SMTRs arbetssätt och dittills uppkom-
na resultat. Murray vänder sig på SMTRs uppdrag med frågan om tidsnöden 
till Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Brevet är daterat den 
31 juli 1995. På ett möte den 7 augusti 1995 beslutar SMTR att hoppa av mil-
jöprövningsprocessen om denna inte ges mer tid. Jonas Ebbesson, en av mötes-
deltagarna, undrar om SMTR per brev bör meddela Hulth detta i syfte att pres-
sa honom. Det anser dock de andra mötesdeltagarna inte vara ett bra förslag. 
Nilsson, Svenska Naturskyddsföreningen, tar på sig att ringa Hulth och förhöra 
sig om vad beslutet i frågan blir. Även Larsson, (s) de utökade miljöprövningar-
nas ordförande, vädjar till partikamraten Hulth om förlängning av uppdraget. 
Det sker i ett brev daterat den 7 augusti 1995. Ett likadant brev sänds även till 

                                                      
44 Dagens Nyheter (1995): ”Tidplanen för Dennispaketet håller inte. Mp och v hotar bryta avtal”, 
Beckman. P., 1995-08-04, avd. KOM, s. D04 (A4), Dagens Nyheter (1995):ingen rubrik, Beck-
man, P., 1995-08-09, avd. KOM, s. D04 (A4) 
45 Dagens Nyheter (1995): ”Tidplanen för Dennispaketet håller inte. Mp och v hotar bryta avtal”, 
Beckman. P., 1995-08-04, avd. KOM, s. D04 (A4), Dagens Nyheter (1995):ingen rubrik, Beck-
man, P., 1995-08-09, avd. KOM, s. D04 (A4) 



Norra länkens miljökonsekvenser 

 301

Magnus Persson, (s) Statssekreterare - Kommunikationsdepartementet. Larsson 
påpekar att han på Hulths uppdrag utför en utökad miljöprövning av bland 
annat Norra länken.46 Och fortsätter:  

”Som en konsekvens av den plan som vi kom överens om med majoritetspar-
tierna i Stadshuset är det miljöprövningens sista möte idag. Enligt den upp-
gjorda planen ska synpunkter på detaljplanen Värtan lämnas till stadsbygg-
nadsnämnden som har sammanträde den 10 augusti. Emellertid har reger-
ingen, efter det att vår överenskommelse slöts, sagt att medel för bl a. kollek-
tivtrafiken kommer att utbetalas först efter det att detaljplaner föreligger för 
hela Norra länken och betalstationerna. Beslut om betalstationerna ska enligt 
planen tas först i oktober. Mot bakgrund av ovanstående anser jag att det 
finns starka skäl för att vi ska gå SMTRs begäran till mötes [d.v.s. om mera 
tid, min anm.]. Det finns ur Dennis-paketets utgångspunkter inga finan-
siella motiv för att inte genomföra den nu pågående utökade miljöprövning-
en av Norra länken den tillräckliga tiden. Medel kommer ändå inte att ut-
betalas förrän betalstationerna är klara. Det vore synd att avbryta en process 
som vi inte har sett tidigare i Stockholms stad eller i Sverige. Min bedömning 
är att denna process kommer att tillföra miljö- och planeringsarbetet något 
helt nytt.” 47 

Larsson slår fast att synpunkter på detaljplanen Värtan, enligt fastlagd plan för 
den utökade miljöprövningen, ska lämnas till byggnadsnämndens möte den 10 
augusti. Sedan har regeringen fattat ett beslut som påverkar den aktuella tidpla-
nen. Den utökade miljöprövningen innebär något nytt. Det vore därför tråkigt 
att avbryta den. Prövningen kan tillåtas få ta lite mera tid och slutföras. Reger-
ingens beslut innebär i praktiken att det inte skulle innebära någon försening av 
Dennispaketets verkställande. 48 

Hulth går Larssons och SMTRs begäran om mer tid till mötes. Han klargör 
den 10 augusti 1995 att hans parti står fast vid avtalet med Vänsterpartiet och 
Miljöpartiet. Det betyder att miljöprövningarna fortsätter ytterligare ett par 
månader så att arbetet kan göras färdigt. Beskedet ger upphov till häftiga reak-
tioner hos företrädare för Moderaterna och Folkpartiet. Carl-Erik Skårman, 
Stockholms stad, (m), vice ordförande i Gatu- och fastighetsnämnden, menar 

                                                      
46 Schantz, P. (1995): ”Ang. önskemål om att få uppvakta er med anledning av miljöprövningarna 
i Stockholms stad av Norra länken”, till Anna Lind, Miljödepartementet, Ines Uusmann, Kom-
munikationsdep, 1995-07-28, stämplat ”Inkom 1997-07-31 Kommunikationsdep, Dnr 
K95/3043/4 PS, SMTR (1995): “Protokoll från möte 1995-07-31”, s. 1, Richard Murrays arkiv, 
SMTR (1995): “SMTR-möte 1995-08-07”, s. 1, Richard Murrays arkiv, SMTR (1995):ingen 
rubr. Till Miljöpartiet i Sthlms stad, Socialdemokraterna i Sthlms stad, Vänsterpartiet i Sthlms 
stad, 1995-07-31, underteckn. Richard Murray, s. 1-2, Richard Murrays arkiv 
47 Larsson, P. (1995): till Mats Hulth, Stadshuset, 1995-08-07, till Magnus Persson, Kommuni-
kationsdep, 1995-08-07, Stämplat Kommunikationsdep, 1995-08-10, Dnr K95/3105/3, s. 1-2 
48 Ibid, s. 1-2 



Jönköping International Business School 

 302

att Hulths enda möjlighet att rädda paketet är att stå fast vid den uppgjorda 
tidtabellen. Björklund, Stockholms stad, (fp) oppositionsborgarråd, hotar att 
annars fälla Dennispaketet. Han menar att det från deras sida handlar om ett 
”solklart ultimatum” 49. Björklund kallar samma kväll även den så kallade stora 
Dennisgruppen till ett möte. Det framgår dagen därpå att båda partierna inte 
tänker stå fast vid sina hot.50 Oskar, SMTR, sammanfattar i en intervju med 
mig för händelseutvecklingen: 

OSKAR: ”Och flera gånger i den här processen så var både Stadshus-
koalitionen [(v), (mp) och (s), min anm.] och Denniskoalitionen [(fp), (m) 
och (s), min anm.] på väg att spricka. Mats Hulth hade försäkrat moderater 
och folkpartister att det här med miljöprövningar det är ett kafferep, betyder 
ingenting. Och då ville de driva igenom detaljplanebeslut i fullmäktige för 
att gå igång Norra länken och betalstationer. Detta var på sensommaren 
1995, måste det ha varit och då sa vi att: - Nej miljöprövningen är inte klar 
ännu. Alla utredningar är inte gjorda. Framför allt inte de här studierna om 
bilavgifterna och det var de inte alltså, det var inget sölande med detta utan 
det tog bara lite längre tid. Och det där trodde de inte, moderater och Folk-
partiet, utan det är bara ett taktiskt spel och den föga eftertänksamme folk-
partiledaren Jan Björklund. Han gick omedelbart ut och sa att får vi inte ett 
beslut nu, så spricker Dennispaketet. Och det fick han ju då inte och han 
tvingades backa. 51 

Stadshuskoalitionen och Denniskoalitionen är nära att falla samman flera gång-
er. När den utökade miljöprövningen inte håller det fastlagda tidschemat upp-
fattar moderater och folkpartister att det sker av taktiska skäl. Något som Oskar 
tillbakavisar. Förseningen föranleder Björklund att i ultimativa ordalag hota att 
lämna Dennisavtalet. Oskar hävdar att Björklund sedan backar från det kravet, 
vilket alltså stämmer. 

Med anledning av Larssons brev får även Hans Rode, Vägverket, Region 
Stockholm, regionchef, överväga frågan om tidsramarna. Han skriver sedan till 
Magnus Persson, (s) Statssekreterare - Kommunikationsdepartementet, den 21 
augusti 1995, att Dennisförhandlarna samt Persson diskuterat frågan om ökad 
tidsfrist vid ett möte den 10 augusti 1995. Samtalet gäller om den pågående 
utökade miljöprövningen av Norra länken och avgiftssystemet försenar nämnda 
projekts upphandling. Mötet mynnar ut i att Vägverket ska redovisa tidplanen 
för upphandlingen med tillhörande konsekvensbeskrivning när det gäller för-

                                                      
49 Dagens Nyheter (1995): ”Dennispaketet kör fast”, Beckman, P., 1995-08-11, avd. KOM, s. 
D04 (A4) 
50 Dagens Nyheter (1995): ”Dennispaketet kör fast”, Beckman, P., 1995-08-11, avd. KOM, s. 
D04 (A4), Dagens Nyheter (1995): ”M och fp inte redo hoppa av”, Beckman, P., 1995-08-12, 
avd. KOM, s. D04 (A4) 
51 Oskar, Förbundet för Ekoparken, intervju, s. 2 
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seningar. Rode översänder i nämnda brev en bilaga med en sådan redovisning. 
Per-Olof Sahlström, anställd vid samma verk, påpekar att upphandlings-
processen inleds den 21 augusti 1995. Om den försenas innebär det högre kost-
nader. Upphandlingen kan komma att behöva avbrytas. Trots denna varning 
kvarstår den förlängda tidsfristen för den utökade miljöprövningen. Den får 
slutföras.52  

Resultatet av Dennispaketets utökade miljöprövning sammanfattas i fyra 
rapporter. De är författade av de arbetsgrupper som gör merparten av utvärde-
ringsarbetet. Rapporterna är: (1) ”Mål och kriterier”, (2) ”Alternativ till Norra 
Länken”, (3) ”Miljömässig uformning av Norra Länken”, (4) ”Betalstationer 
och betalssystem”. Mitt intresse gäller Norra länken och därför redovisas endast 
rapport 1-3. Men lägg märke till att även rapport 2 berör betalsystem. Vissa 
centrala resultat ur 1-3 presenteras nedan. Om det är de mest väsentliga kan 
alltid diskuteras.  

14.4 Arbetsgruppen Mål och kriterier 

Gruppen träffas två gånger under juni 1995. Sammankallande är Per Anders-
son, Stockholms stad, miljöförvaltningen. Vidare uppges bland annat följande 
personer medverka: Lovisa Morén (mp), Åke Askensten (mp), Peter Larsson (s), 
Margareta Olofsson (v), Magnus Nilsson, Svenska Naturskyddsföreningen, 
Mikael Johannesson, SMTR, Richard Murray, Förbundet för Ekoparken och 
Jonas Ebbesson, SMTR. 53  

Den utökade miljöprövningens mål och kriterier är allmänt hållna. Arbets-
gruppen beslutar exempelvis att ”hållbar utveckling”54 (Citat V, jfr nedan) ska 
vara ett kriterium, och syftar på en rapport (1988) från FNs världskommission 
för miljö och utveckling. Det gäller att främja framåtskridande som tar hänsyn 
till framtida generationers behov vid tillfredsställandet av dagens. Det som ska 
ställas om i ekologiskt hållbar riktning är resursutnyttjande, investeringar, tek-
nologisk utveckling etc. Arbetsgruppen fastslår att 1992 års Riodeklaration 
(Agenda 21) om miljö och utveckling ställer hållbar utveckling i centrum.55 
Från Agenda 21 anses följande vara relevant för Dennisavtalet: 

                                                      
52 Vägverket (1995): ”Tidplan för upphandling av Norra Länken och avgiftssystemet”, brev till 
Magnus Persson, statssekreterare Kommunikationsdepartementet. Brevet även sänt till Dennis-
förhandlargruppen Claes Ånstrand, Landstingsråd samt Jan Brandborn, Generaldirektör, Väg-
verket, s. 1, bilaga ”Tidplaner för upphandling av Norra Länken och avgiftssystemet”, 1995-08-
21, Inkom till Kommunikationsdepartementet 1995-08-22 Dnr K95/3199/3, s. 1-2 
53 Arbetsgrupp:Mål och kriterier (1995):Miljömål för utökad miljöprövning av Dennisöverens-
kommelsen – Arbetsgruppens slutredovisning av underlaget till huvudgruppen, daterad, 1995-09-
14, Dnr 5350-52246-95, s. 2 
54 Ibid, s. 4 
55 Arbetsgrupp:Mål och kriterier (1995):Miljömål för utökad miljöprövning av Dennisöverens-
kommelsen – Arbetsgruppens slutredovisning av underlaget till huvudgruppen, daterad, 1995-09-14, 
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” – Utvecklandet och främjandet av kostnadseffektiv politik för att begränsa 
och minska skadliga utsläpp till atmosfären samt andra skadliga miljöeffekter 
orsakade av transportsektorn; 

integrering av strategier för bevarande av biologisk mångfald och hållbar an-
vändning av biologiska resurser i nationella utvecklingsplaner --- .” 56  

Transportsektorns skadliga emissioner ska alltså reduceras, biologisk mångfald 
bevaras och resurser ska användas på ett långsiktigt sätt. Arbetsgruppen observe-
rar att svenska beslutsorgan på såväl nationell, regional som lokal nivå vill arbeta 
i riktning mot hållbar utveckling. Sverige ska spela en banbrytande roll när det 
gäller att förverkliga ett ekologiskt hållbart samhälle. Arbetsgruppen hänvisar i 
det avseendet särskilt till Regeringens skrivelse 1994/95:120 ”Miljön vårt ge-
mensamma ansvar”.57  

Sammanfattningsvis: Arbetsgruppens verksamhet innebär att miljövännerna 
noterar vilka ingångna internationella (primärt statliga) avtal och riktlinjer på 
miljöområdet som kan vara relevanta för den utökade miljöprövningen av 
Dennispaketet. Och i första hand för Norra länken. Den utökade miljöpröv-
ningens mål och kriterier är i regel allmänt hållna. Och annat är trivialt exem-
pelvis ’minska skadliga utsläpp’. I vilken grad arbetsgruppens riktlinjer finns 
med vid den utökade miljöprövningen av Norra länken är något oklart för mig. 
Jag kan inte se att övriga arbetsgrupper systematiskt refererar till riktlinjerna 
ifråga. 

14.5 Arbetsgruppen Alternativ till Norra länken 

Arbetsgruppen prövar behovet av Norra länken när vissa premisser förändras, 
till exempel om trafikantavgifter skulle införas. Gruppen håller tio möten under 
perioden 14 juni - 28 september 1995. Arne Fredlund, Stadsbyggnadskontoret, 
leder gruppen. De inleder sitt arbete med att klarlägga vilka frågor som ska 
undersökas närmare. Det visar sig handla om 10-15 olika frågor. Bland med-
verkandena märks bland annat Bengt Edlund, Haga-Brunnsvikens Vänner, 
Peter Schantz, Kommittén för Gustavianska Parken  och Haga-Brunnsvikens 

                                                                                                                             
Dnr 5350-52246-95, s. 4, World Commission on Environment and Development (1988): Vår 
gemensamma framtid - Världskommissionen för miljö och utveckling under ordförandeskap av Gro 
Harlem Brundtland, Bertil Hägerhäll (red.), Prisma, Tiden, Stockholm 
56 Arbetsgrupp:Mål och kriterier (1995):Miljömål för utökad miljöprövning av Dennisöverens-
kommelsen – Arbetsgruppens slutredovisning av underlaget till huvudgruppen, daterad, 1995-09-
14, Dnr 5350-52246-95, s. 5 
57 Ibid, s. 5 
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Vänner  samt Richard Murray, Förbundet för Ekoparken. De två sistnämnda 
personerna ingår dock ej i själva arbetsgruppen.58  

Arbetet grundas på datorstödda känslighetsanalyser utförda av Stads-
byggnadskontorets strategiska avdelning och Inregia AB (konsultföretag bland 
annat specialiserat på regionala utvecklingsfrågor till exempel i transporthän-
seende). Det finns, påpekas i arbetsgruppens rapport, viss osäkerhet i känslig-
hetsanalysernas utfall59. Norra länken är tänkt att reducera innerstadens stora 
trafikvolymer, se exempel i figuren strax nedan60. Ett scenario kallat ”Noll-
alternativet” utgår från existerande markanvändning (1993) och trafiksystem. 
Tillväxten antas bli måttlig i ekonomiskt hänseende samt för befolkning och 
andelen arbetande. ”Scenario Dennis 05” innebär att Dennispaketet förverkligas 
(inklusive Norra länken) i enlighet med befintlig plan fram till år 2005.61 
 

                                                      
58 Arbetsgrupp Norra länken (1995):Alternativ till Norra Länken – Utökad miljöprövning och 
avgiftsstationerna – Arbetsgruppens redovisning av underlag till huvudgruppen, rapport 1995-09-
28, s. 3, 6, Samverkansgruppen (1996): ”Protokoll från möte med Samverkansgruppen 1996-02-
07”, s. 3 
59 Det beror på svårigheter när det gäller: a) att beräkningsförutsättningar som ekonomisk utveck-
ling, befolkningsutveckling etc. b) att bestämma trafikledernas kapacitet, c) att få systemets kalib-
rering rätt d.v.s. att modellberäknad och verkligen uppmätt trafik (år 1993) harmonierar i så hög 
grad som möjligt.  Källa: Arbetsgrupp Norra länken (1995):Alternativ till Norra Länken – Utökad 
miljöprövning och avgiftsstationerna – Arbetsgruppens redovisning av underlag till huvudgruppen, 
rapport 1995-09-28, s. 7, Stadsbyggnadskontoret (1995): ”Minnesanteckningar från arbetsgrupps-
möte 1995-07-06 – Möte 3: Alternativ till Norra Länken”, 1995-07-13, s. 4 
60 Till innerstaden räknas ytan innanför de tullar, som i forna tider markerade stadsgränsen. Där-
utöver inkluderas Gärdet, Hjorthagen, Fredhäll, Kristineberg och Stadshagen. Det resulterar i en 
problematisk buller- och luftkvalitetsituation, särskilt vid Valhallavägen.  Källa: Arbetsgrupp 
Norra länken (1995): Alternativ till Norra Länken – Utökad miljöprövning och avgiftsstationerna – 
Arbetsgruppens redovisning av underlag till huvudgruppen, rapport 1995-09-28, s. 3-4, 6, Stads-
byggnadskontoret (1995): ”Minnesanteckningar från arbetsgruppsmöte 1995-07-06 – Möte 3: 
Alternativ till Norra Länken”, 1995-07-13, s. 4-5 
61 Arbetsgrupp Norra Länken (1995): Alternativ till Norra Länken – Utökad miljöprövning och 
avgiftsstationerna – Arbetsgruppens redovisning av underlag till huvudgruppen, rapport 1995-09-
28, s. 4, 8, 10, SMTR (1995): “SMTR-möte 1995-08-07”, s. 2, Richard Murrays arkiv 
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Kartbild över Roslagsvägen m.fl. berörda innerstadsgator 

Figur 1.  Trafikflöden i och vid Stockholms norra innerstad  (1993)., är utgångspunkt vid 
beräkning av framtidsscenarier. Modellberäknad respektive uppmätta trafikvolymer (inom 
parentes). Rör 1000-tal fordon/vardagsmedeldygn. Bellevueparken syns (gul stjärna). Källa: 
Arbetsgrupp Norra Länken (1995): Alternativ till Norra Länken – Utökad miljöprövning och 
avgiftsstationerna, 1995-09-28, s. 9  

Stockholms nordöstra innerstad 

Bild 1. visar avsnitt av Stockholms nordöstra innerstad, stadsdelen Vasastaden etc. Norra 
länkens redan befintliga del syns till vänster. Dess förlängning (jfr avhandlingens första sidor) 
är tänkt att avsevärt reducera trafikkvantiteterna i den trafikbelastade innerstaden (jfr. figu-
ren ovan). Lägg märke till Uppsalavägen, Sveavägen, Roslagsvägen och Valhallvägen. För 
orientering i stadslandskapet, notera Wenner-Gren Center (gul stjärna) vid sjön Brunnsvi-
kens  södra strand .  Källa: jfr avhandlingens kap. 1. Kartan från Stockholms stad, Stadsbygg-
nadskontoret 

1
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Arbetsgruppen behandlar i urval följande spörsmål. Dessa samt svaren redovisas 
i tabellform nedan. Hur politiker, tjänstemän och miljövänner tolkar resultaten 
framgår längre fram. Det kan vara lämpligt för läsaren att påminna sig Norra 
länkens geografiska placering innan fortsatt läsning (jfr avhandlingens första 
sidor). 
 

Tabell 1 Införande av trafikantavgifter 

Tabell 1. visar bl.a. att varken  trafikantavgifter ensamma  eller Norra länkens byggnation 
ensam räcker för att minska innerstadstrafiken med de  25 % som Dennispaketet anger som 
mål. Det krävs att dessa projekt kombineras. Källa: Arbetsgrupp Norra Länken (1995): Alter-
nativ till Norra Länken – Utökad miljöprövning och avgiftsstationerna – Arbetsgruppens redovisning 
av underlag till huvudgruppen, rapport 1995-09-28, s. 11-13 

Fråga Antaganden Svar 
Arbetsgruppen försö-
ker besvara SMTRs 
fråga om införande av 
trafikantavgifter kan 
bidra till att göra Norra 
länken onödig. Det 
benämns ”Scenariot 
Trafikminskning” och 
innebär konkret infö-
rande av trafikantavgif-
ter för passage till 
Stockholms mest cen-
trala delar.62 Antagandet 
leder fram till följande 
fråga:  
 
”Behövs Norra Länken 
om innerstadstrafiken 
minskar kraftigt?” 63  
 

Vid scenariot ifråga antas 
måttlig tillväxt när det 
gäller såväl ekonomi, 
boende som andelen 
sysselsatta. Vägarna antas 
med något undantag vara 
desamma som 1993. 
Vidare förutsätts att 
kollektivtrafikutbyggnad 
sker i stort enligt Dennis-
paketet. Den förutsatta 
trafikantavgiften är 20 
kr/passage och gäller i 
princip till innerstaden. 

Med tanke på att särskilt 
granska vikten av Norra 
länken utförs scenariot i 
två varianter: Med och 
utan Norra länken.64 
 

Svaret på frågan är att Scenariot 
”Dennis 05” och ”Trafikminsk-
ning” utan Norra länken i stort 
sett ger ekvivalent avlastning av 
innerstaden. Ingendera av fram-
tidsbilderna räcker till för Den-
nispaketets mål om en 25 %-ig 
sänkning. Det felar 7-8 %. Om 
man däremot bygger Norra län-
ken och i  tillägg realiserar scen-
ariot ”Trafikminskning” uppnås 
målet. Scenariot ”Dennis 05” 
renderar  en avsevärt större 
reducering av trafiken på Valhalla-
vägen (se Bild 1. ovan) än scen-
ariot ”Trafikminskning” utan 
Norra länken (50-60 % resp. 31-
33 %). Stockholms Läns trafik-
arbete ökar dock betydligt mer i 
scenariot ”Dennis 05” än i scena-
riot ”Trafikminskning” utan Nor-
ra länken (19 % resp. 6 %).65  

 
                                                      
62 Arbetsgrupp Norra länken (1995):Alternativ till Norra Länken – Utökad miljöprövning och 
avgiftsstationerna – Arbetsgruppens redovisning av underlag till huvudgruppen, rapport 1995-09-
28, s. 11-12, Stadsbyggnadskontoret Innerstaden (1995): ”Minnesanteckningar från arbetsgrupp-
möte 1995-06-14 samt kommentar beträffande åtgärder m.m. - Frågor till utökad miljöpröv-
ning/Alternativ till Norra Länken”,1995-06-21, s. 2 
63 Arbetsgrupp Norra länken (1995):Alternativ till Norra Länken – Utökad miljöprövning och 
avgiftsstationerna – Arbetsgruppens redovisning av underlag till huvudgruppen, rapport 1995-09-
28, s. 11 
64 Ibid, s. 11-12 
65 Ibid, s. 13 
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Tabell 2 Reduktion av koldioxidhalter 

Tabell 2. visar att trafikarbetet (fordonskm.) måste minska med minst 15 % mellan åren 
1993-2020 om koldioxidhalterna ska kunna reduceras med 80 %. Dennispaketet innebär 
dock en drastisk ökning av trafikarbetet på regional nivå. Källa: Arbetsgrupp Norra Länken 
(1995): Alternativ till Norra Länken – Utökad miljöprövning och avgiftsstationerna – Arbetsgruppens 
redovisning av underlag till huvudgruppen, rapport 1995-09-28, s. 14-15 

Fråga Antaganden Svar 
Stadsbyggnadskon-
toret (1995) använ-
der en uppskattning 
av Naturvårdsverket 
som innebär att det 
behövs reducerade 
koldioxidhalter med 
80 % (jämfört med 
1993) för att skapa 
ett ekologiskt uthål-
ligt trafiksystem år 
2020. 66 Detta är det 
besvärligaste miljö-
målet att nå. Därför 
ställer SMTR följan-
de fråga:  
”Behövs Norra 
Länken om man 
utgår från en sådan 
minskning av biltra-
fikarbetet i regionen 
som behövs för att 
minska trafikens 
koldioxidutsläpp 
med 80 %?”67 
 

Ett grundscenario benämnt 
”Jämförelsescenario A” inne-
bär: Markutnyttjande och 
trafiksystem beräknas med 
utgångspunkt i antaganden 
gjorda i Stockholmsregionens 
långtidsplan Regionplan 91. 
Och antaganden gjorda i 
Dennispaketet plus att bil- 
och kollektivtrafik byggs ut 
ännu mera. I ett ”Scenario F” 
exkluderas Österleden, 
Västerleden och Norra län-
ken. Det innebär vidare en 
stor utbyggnad av kollektiv-
trafiken, en kompaktare 
region samt att vägtullar och 
bensinpris stiger med 100 %. 
Vidare antas en ljus utveck-
ling när det gäller övergången 
till förnybara bränslen och 
bränslesnåla motorer. Såväl 
scenario A som F förutsätter 
moderat tillväxt när det 
gäller ekonomi, antal boende 
och antal sysselsatta.68  
 

Svaret på frågan om minskning av 
koldioxidutsläpp är att det krävs 
en regional reducering av trafik-
volymerna med åtminstone 15 % 
fram till år 2020 jämfört med 
1993. 69 Trafikarbetets utveckling 
blir den följande: 
Trafikarb. – Scenario A och F 

År 2020 A F 
Innerstaden -16 % -31 

% 
Regionen +20 

% 
-15 
% 

Tabellen visar trafikarbetets (for-
donskm.) förändring jämfört med 
1993 för scenario A och F.70  
Det betyder alltså att såväl sce-
nario A som F uppfyller målet i 
innerstaden. Det finns dock 
dramatiska skillnader på regional 
nivå. Scenario A innebär, där 
Dennispaketet alltså ingår, en 
drastisk ökning av trafikarbetet 
och därmed bristande måluppfyl-
lelse. Scenario F nedbringar 
däremot trafikarbetet i tillräcklig 
grad även regionalt. 71 

                                                      
66 Arbetsgrupp Norra länken (1995):Alternativ till Norra Länken – Utökad miljöprövning och 
avgiftsstationerna – Arbetsgruppens redovisning av underlag till huvudgruppen, rapport 1995-09-
28, s. 14, Stadsbyggnadskontoret Innerstaden (1995): ”Minnesanteckningar från arbetsgruppmöte 
1995-06-14 samt kommentar beträffande åtgärder m.m. - Frågor till utökad miljöpröv-
ning/Alternativ till Norra Länken”,1995-06-21, s. 2, Stadsbyggnadskontoret (1995): ”Minnesan-
teckningar från arbetsgruppsmöte 1995-07-06 – Möte 3: Alternativ till Norra Länken”, 1995-07-
13, s. 1-2 
67 Arbetsgrupp Norra länken (1995):Alternativ till Norra Länken – Utökad miljöprövning och 
avgiftsstationerna – Arbetsgruppens redovisning av underlag till huvudgruppen, rapport 1995-09-
28, s. 14 
68 Ibid, s. 14-15 
69 Ibid, s. 14-15 
70 Ibid, s. 15 
71 Ibid, s. 14-15 
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Tabell 3 Kommunikation utan resor 

Tabell 3. visar att informationsteknologin påverkar resemönstren mellan åren 1993 – 2020 
på så sätt att trafikmängderna när trafikvolymerna vanligen är som högst minskar. Källa: Arbets-
grupp Norra Länken (1995):Alternativ till Norra Länken – Utökad miljöprövning och avgiftsstatio-
nerna – Arbetsgruppens redovisning av underlag till huvudgruppen, rapport 1995-09-28, s. 16-17 

Fråga Antaganden Svar 
Informationstek-
nologin antas, kon-
staterar arbetsgrup-
pen, i samhällsdebat-
ten ibland leda till 
mer flexibla arbets-
tider och ökat di-
stansarbete. Det 
förväntas sprida ut 
trafiken över dygnets 
timmar. 72 SMTR 
frågar sig: 
 
”Vad innebär det om 
resemönstren ändras 
i samband med infor-
mationsteknologins 
utveckling?” 73 
 
 

Arbetsgruppen prövar om informa-
tionsteknologi kan komma att ändra 
resemönstren, så att trafikvol. och 
nödvändigheten av Norra länken 
påverkas. Ett jämförelsescenario be-
nämnt ”2020 S-A” utgår från rask 
ekonomisk tillväxt, markutnyttjande 
enligt Regionplan 91 och Dennis-
paketets trafiksystem. Vidare antas 
ännu mera utbyggnad av bil- och kol-
lektivtrafiksystem. Ett IT-scenario 
namngivet ”2020 S – lite trafik” inne-
bär år 2020 snabb ekonomisk tillväxt 
samt att: 15 % antas pendla till arbets-
platsen en dag/v, 15 % två dgr/v, 15 % 
tre dgr/v, 55 % fem dgr/v. Markutnytt-
jande antas följa Regionplan 91 men 
arbetsplatserna har flyttats med hän-
syn till antagandena om dis-
tansarbetets storlek. Minskade arbets-
resor medför mer tillgänglig tid för 
annat men i modellen antas att befolk-
ningen inte gör andra resor på den 
inbesparade tiden. 74  

Svaret på frågan är att: 
”IT-scenariot ger mind-
re, i viss fall betydligt 
mindre trafikmängder än 
Scenario A under max-
timmen.”75 Valhallavägens 
trafik minskar med 50-70 
% i båda scenarierna. 
Norra länkens trafikvo-
lym minskar med 17 % 
år 2020 jämfört med vad 
scenario A innebär för 
samma år.76 
 

 

                                                      
72 Ibid, s. 16, Stadsbyggnadskontoret Innerstaden (1995): ”Minnesanteckningar från arbetsgrupp-
möte 1995-06-14 samt kommentar beträffande åtgärder m.m. - Frågor till utökad miljöpröv-
ning/Alternativ till Norra Länken”,1995-06-21, s. 3-4 
73 Arbetsgrupp Norra länken (1995):Alternativ till Norra Länken – Utökad miljöprövning och 
avgiftsstationerna – Arbetsgruppens redovisning av underlag till huvudgruppen, rapport 1995-09-
28, s. 16 
74 Ibid, s. 16 
75 Ibid, s. 17 
76 Ibid, s. 17 
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Tabell 4 Mera kollektivtrafik 

Tabell 4. visar att ännu större kollektivtrafiksatsningar än i Dennispaketet endast ger måttli-
ga effekter när det gäller att nedbringa trafikvolymerna på bl.a. Roslagsvägen. Källa: Arbets-
grupp Norra Länken (1995): Alternativ till Norra Länken – Utökad miljöprövning och avgiftsstatio-
nerna – Arbetsgruppens redovisning av underlag till huvudgruppen, rapport 1995-09-28, s. 16-19, 
Stadsbyggnadskontoret Innerstaden (1995): ”Minnesanteckningar från arbetsgruppmöte 
1995-06-14 samt kommentar beträffande åtgärder m.m. - Frågor till utökad miljöpröv-
ning/Alternativ till Norra Länken”,1995-06-21, s. 5 

Fråga Antaganden Svar 
Norra länkens för-
längning berör 
Stockholm kom-
muns nordöstra del. 
SMTRs nästa fråga 
lyder: 
 
”Hur kan kollektiv-
trafiken i nordost-
sektorn förbättras 
för att bl.a avlasta 
Roslagsvägen och ev. 
minska behovet av 
Norra Länken?” 77 
 
Roslagsvägen, se Bild 
1. ovan. 

Ett scenario A innebär 
marknyttjande i överens-
stämmelse med Region-
plan 91, utbyggnad av 
Dennispaketet samt ytter-
mera expansion av bil- 
och kollektivtrafiksys-
temet. I scenario A-S 
förutsätts viktiga kollektiv-
trafikinvesteringar. Ett 
kollektivtrafikscenario B 
medför ännu mera inves-
teringar i kollektivtrafik-
systemet. Båda framtidsbil-
derna har studerats under 
förhållanden som innebär 
snabb ekonomisk tillväxt. 
Inga andra data fanns att 
tillgå. 78   

Svaret på frågan blir att de ansenliga 
kollektivtrafikinvesteringarna endast 
ger måttlig effekt vad gäller trafik-
kvantiteterna på bl.a. Roslagsvägen. 
Detta kan, konstaterar ar-
betsgruppen, förefalla överraskande 
men det beror på att även scenario 
A79 innebär avsevärd utbyggnad. 
Dessutom är kollektivtrafikens 
marknadsandel i förhållande till andra 
transportslag redan hög, vilket med-
för att det är svårt att ytterligare öka 
den. 80 
 
Biltrafikarbete vid scenario A och B 
år 2020 
 

Framtidsbild Innerstaden
Scenario A81 -8 % 
Scenario B -13 % 

Tabellen visar utveckling när det 
gäller biltrafikarbete för innerstaden 
(rör fordonskm). Gäller scenario A 
och B år 2020 komparerat med 
1993.82 

                                                      
77 Ibid, s. 16-17 
78 Ibid, s. 17, Stadsbyggnadskontoret Innerstaden (1995): ”Minnesanteckningar från arbetsgrupp-
möte 1995-06-14 samt kommentar beträffande åtgärder m.m. - Frågor till utökad miljöpröv-
ning/Alternativ till Norra Länken”,1995-06-21, s. 4 
79 Rapporten anger ”Scenario A”. Och nämner inte mera ”Scenario A-S”, som explicit anges som 
jämförelsescenario. Min tolkning är att rapporten syftar på den senare angivna framtidsbilden.  
80 Arbetsgrupp Norra länken (1995):Alternativ till Norra Länken – Utökad miljöprövning och 
avgiftsstationerna – Arbetsgruppens redovisning av underlag till huvudgruppen, rapport 1995-09-
28, s. 19 
81 Rapporten anger ”Scenario A”. Och nämner inte mera ”Scenario A-S” , som explicit anges som 
jämförelsescenario. Min tolkning är att rapporten syftar på den senare angivna framtidsbilden. 
82Arbetsgrupp Norra länken (1995):Alternativ till Norra Länken – Utökad miljöprövning och 
avgiftsstationerna – Arbetsgruppens redovisning av underlag till huvudgruppen, rapport 1995-09-
28, s. 18 
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Tabell 5 Stockholms hamn omlokaliseras 

Tabell 5. visar att Norra länkens förlängning skulle minska den tunga trafiken på Valhallavä-
gen mycket mera än vad en hamnflytt skulle åstadkomma. Källa: Arbetsgrupp Norra Länken 
(1995): Alternativ till Norra Länken – Utökad miljöprövning och avgiftsstationerna – Arbetsgruppens 
redovisning av underlag till huvudgruppen, rapport 1995-09-28, s. 19-21 

Fråga Antaganden Svar 
Från miljöhåll är man 
intresserad av att utlokali-
sera Stockholms hamn 
(Frihamnen, Värtan, Loud-
den, se fotnot)83. 
 
Hamnen genererar trafik 
som påverkar trafik-
volymerna vid t.ex. Val-
hallav. Tanken är att ana-

Det finns brister i dataunderlaget 
när det gäller hur mycket trafik 
som hamnen genererar, vilket 
leder till osäkerhet i gjorda skatt-
ningar. 86    
 
Hamnens trafikgenerering 
 

Valhallavägens 
trafik 1993 

30.000-
50.000 f/d 

Svaret på frågan blir att 
om hamnen avflyttas 
kan andelen tung trafik 
på Valhallavägen minska 
med 30-40 %. En flytt 
bedöms bara i ringa 
utsträckning inverka på 
trafikunderlaget för 
Norra länken. Troligen 
kompenseras bortfallet 

                                                      
83 I Åke Askensten (mp) et als motion (1995:79) till kommunfullm. hävdas att en flytt av hamnen 
bör  utredas och att området vid Lilla Värtan bör förvandlas till en ny stadsdel. Bengt Edlund et 
al, Gruppen för Miljö och Samhällsutveckling, framf. likn. idéer i en rapport ”Tankar kring 
nationalstadsparken och Stockholms hamnar”. Edlund är fd. ordf. i Haga-Brunnsvikens-Vänner. 
Även i intervjuer med mig har till exempel Carpelan, Kommittén för Gustavianska Parken, beto-
nat hamnens betydelse. Han menar att hamnen är ”den gordiska knuten”, vilket innebär svår 
uppgift som bara kan lösas med drastiska åtgärder. C. menar att hamnen är viktig källa till pro-
blemen med trafikbelastningen i innerstaden. Antalet filer kan reduceras från sex till fyra om 
hamnen avflyttas. Bengt Hamdahl, samma förening, betonar hamnens trafikgenerering i inner-
staden. Detsamma gäller Evert, Förbundet för Ekoparken. Källa: Carpelan, G. (2000): Part i 
Norra Länkenmålet, målnummer 1931–1932-1996 med flera mål, Kommittén för Gustavianska 
Parken, intervju – 00-04-03, s. 9, ib. 00-05-30, s. 7, Hamdahl, B. (2001):F.d. ordförande i Reger-
ingsrätten, f.d Justitiekansler, f.d. ordförande i Svenska Naturskyddsföreningen, medlem i föreningen 
Kommittén för Gustavianska Parken, intervju – 01-05-21, s. 6, Evert, Förbundet för Ekoparken, 
intervju, s. 3-4 
84 Arbetsgrupp Norra länken (1995):Alternativ till Norra Länken – Utökad miljöprövning och 
avgiftsstationerna – Arbetsgruppens redovisning av underlag till huvudgruppen, rapport 1995-09-
28, s. 19, Stadsbyggnadskontoret Innerstaden (1995): ”Minnesanteckningar från arbetsgruppmöte 
1995-06-14 samt kommentar beträffande åtgärder m.m. - Frågor till utökad miljöpröv-
ning/Alternativ till Norra Länken”,1995-06-21, s. 2-3 
85 Arbetsgrupp Norra länken (1995):Alternativ till Norra Länken – Utökad miljöprövning och 
avgiftsstationerna – Arbetsgruppens redovisning av underlag till huvudgruppen, rapport 1995-09-
28, s. 19 
86 Arbetsgrupp Norra länken (1995):Alternativ till Norra Länken – Utökad miljöprövning och 
avgiftsstationerna – Arbetsgruppens redovisning av underlag till huvudgruppen, rapport 1995-09-
28, s. 19, Stadsbyggnadskontoret Innerstaden (1995): ”Minnesanteckningar från arbetsgruppmöte 
1995-06-14 samt kommentar beträffande åtgärder m.m. - Frågor till utökad miljöpröv-
ning/Alternativ till Norra Länken”,1995-06-21, s. 2-3 
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lysera hur mycket det 
betyder för buller- och 
luftföroreningsnivåer om 
hamnen flyttas eller mins-
kar sin verksamhet. Och 
vad det innebär för beho-
vet av Norra länken.84  
SMTRs nästa fråga lyder på 
följande sätt: 
 
”Hur mycket betyder 
hamnen för biltrafik-
satsningen och miljö-
situationen på Valhalla-
vägen?” 85    
 
För bild Norra länkens väg 
mot Stockholms hamn, jfr 
avhandlingens första sidor 
 

Därav tung 
trafik 

10 %, 3.000-
5.000 f/d 

därav distribu-
tionstrafik, 
bussar mm 

hälften 

Tung trafik 
till/från färjor-
na 

350-500 f/d 

Lastbilar som 
lastas i ham-
nen 

800 f/d (inkl 
framkörning) 

Tankbilar från 
Loudden 

50 f/d (inkl 
returresa) 

Övrig tung 
trafik 150-1.300 f/d 

Tabellen gäller fakta och överslag 
när det gäller hamnens trafikge-
nerering.87 

av trafik till den nya 
stadsdelen. Andelen 
tung trafik blir dock 
sannolikt lägre. I jämfö-
relse kan Norra länken 
minska den tunga trafi-
ken på Valhallavägen 
med ca 50 % och dess-
utom göra det genom-
förbart med ett förbud 
mot tung trafik natte-
tid.88 
 

 
 

                                                                                                                             
87 Arbetsgrupp Norra länken (1995):Alternativ till Norra Länken – Utökad miljöprövning och 
avgiftsstationerna – Arbetsgruppens redovisning av underlag till huvudgruppen, rapport 1995-09-
28, s. 20 
88 Ibid, s. 21 
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Tabell 6 Norra länken flyttas bort från Nationalstadsparkens 
kärnområde 

Tabell 6. visar att Norra länken svårligen kan (på angivet sätt) flyttas från ett mer centralt 
läge i Nationalstadsparken till ett mer perifert. Källa: Arbetsgrupp Norra Länken 
(1995):Alternativ till Norra Länken – Utökad miljöprövning och avgiftsstationerna – Arbetsgruppens 
redovisning av underlag till huvudgruppen, rapport 1995-09-28, s. 33, 37 

Fråga Antaganden Svar 
Arbetsgruppen utreder om 
Norra länken kan lokalise-
ras längre ifrån National-
stadsparkens kärnområde. 
Det antas kunna ske med 
en bergtunnel placerad 
närmare Valhallavägen. 89 
SMTR beskriver syftet med 
undersökningen (av någon 
anledning sker det inte i 
frågeform) på följande sätt: 
 
”Arbetsgruppen har velat 
undersöka om Norra 
Länken kan dras som berg-
tunnel närmare Valhallavä-
gen, d.v.s. inte så långt in i 
nationalstadsparken.” 90 

Alternativet innebär att 
motorvägen löper sträckan 
Roslagstull, under Kungliga 
Tekniska Högskolan 
(KTH)/Östra station och 
kommer ut på Lidingövägen 
/Valhallavägen i närheten av 
Stadion. Detta benämns 
KTH-alternativet. 91  
 

Arbetsgruppens slutsats är att 
KTH-alternativet troligen kan 
realiseras men eftersom det 
inte finns någon bergtäckning 
på vissa sträckor, krävs där 
konstruktion från ytan. Det 
är ett byggnadstekniskt be-
kymmer. Dessutom skapas 
temporära buller- och trafik-
störningar. En ca 500 m. lång 
betongtunnel måste byggas, 
vilket kräver att man inkräk-
tar på natur- och kultur-
miljön vid Stadion. Det mot-
sätter sig Stadsmuséet. Dess-
utom finns risk för störning 
av en känslig ekologisk sprid-
ningsväg vid Storängsbotten i 
och med att trafiken på 
Lidingövägen ökar. 92 

 
 
 

                                                      
89 Ibid, s. 33, Stadsbyggnadskontoret Innerstaden (1995): ”Minnesanteckningar från arbetsgrupp-
möte 1995-06-14 samt kommentar beträffande åtgärder m.m. - Frågor till utökad miljöpröv-
ning/Alternativ till Norra Länken”,1995-06-21, s. 4, Stadsbyggnadskontoret (1995): ”Minnesan-
teckningar från arbetsgruppsmöte 1995-07-06 – Möte 3: Alternativ till Norra Länken”, 1995-07-
13, s. 6-7, bilaga 1, s. 2-3 
90 Arbetsgrupp Norra länken (1995):Alternativ till Norra Länken – Utökad miljöprövning och 
avgiftsstationerna – Arbetsgruppens redovisning av underlag till huvudgruppen, rapport 1995-09-
28, s. 33 
91 Ibid, s. 33 
92 Ibid, s. 37 
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14.6 Arbetsgruppen Miljömässig uformning av 
Norra länken 

Arbetsgruppen diskuterar och redovisar ett antal alternativ till Norra länken i 
dess befintliga, planerade utförande (kallat nollalternativet). Arbetsgruppen 
håller 14 möten under perioden 13 juni - 21 september 1995. Christer Lundin, 
Gatu- och fastighetskontoret, leder gruppen. Deltar från miljösidan gör Peter 
Schantz, Kommittén för Gustavianska Parken och Haga-Brunnsvikens Vänner, 
Richard Murray, Förbundet för Ekoparken, Jana Zupanc, Bellevueförbundet, 
Arne Sundström, Djurgården Lilla Värtans miljöskyddsförening och Per 
Schönning, Djurgården Lilla Värtans miljöskyddsförening. Haga-Brunnsvikens 
Vänner och de båda sistnämnda föreningarna är medlemmar i Förbundet för 
Ekoparken. 93  

Konflikter uppstår under arbetet. Åke Askensten (mp), partiets representant 
i kommunstyrelsen, och nyss nämnde Sundström klagar över samarbetet med 
Lundin på ett möte med huvudgruppen den 28 juni 1995. De hävdar att denne 
varit så involverad i arbetet med Norra länken att han har svårt att hålla sig 
neutral. Lundin medverkar på mötet men protokollet anger inte hur han ställer 
sig till anklagelserna. 94 

                                                      
93 Arbetsgrupp: Miljömässig utformning av Norra Länken (1995): ”Miljömässig utformning av 
Norra Länken – Arbetsgruppens redovisning av underlag till huvudgruppen”, 1995-09-25, Stads-
byggnadskontoret, Stockholm, s. 3-9, Gatu- och fastighetskontoret infrastrukturgruppen (1995): 
”Utökad miljöprövning av Norra Länken –  arbetsgruppen för Norra Länkens utformning”, 
Minnesanteckningar från mötet 20 juli, 1995-07-21, s. 3, bilaga 1, s. 1, Gatu- och fastighetskon-
toret infrastrukturgruppen (1995): ”Utökad miljöprövningav Norra Länken – möte den 13 juni 
med arbetsgruppen för Norra Länkens utformning”, Minnesanteckningar, 1995-06-13, s. 1, 
bilaga ”Utkast I. 1995-06-13” (Schantz förslag till utredn.frågor), s. 1, bilaga ”1995-06-13 C.” 
(Murrays förslag till utredn.frågor), s. 1, Gatu- och fastighetskontoret infrastrukturgruppen 
(1995): ”Utökad miljöprövning av Norra Länken – möte den 20 juni med arbetsgruppen för 
Norra Länkens utformning”, Minnesanteckningar, 1995-06-20, s. 2, Gatu- och fastighetskonto-
ret infrastrukturgruppen (1995): ”Utökad miljöprövning av Norra Länken –  arbetsgruppen för 
Norra Länkens utformning”, Minnesanteckningar från mötet 20 juli, 1995-07-21, s. 3, bilaga 1, 
s. 1 
94 Arbetsgrupp: Miljömässig utformning av Norra Länken (1995): ”Miljömässig utformning av 
Norra Länken – Arbetsgruppens redovisning av underlag till huvudgruppen”, 1995-09-25, Stads-
byggnadskontoret, Stockholm, s. 3-9, Gatu- och fastighetskontoret infrastrukturgruppen (1995): 
”Utökad miljöprövning av Norra Länken –  arbetsgruppen för Norra Länkens utformning”, 
Minnesanteckningar från mötet 20 juli, 1995-07-21, s. 3, bilaga 1, s. 1, Gatu- och fastighetskon-
toret infrastrukturgruppen (1995): ”Utökad miljöprövningav Norra Länken – möte den 13 juni 
med arbetsgruppen för Norra Länkens utformning”, Minnesanteckningar, 1995-06-13, s. 1, 
bilaga ”Utkast I. 1995-06-13” (Schantz förslag till utredn.frågor), s. 1, bilaga ”1995-06-13 C.” 
(Murrays förslag till utredn.frågor), s. 1, Gatu- och fastighetskontoret infrastrukturgruppen 
(1995): ”Utökad miljöprövning av Norra Länken – möte den 20 juni med arbetsgruppen för 
Norra Länkens utformning”, Minnesanteckningar, 1995-06-20, s. 2, Gatu- och fastighetskonto-
ret infrastrukturgruppen (1995): ”Utökad miljöprövning av Norra Länken –  arbetsgruppen för 
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Tabell 7 Reducera antalet filer 

Tabell 7. Norra länken är tänkt att ha sex filer. Det går att minska dessa till fyra om Österle-
den inte byggs. Källa:  Arbetsgrupp: Miljömässig utformning av Norra Länken 
(1995):Miljömässig utformning av Norra Länken – Arbetsgruppens redovisning av underlag till 
huvudgruppen, 1995-09-25, Stadsbyggnadskontoret, Stockholm, s. 17-18, Gatu- och fastig-
hetskontoret infrastrukturgruppen (1995): ”Utökad miljöprövning av Norra Länken – möte 
den 27 juni med arbetsgruppen för Norra Länkens utformning”, Minnesanteckningar, 1995-
06-27, s. 1-2 

Fråga Antaganden Svar 
Arbetsgruppen undersöker 
även om det är möjligt att 
reducera antalet filer på 
Norra länken om planerna 
på den vid Stockholms 
Hamn anslutande Öster-
leden skrinläggs. Tanken är 
att reducera antalet körfält 
från befintliga planers sexfi-
liga utförande.95  
 

Inga uppgifter. 
 
För Norra länkens och 
Österledens hela 
sträckning, jfr avhand-
lingens första sidor. 

Svaret är att om inte Österleden 
byggs minskar antalet fordon på 
Norra länken med 10 000-20 
000/dygn. Då återstår 51 000 
fordon/dygn vilket kräver fyra 
körfält d.v.s. två åt varje håll. 
Om antalet filer minskas ytterli-
gare, att döma av det exempel 
som ges, uppstår trafikstock-
ningar.96 

 

                                                                                                                             
Norra Länkens utformning”, Minnesanteckningar från mötet 20 juli, 1995-07-21, s. 3, bilaga 1, 
s. 1 
95 Arbetsgrupp: Miljömässig utformning av Norra Länken (1995): ”Miljömässig utformning av 
Norra Länken – Arbetsgruppens redovisning av underlag till huvudgruppen”, 1995-09-25, Stads-
byggnadskontoret, Stockholm, s. 17-18, Gatu- och fastighetskontoret infrastrukturgruppen 
(1995): ”Utökad miljöprövning av Norra Länken – möte den 27 juni med arbetsgruppen för 
Norra Länkens utformning”, Minnesanteckningar, 1995-06-27, s. 1-2 
96 Arbetsgrupp: Miljömässig utformning av Norra Länken (1995): ”Miljömässig utformning av 
Norra Länken – Arbetsgruppens redovisning av underlag till huvudgruppen”, 1995-09-25, Stads-
byggnadskontoret, Stockholm, s. 17-18, Gatu- och fastighetskontoret infrastrukturgruppen 
(1995): ”Utökad miljöprövning av Norra Länken – möte den 27 juni med arbetsgruppen för 
Norra Länkens utformning”, Minnesanteckningar, 1995-06-27, s. 1-2 
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Tabell 8 Alternativ tunnelventilation 

Tabell 8. visar att alternativ tunnelventilation, slits- istället för längsventilation, endast är 
möjligt på en kort sträcka. Inte heller där är det ett bra alternativ eftersom mängden avgaser 
och buller i gatunivå ökar. Källa: Arbetsgrupp: Miljömässig utformning av Norra Länken 
(1995):Miljömässig utformning av Norra Länken – Arbetsgruppens redovisning av underlag till 
huvudgruppen, 1995-09-25, Stadsbyggnadskontoret, Stockholm, s. 4-5, 20-21, fig 1-2 

Fråga Antaganden Svar 
Befintliga planer utgår från 
Bellevuealternativet när 
det gäller Norra länkens 
förlängning vid delsträckan 
Norrtull-Roslagstull. Tunn-
larna förutsätts ventileras 
horisontellt genom tillufts- 
och frånluftsfläktar samt 
två ca 30 meter höga 
skorstenar. Det kallas för 
längsventilation. Inom miljö-
rörelsen anses skorstenar-
na negativt påverka stads-
bilden (”historiska land-
skapet” 97). Arbetsgruppen 
undersöker om det är 
möjligt att ventilera tunn-
larna på annat sätt med 
hjälp av s.k. slitsventilation. 
98 

Längsventilation innebär att 
fordonen fungerar som kol-
varna i en förbränningsmo-
tor. Det sker i samverkan 
med den starka luftström 
fläktarna skapar. På detta sätt 
pressas förorenad luft ur 
tunnel och skorstenar. Slits-
ventilation innebär däremot 
att den smutsiga luften vädras 
ut genom hål i tunnelns tak 
eller sidor. Bilarnas rörelse 
och ett övertryck trycker ut 
luften ur tunneln. Slitsventila-
tion är endast möjlig där 
tunneln går strax under 
markytan .   

Resultatet är att slitsventila-
tion endast är tänkbar om 
alternativet Sveavägen-
Cederdalsgatan väljs (där 
går  tunneln ytligt). Då 
behöver det ena tornet inte 
byggas. En nackdel är att 
mängden avgaser och buller 
vid nämnda sträcka i gatuni-
vå ökar. Det sker i okänd 
omfattning. Miljöförvalt-
ningen anser därför att 
slitsventilation är olämp-
ligt.99 
 

 
 

                                                      
97 Arbetsgrupp: Miljömässig utformning av Norra Länken (1995): ”Miljömässig utformning av 
Norra Länken – Arbetsgruppens redovisning av underlag till huvudgruppen”, 1995-09-25, Stads-
byggnadskontoret, Stockholm, s. 4-5, 20 
98 Arbetsgrupp: Miljömässig utformning av Norra Länken (1995): ”Miljömässig utformning av 
Norra Länken – Arbetsgruppens redovisning av underlag till huvudgruppen”, 1995-09-25, Stads-
byggnadskontoret, Stockholm, s. 4-5, 20-21, fig 1-2, Gatu- och fastighetskontoret infrastruktur-
gruppen (1995): ”Utökad miljöprövning av Norra Länken –  arbetsgruppen för Norra Länkens 
utformning”, Minnesanteckningar från mötet 20 juli, 1995-07-20, s. 1, 3, Gatu- och fastighets-
kontoret infrastrukturgruppen (1995): ”Utökad miljöprövning av Norra Länken – Möte den 1 
augusti med arbetsgruppen för Norra Länkens utformning”, Minnesanteckningar, 1995-08-01, s. 
1 
99 Arbetsgrupp: Miljömässig utformning av Norra Länken (1995): ”Miljömässig utformning av 
Norra Länken – Arbetsgruppens redovisning av underlag till huvudgruppen”, 1995-09-25, Stads-
byggnadskontoret, Stockholm, s. 4-5, 20-21, fig 1-2, Gatu- och fastighetskontoret infrastruktur-
gruppen (1995): ”Utökad miljöprövning av Norra Länken –  arbetsgruppen för Norra Länkens 
utformning”, Minnesanteckningar från mötet 20 juli, 1995-07-20, s. 1, 3, Gatu- och fastighets-
kontoret infrastrukturgruppen (1995): ”Utökad miljöprövning av Norra Länken – Möte den 1 
augusti med arbetsgruppen för Norra Länkens utformning”, Minnesanteckningar, 1995-08-01, s. 
1 
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Tabell 9 Norra länkens lokalisering, delsträcka Norrtull-
Roslagstull 

Tabell 9. visar att båda alternativen för Norra länkens placering, delsträcka Norrtull-
Roslagstull är utförbara med ungefär samma funktion. Källa: Arbetsgrupp: Miljömässig ut-
formning av Norra Länken (1995):Miljömässig utformning av Norra Länken – Arbetsgruppens 
redovisning av underlag till huvudgruppen, 1995-09-25, Stadsbyggnadskontoret, Stockholm, s. 
10-13 

Fråga Antaganden Svar 
Inte överraskande vill 
miljövännerna istället för 
en placering av Norra 
länken (delsträcka Norr-
tull-Roslagstull) genom 
Bellevueparken undersöka 
en alternativ placering 
längs Sveavägen-Ceder-
dalsgatan d.v.s. utanför 
Bellevueparken och 
Nationalstadsparken. 
Båda alternativen rör 
tunnelplacering.100  
 
Jfr Bild 2. nedan samt 
avhandlingens kap. 1, 6, 7. 
 
 

Vad det handlar om är om 
man ska placera delavsnittet 
av motorvägen norr (i Belle-
vueparken) eller söder (längs 
Sveavägen-Cederdalsgatan) 
om Wenner-Gren Center, 
stadsdelen Vasastaden, 
Stockholms nordöstra 
innerstad. 

Resultatet är att båda placer-
ingarna är realiserbara. Funk-
tionen är i stort densamma 
oavsett alternativ. Det som 
talar för Bellevuealternativet 
förefaller vara främst två 
saker. Det är billigare och går 
ca ett år fortare att bygga pga. 
att komplicerade trafikom-
läggningar undviks i det tra-
fikmässigt hårt belastade 
området. Det som talar för 
Norra länkens placering 
under Sveavägen-Ceder-
dalsgatan är bl.a. att intrång i 
Nationalstadsparken undviks. 
Det värdefulla ur natur-, 
kultur- och rekreationssyn-
punkt kan därmed skyddas.101  

 
 
 
 

                                                      
100 Arbetsgrupp: Miljömässig utformning av Norra Länken (1995): ”Miljömässig utformning av 
Norra Länken – Arbetsgruppens redovisning av underlag till huvudgruppen”, 1995-09-25, Stads-
byggnadskontoret, Stockholm, s. 10-13, Gatu- och fastighetskontoret infrastrukturgruppen 
(1995): ”Utökad miljöprövning av Norra Länken – möte den 29 juni med arbetsgruppen för 
Norra Länkens utformning”, Minnesanteckningar, 1995-06-29, s. 1-2, Gatu- och fastighetskon-
toret infrastrukturgruppen (1995): ”Utökad miljöprövning av Norra Länken –  arbetsgruppen för 
Norra Länkens utformning”, Minnesanteckningar från mötet 20 juli, 1995-07-20, s. 2-3 
101 Arbetsgrupp: Miljömässig utformning av Norra Länken (1995): ”Miljömässig utformning av 
Norra Länken – Arbetsgruppens redovisning av underlag till huvudgruppen”, 1995-09-25, Stads-
byggnadskontoret, Stockholm, s. 10-13, Gatu- och fastighetskontoret infrastrukturgruppen 
(1995): ”Utökad miljöprövning av Norra Länken – möte 27 juli med arbetsgruppen för Norra 
Länkens utformning”, Minnesanteckningar, 1995-07-27, s. 1 
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Den Norra länken 

Bild 2. visar Norra länken, Alternativ Cedersdalsgatan. Detta är en placering söder om 
Wenner-Gren Center. Den beslutade detaljplanen innebär dock ett läge norr om Wenner-
Gren Center  (jfr avhandlingens kap. 1, 6, 7). För orientering i stadslandskapet notera Wen-
ner-Gren Center  (gul stjärna).  Källa: Stockholms stad, Stadsbyggnadskontoret (1993): Över-
siktsplan för Norra Trafikbandet, samrådsmaterial, s. 20, jfr bild över det norra läget i avhandn-
lingens kap. 1. 
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14.7 Prövningens resultat - sammanfattning 

Kampen mot Norra länken och Dennispaketet är, som vi har sett i detta och i 
avhandlingens föregående kapitel, konfliktladdad både före de allmänna valen 
1994 i Stockholms kommun, vid eftervalsförhandlingarna och under arbetet 
med den utökade miljöprövningen. Men under själva arbetetet med miljöpröv-
ningen råder, uppfattar jag, i huvudsak sansad diskussion och analys. Murray 
sammanfattar den utökade miljöprövningens resultat. Det sker på ett uppfölj-
ningsmöte i februari 1996 men även i tidskriften Evaluation (2002). Båda 
summeringarna har ett likartat innehåll. På denna plats används den senare 
källan. Miljövännerna får i prövningen ifråga alltså chansen att ställa frågor som 
sedan förvaltningens tjänstemän undersöker. Men deras förväntningar om vad 
svaren ska bli visar sig, menar Murray (jfr tabellen nedan), inte alltid uppfyllas. 
Andra svar är obekväma för Norra länkens och Dennispaketets anhängare.  

Murrays och min uppfattning om vad som ska räknas som den utökade mil-
jöprövningens mest intressanta resultat sammanfaller till stor del. Därför kan 
Murrays kortfattade summering även få fungera som min sammanfattning 
(gäller alltså innehållet i de tabeller som redovisats ovan). Murrays summering 
kommenteras, efter en förfrågan från mig, av Arne Fredlund, Stockholms stad, 
Stadsbyggnadskontoret, och Christer Lundin, Stockholms stad, Gatu- och fas-
tighetskontoret. Den förstnämnde ledde alltså arbetsgruppen Alternativ till 
Norra Länken och och den sistnämnde arbetsgruppen Miljömässig utformning 
av Norra Länken. Även Magnus Nilsson, Svenska Naturskyddsföreningen och 
med ledande position inom SMTR, har ombetts kommentera artikeln. Likaså 
har Hans Rode, Vägverket, Region Stockholm - vägdirektör och regionchef, 
kontaktats i samma ärende. Vi startar med Murrays sammanfattning. 102  
 

                                                      
102 Samverkansgruppen (1996): ”Protokoll från möte med Samverkansgruppen 1996-02-07”, s. 5-
6, R. Murrays arkiv 
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Tabell 10 Den utökade miljöprövningen av Norra länkens resultat 

Tabell 10. visar Murrays  summering av resultatet av den utökade miljöprövningen av Norra länken. 
Utredningen är klar i oktober 1995. Observera att urvalet till stor del reflekterar innehållet i de 
tabeller (nr 1-9), som ovan använts för att beskriva arbetsgruppernas resultat. Källa: Murray, R. 
(2002): ”Citizens’ Control of Evaluations – Formulating and Assessing Alternatives”, Evaluation - The 
international journal of theory, research and practice, Sage publications London, s. 96-97 

”CONCLUSIONS DIFFICULT FOR ALL THREE POLITI-
CAL PARTIES WHO HAD AGREED TO THE INFRA-
STRUCTURE PROGRAMME”  

”CONCLUSIONS AWKWARD FOR THE GREEN 
ORGANIZATIONS”  

”In one scenario, which aimed for an 80 % reduc-
tion of carbon dioxide, it turned out that the North 
Link was not needed to achieve the necessary 
reduction of traffic through the residential area in 
order to meet environmental standards.” (Jfr Tabell 
2 ovan, min anm.) 

”An overall conclusion undermined the belief 
of many of the green organizations that the 
development of public transportation alone 
would solve the traffic and environmental 
problems.” (jfr Tabell 4 ovan, min anm.) 

“By a combination of road pricing and the intensive 
development of public transportation the same 
result could be achieved – and at a much lower 
cost (socially and financially).” (jfr Tabell 1 ovan, 
min anm.) 

“If the draconian alternatives would not be 
accepted by public opinion, the North Link 
would be needed to achieve acceptable envi-
ronmental standards for the residential area.” 
(jfr Tabell 1 ovan, min anm.) 

“Both conclusions required what were deemed to 
be draconian road and fuel prices. If such prices 
were ruled out the North Link was needed to 
achieve environmental standards in the residential 
area as well as in the inner city of Stockholm, but 
not necessarily the North Link as proposed. If 
various entries and exits were omitted, there 
would be a saving of  $50 million and a substantial 
reduction in damage to parks and nature reserves.”  

“It was also found that a four-lane rather than a 
two-lane link would be needed.” (jfr Tabell 7 
ovan, min anm.) 

“The programme as a whole would not meet the 
targets set for the reduction of traffic and increased 
acessibility in inner Stockholm, but the road-pricing 
scheme proposed by the green organizations 
would.” (jfr Tabell 2 ovan, min anm.) 

“Some green organizations had suggested a 
different solution, that of eliminating heavy 
vehicles on the road through the residential 
area. This however, proved to be insufficient.” 
(jfr Tabell 5 ovan, min anm.) 

“Adding more motorways in the Stockholm area 
had the effect of increasing traffic and worsening 
the environmental impacts.” 103 (jfr Tabell 2 ovan, 
min anm.) 

Other routes for the tunnel than through the 
park [d.v.s. Nationalstadsparken, min anm104.] 
were not technically feasible.” (Citat VI, jfr 
nedan) (jfr även Tabell 6 ovan, min anm.) 

 “The smoke stacks could not be replaced by 
other forms of ventilation.”105 (jfr Tabell 8 ovan, 
min anm.) 

                                                      
103 Murray, R. (2002): ”Citizens’ Control of Evaluations – Formulating and Assessing Alter-
natives”, Evaluation: The international journal of theory, research and practice, Sage publications, 
London, s. 96-97 
104 Murray klargör vid telefonförfrågan 2003-06-16 att han syftar på att Norra Länken som helhet 
inte kan förläggas utanför Nationalstadsparken. Däremot kan delsträckan Norrtull-Roslagstull 
förläggas utanför Bellevueparken (som är en del av Nationalstadsparken) och utanför National-
stadsparken. Att det är möjligt framgår av Stadsbyggnadskontorets planer, se kap. Norra Länkens 
placering 
105 Murray, R. (2002): ”Citizens’ Control of Evaluations – Formulating and Assessing Alter-
natives”, Evaluation: The international journal of theory, research and practice, Sage publications, 
London, s. 97 



Norra länkens miljökonsekvenser 

 321

Fredlunds synpunkter på Murrays konklusioner om resultatet av den utökade 
miljöprövningen av Norra länken är bland annat de nedanstående: 

”Jag instämmer i huvudsak i Richard Murrays slutsatser. Enligt min upp-
fattning handlar emellertid den främsta slutsatsen om att det var en förtro-
endeskapande process. Den ledde till att parterna ömsesidigt fick ökad respekt 
för varandra och att man kunde dra gemensamma slutsatser som gav en tyd-
lig belysning av huvudfrågan – avvägning mellan behovet att lösa svåra loka-
la miljöproblem [i innerstaden, min anm.] kontra intresset att undvika en 
ökning av det totala regionala trafikarbetet.”106 (Citat VII, jfr nedan) 

Fredlund instämmer i stort med Murrays resultatredovisning. Fredlund anser 
att den utökade miljöprövningen i första hand var en förtroendeskapande pro-
cess. Det viktigaste problemet rör avvägningen mellan att lösa allvarliga lokala 
miljöproblem och negativa miljöeffekter på regional nivå. Han instämmer inte i 
Murrays påstående (se vänster kolumn, punkt 3) att man kunde sparat 50 mil-
joner ($) på att ta bort på- och avfarter. Det hade sannolikt inneburit att man, 
för att kompensera en delvis utebliven avlastning, blivit tvingad att investera 
mera i det befintliga gatunätet.107  

Lundin, hävdar att Murrays slutsatser stämmer när det gäller miljöorganisa-
tionernas slutsatser men inte vad gäller de politiska partierna. Han fortsätter: 

”De tre "infrastrukturpartierna" [d.v.s. s, fp och m, min anm.] fick klart för 
sig att Norra länken hade en del negativa miljökonsekvenser men ansåg ändå 
efter prövningen att Norra länken sammantaget var viktig att genomföra ur 
trafik- och miljösynpunkt och att kostnaderna var överkomliga med hänsyn 
till de fördelar som Norra länken skulle medföra. Den ökande trafik som 
Norra länken medför kompenseras miljömässigt av en jämnare trafikrytm 
utan den ökade bränsleförbrukning som nuvarande trafikstockningar med 
kökörning medför. Vad det miljömässiga resultatet av Norra länken de facto 
blir beror också till stor del på hur man kommer att utnyttja den trafik-
minskning som uppstår på huvudgator på bl. a. Östermalm när trafiken 
överflyttas till Norra länken när den har öppnats för trafik. 
Speciellt vill jag peka på slutsats fem, den att mer motorvägar försämrar mil-
jön [d.v.s. tabell 10s vänstra kolumn, punkt 5, min anm.]. Jag uppfattar att 
de tre partierna i Stockholm anser precis tvärtom när det gäller de avlastande 
ringvägar som diskuteras i stockholmsregionen, dvs ringen runt Stockholm 
och den yttre tvärleden (Södertörnsleden, Förbifart Stockholm och Norrorts-

                                                      
106 Fredlund, A. (2004): ”SV:Utökade miljöprövningarna sommaren 1995”, Stockholms Stad, 
Stadsbyggnadskontoret, e-post, s. 1 
107 Fredlund, A. (2004): ”SV: Utökade miljöprövningarna sommaren 1995”, Stadsbyggnadskon-
toret, ledde arbetsgruppen Alternativ till Norra Länken, kommentar om den utökade miljöpröv-
ningens resultat,  epost 2004-08-09, s. 1 
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leden). Däremot uppfattas kanske slutsatsen som mera giltig för de stora radi-
ella infartslederna till innerstaden, man vill inte ha in mer biltrafik i inner-
staden.” 108 (min kursivering)    

Lundin betonar att Dennisavtalets undertecknare (s, fp, m) kom att inse att 
vägen hade en del negativa miljöeffekter men att de positiva miljö- och trafikef-
fekterna övervägde. Han anser att Norra länken medför ökande trafik men det 
kompenseras av en jämnare trafikrytm, vilket medför mindre bränsleåtgång och 
utsläpp. Han tillägger sedan att Norra länkens miljöeffekter även är beroende på 
hur effektivt man kan utnyttja den trafikminskning som uppstår på Östermalm 
i och med Norra länkens öppnande för trafik. Lundin betonar att nyss nämnda 
politiska partier nog inte skulle instämma i att fler motorvägar försämrar miljön 
(Lundin syftar på Murrays vänstra kolumn, punkt 5). Lundin anser vidare, 
liksom Fredlund (L. har begärt och fått ta del av Fs svar), att tanken var att 
skapa ett faktaunderlag som miljörörelsen kunde acceptera. Det fyllde en för-
troendeskapande funktion mellan de involverade parterna. Miljörörelsen fick, 
enligt Lundin, en ökad respekt för förvaltningen. Det beror på att de själva fått 
se med vilket allvar förvaltningen tar sig an miljöfrågor. 109   

Murrays avsikt är alltså att summera den utökade miljöprövningen av Norra 
länkens resultat (arbetsgruppernas rapporter). Lundin ombeds sedan av mig 
kommentera om Murrays summering är korrekt utförd. Lundin refererar istället  
till stor del till vad han uppfattar är de politiska partiernas åsikt i frågan. Lundin 
kontaktas därför igen. Han tillägger i ett svarsbrev att han inte instämmer i 
vänstra kolumnen tabell 10. Lundin anser sig redan ha förklarat varför (jfr cita-
tet ovan). 110   

Nilsson instämmer i en kortfattad kommentarer helt och hållet i Murrays 
sammanfattning. Rode avböjer att kommentera den utökade miljöprövningen 
av Norra länken. Han meddelar att han, efter att ha undersökt saken, funnit att 
ingen på Vägverket deltagit så aktivt att de kan kommentera Murrays slutsatser. 111  

Min slutsats är att Murrays sammanfattning av den utökade miljöprövning-
ens resultat stämmer, med ett undantag, med innehållet i de aktuella arbets-
gruppernas rapporter. Nämnda tjänstemäns invändningar kan vara riktiga men 

                                                      
108 Lundin, C. (2004): ”SV: Utökade miljöprövningar sommaren 1995”, 2004-08-19, Gatu- och 
fastighetskontoret, e-post, svar på min förfrågan, s. 1-2 
109 Lundin, C. (2004): ”SV: Utökade miljöprövningar sommaren 1995”, 2004-08-19, Gatu- och 
fastighetskontoret, e-post, svar på min förfrågan, s. 1-2, Lundin, C. (2004): ”SV: Utökade miljö-
prövningar sommaren 1995”, 2004-08-23, Gatu- och fastighetskontoret, e-post, svar på min förfrå-
gan, s. 1-2 
110 Lundin, C. (2004): ”SV: Utökade miljöprövningar sommaren 1995”, 2004-08-19, Gatu- och 
fastighetskontoret, s. 1-2, Lundin, C. (2004): ”SV: Utökade miljöprövningar sommaren 1995”, 
2004-08-23, Gatu- och fastighetskontoret, s. 1-2, Nilsson, M. (2003):telefonfrågan, 2003-08-28, s. 
1, Vägverket (2003): ingen rubrik, till Michael Glemdal, 2003-09-22, undertecknat Hans Rode, 
s. 1 
111 Nilsson, M. (2003):telefonfrågan, 2003-08-28, s. 1, Vägverket (2003): ingen rubrik, till Mi-
chael Glemdal, 2003-09-22, undertecknat Hans Rode, s. 1 
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de refererar i så fall inte till rapporternas innehåll. Vad Murray hävdar vid högra 
kolumnens punkt 5 är dock inte korrekt. Murray påstår alltså: ’Other routes for 
the tunnel than through the park [d.v.s. Nationalstadsparken, min anm.] were 
not technically feasible.” Det stämmer i så måtto att Norra Länken inte kan 
dras som bergtunnel närmare Valhallavägen (jfr tabell 6 ovan). Men det stäm-
mer inte för Norra länken, delsträcka Norrtull - Roslagstull. Det är möjligt att 
placera denna delsträcka utanför Nationalstadsparken och med ungefär samma 
funktion (jfr tabell 9). Murrays nämnda utsaga är alltför generellt formulerad. 

14.8 Kommentarer till resultat 

Arbetsgruppen Miljömässig utformning av Norra Länken och Arbetsgruppen 
Alternativ till Norra Länken är klara med sina rapporter den 25 september re-
spektive den 28 september 1995 (i vart fall anges nämnda datum på rapporter-
na). Kort efter att rapporterna är klara inleds en debatt om resultaten. Magnus 
Sederholm, Stiftelsen Stolta Stad, arbetar för folkomröstning om Dennispake-
tet, och Lars Gyllensten, författare, före detta ständig sekreterare i Svenska aka-
demien samt Kommittén för Gustavianska Parken, beskriver i Svenska Dagbla-
det (3 oktober 1995) utvärderingsprocessen: 

”Dennisförespråkarna använder även en retorisk taktik; att ställa upp vid 
diverse hearings, möten o dyl, för att sedan fortsätta genomförandet av pake-
tet som om ingenting hänt. Sommarens stora övning, den s k utökade miljö-
prövningen för Norra Länken - där miljörörelser i Stockholm haft möten 
med tjänstemän och politiker – verkar även den vara tänkt som en ny tallrik 
retorik avsedd att avleda opinionen med. Genom att göra miljörörelserna till 
”processens fångar”, kan man peka på att överläggningar gjorts och ge sken av 
att beslut om tullar och Norra Länken sanktionerats av kritikerna.”112 

De uppfattar således att Dennispaketets anhängare ser den utökade miljöpröv-
ningen av Norra länken som ett sätt att låsa fast miljövännerna i en låtsad dia-
log. Samtidigt som motorvägarna verkställs enligt plan. Detta är anhängarnas 
medvetna taktik. Och att man sedan kan hänvisa till att motorvägens byggande 
godkänts av kritikerna. Sederholm, Gyllensten framhäver sedan att de vill att 
hela Dennispaketet omförhandlas innan beslut fattas om enskilda delar som 
Norra länken. Stiftelsen Stolta Stad har, fortsätter de, samlat in nödvändigt 
antal namnunderskrifter för att enligt kommunallagen formellt väcka frågan. 
Kravet på folkomröstning har ännu inte, trots påstötningar, resulterat i någon 

                                                      
112 Sederholm, M., Gyllensten, L. (1995): ”Dennispolitikernas kort måste synas – Begäran om 
folkomröstning nonchaleras – Stadshusets ohörsamhet kan snart bli lagbrott”, Svenska Dagbladet, 
1995-10-03, avd. Kultur, artikeltyp: Debatt, s. 40 
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respons från politikernas sida. De påminner om att lagen anger att frågan om 
folkomröstning måste behandlas inom ett år. 113  

Sederholm, Gyllensten får inget svar på sin debattartikel. Peter Luthersson, 
tidningens kulturredaktion, klargör (14 april 1996) att de båda nämndas hand-
full av debattartiklar om motorvägarna inte fått många svar. Han är förbryllad 
över att beslutsfattare tiger i dessa viktiga frågor. Dock menar han att deras 
tystnad är självvald och att det därför varit berättigat att Sederholm, Gyllensten 
fått framföra sina argument. 114 

Dagens Nyheter rapporterar (7 oktober 1995) att miljörörelsen, till följd av 
de utökade miljöprövningen, blivit negativ till bland annat Norra länken. Nils-
son, Svenska Naturskyddsföreningen, uppger att de nu är medvetna om att 
Dennispaketet regionalt sett skapar större trafikvolymer. Tidigare har de varit 
övertygade om att de blir ännu större utan paketet. Även Schantz, Haga-
Brunnsvikens Vänner, betonar att Norra länken ökar trafikmängderna. Nilsson 
påpekar att Stockholms stad i och med dess medlemskap i den internationella 
klimatalliansen förbinder sig att halvera koldioxidutsläppen senast år 2010. 
Dennispaketet påverkar utsikterna till måluppfyllelse negativt. Miljörörelsen 
menar att det politiska beslutet i Stadsbyggnadsnämnden i slutet på oktober 
måste skjutas upp tills frågan hunnit debatteras ordentligt. Schantz anser att de 
varit med och tagit fram ett extraordinärt material som få ännu tagit del av. 
Schantz och Nilsson vädjar till politikerna att inte fatta några beslut innan en 
bred diskussion om resultaten ägt rum. Beckman, Dagens Nyheter, säger till 
Nilsson att politikerna kanske inte kommer att lyssna. Men Nilsson vill inte 
höra på det örat. Han betonar att han utgår från att politikerna kommer att 
lyssna på sakliga argument och tar seriöst på miljömålen. Nilsson verkar alltså 
ha ett mera positivt perspektiv på prövningsprocessen ifråga än Sederholm, 
Gyllesten. Det ska dock snart visa sig att han omprövar det. 115 

                                                      
113 Sederholm, M., Gyllensten, L. (1995): ”Dennispolitikernas kort måste synas – Begäran om 
folkomröstning nonchaleras – Stadshusets ohörsamhet kan snart bli lagbrott”, Svenska Dagbladet, 
1995-10-03, avd. Kultur, artikeltyp: Debatt, s. 40, Svenska Dagbladet (1995): ”S står fast vid ja 
till Norra Länken”, 1995-09-26, Almgren, J., avd. Stockholm, s. 16, Svenska Dagbladet (1996): 
”Denniskritiker möts av tystnad”, Luthersson, P., 1996-04-14. avd. Kultur, artikeltyp: Debatt, s. 
36 
114 Sederholm, M., Gyllensten, L. (1995): ”Dennispolitikernas kort måste synas – Begäran om 
folkomröstning nonchaleras – Stadshusets ohörsamhet kan snart bli lagbrott”, Svenska Dagbladet, 
1995-10-03, avd. Kultur, artikeltyp: Debatt, s. 40, Svenska Dagbladet (1995): ”S står fast vid ja 
till Norra Länken”, 1995-09-26, Almgren, J., avd. Stockholm, s. 16, Svenska Dagbladet (1996): 
”Denniskritiker möts av tystnad”, Luthersson, P., 1996-04-14. avd. Kultur, artikeltyp: Debatt, s. 
36 
115Dagens Nyheter (1995): ”Miljöorganisationerna eniga. Nej till Norra länken och biltullar”, 
Beckman, P., 1995-10-07, avd. KOM, s. D06 (A4), jfr Arbetsgrupp:Alternativ till Norra Länken 
(1995): Alternativ till Norra Länken – Utökad miljöprövning för Norra Länken och avgifts-
stationerna – Arbetsgruppens redovisning av underlag till huvudgruppen, 1995-09-28, Sthlm kom-
mun, Stadsbyggnadskontorets arkiv, s. 6 
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Murray, Förbundet för Ekoparken, samt Nilson och Schantz framför i en 
debattartikel i Dagens Nyheter den 11 oktober 1995 att den samlade miljörö-
relsen är emot biltullar och Norra länken. 65 000 stockholmare har skrivit på 
listor som kräver folkomröstning om Dennispaketet. Debattörernas förslag till 
lösning på trafikproblemen är kollektivtrafik och trafikdämpande avgifter. Den 
befintliga biltullsmodellen syftar däremot till att få så höga intäkter som möjligt 
för att kunna betala en vägutbyggnad, som ökar trafikmängderna. De tar även 
upp Norra länkens negativa effekter på Bellevueparken och Frescati et.c.116 

14.9 Norra länken beslutas trots prövning 

Därefter inträffar något avgörande för den utökade miljöprövningens praktiska 
konsekvenser eller snarare brist på sådana. Samma dag som utredningen for-
mellt är klar, d.v.s. den 17 oktober 1995, träffas Stockholms arbetarekommuns 
representantskap och röstar om de ska godkänna eller underkänna byggnatio-
nen av Norra länken, om framtagande av detaljplaner för Österleden samt bil-
tullar. De har inte tagit del av nämnda utredningsresultat. De nämnda punk-
ternas innehåll godkänns med röstsiffrorna 103 - 88. Miljövännerna reagerar 
med bestörtning på beslutet. De uppfattar det som ett socialdemokratiskt svek. 
Nilsson, Svenska Naturskyddsföreningen, uttrycker frän kritik i ett pressmed-
delande redan dagen efter omröstningen.117  Det lyder: 

”Gårdagens möte med arbetarekommunens representantskap visar att Social-
demokraterna i Stockholm har gott om kunniga och engagerade miljöpoliti-
ker. De som styr arbetarekommunen är dock uppenbarligen likgiltiga inför 
miljöargument och fakta om miljöeffekterna av Dennispaketet. De tycks hysa 
ett direkt förakt för miljöorganisationernas arbete och idéer.” 118 (Citat VIII, 
jfr nedan) 

Nilsson menar att Hulth och Billström betraktar den utvidgade miljöprövning-
en som: ”--- en skenmanöver.” 119 (Citat IX, jfr nedan). Rapporterna om Norra 
länken har i stort sett negligerats. När det gäller en tredje rapport om betalsy-

                                                      
116 Murray, R., Nilsson, M., Schantz, P. (1995): ”Miljöavgifter ger större verkan”, Dagens Nyhe-
ter, 1995-10-11, avd. KOM, s. D14 (A4) 
117 Arbetarekommunens representantskap (1995): Protokoll från arbetarekommunens representant-
skap 17 oktober 1995, undertecknat Peter Larsson, s. 1-6, Schantz, P. (1995): ”Den svaga länken 
– Om miljöprövningen som blev obekväm”, Hagabladet – En tidning för natur och kultur vid 
Haga-Brunnsviken, nr. 3-4, 1995, s. 4-5, Naturskyddsföreningen i Stockholms Län (1995): ”Na-
turskyddsföreningen efter Dennis-ja: De styrande i Stockholms arbetarekommun föraktar miljö-
rörelsen”, s. 1  
118 Naturskyddsföreningen i Stockholms Län (1995): ”Naturskyddsföreningen efter Dennis-ja: De 
styrande i Stockholms arbetarekommun föraktar miljörörelsen”, s. 1 
119 Ibid, s. 1 
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stemets miljöpåverkan, konstaterar han att denna diarieförs endast timmar in-
nan representantsskapsmötet och att man uppenbarligen inte ens besvärat sig 
med att läsa den. Nilsson gör gällande att han under prövningsprocessen vid 
upprepade tillfällen sagt att vi utgår från att politikerna har ett ärligt uppsåt tills 
tecken på motsatsen föreligger. Nu finns sådan bekräftelse. Han aviserar fortsat-
ta kontakter med Hulth och Socialdemokraterna men att man nu tänker ta i 
beräkning att partiet i varje given situation kan vara beredda att vilseleda och 
utnyttja miljöorganisationerna. Nilsson kritiserar Larsson (s), som lett den ut-
ökade miljöprövningen, och konstaterar att han tidigare varit ordförande i Mil-
jöförbundet. Larsson uttalar, enligt vad Nilsson uppger, på nämnda represen-
tantskapsmöte att koldioxidutsläpp och växthuseffekt är ett nationellt ansvar 
och inte ett kommunalt. Nilssons slutsats är att Larsson prioriterar makten och 
helt och hållet övergivit sina tidigare ideal.120 Jörgen, SMTR, säger till mig om 
partiets agerande i frågan: 

JÖRGEN: ”Sedan har du miljöprövningssituationen, där makten sys ihop, 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänstern under Mats Hulths ledning 
genom krav på miljöprövning av varje detaljplan, som då ägde rum 1995. 
Att miljörörelsen då går in och jobbar med tjänstemän och tar fram underlag 
för prövning. Sedan när underlaget börjar tas fram så skiter ju sossarna i det 
fullständigt.” 121 

Oskar, SMTR, hävdar i en intervju med mig att det var nära att miljöprövning-
arna ledde till att Socialdemokraterna ändrade åsikt om Dennispaketet. Han 
hänvisar till det aktuella representantskapsmötet, där motståndarna är nära att 
vinna omröstningen. Oskar förklarar, apropå miljöprövningarnas betydelse för 
motsättningarna inom Socialdemokraterna, att det finns en grön falang inom 
partiet, som ville samtala med miljörörelsen. Det ville, tillägger Oskar, Bygg-
nadsarbetarfacket och Hulth förhindra. Hulth kommenterar i en intervju med 
mig miljövännernas besvikelse över representantskapets beslut. Han klarlägger 
att för Socialdemokraterna handlade den utökade miljöprövningen om att de 
var beredda att göra vissa väsentliga förändringar av Norra länken. Alltså under-
förstått: Det var aldrig, vilket han även sagt uttryckligen (se kapitlets inledning), 
fråga om att ifrågasätta själva vägens byggnation. Hulth tillägger att miljöorga-
nisationerna aldrig var tillfredsställda vilka beslut partiet än fattade.122 

Sedan kommer de formella besluten. Men de är återigen nära att omintetgö-
ras. Miljöpartiets medlemsmöte beslutar den 19 oktober 1995 att kommun-
fullmäktige under november samma år måste fatta beslut om att införa 
miljöstyrande trafikantavgifter i Stockholms innerstad. De ska införas vid Norra 

                                                      
120 Ibid, s. 1 
121 Jörgen, Förbundet för Ekoparken, s. 4-5 
122 Oskar, Förbundet för Ekoparken, s. 2, 7, Hulth, M. (2004): Stockholms stad, (s) finansborgarråd 
etc.., intervju – 2004-03-10, s. 8 
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länkens öppnande för trafik. Om det inte sker så bryts koalitionen med Social-
demokraterna. Men Hulth vägrar att gå med på kraven. Efter ett par mindre 
eftergifter från Socialdemokraterna backar Miljöpartiet. Något trafikantavgifts-
system blir det inte. Stockholms Kommunfullmäktige beslutar därefter den 13 
november 1995 att anta detaljplan 93001, den gäller Norra länken, delsträcka 
Roslagstull - Ugglevikskällan - Frescati (i stadsdelarna Norra Djurgården och 
Vasastaden) samt detaljplan 93002A för delsträckan Värtan (i stadsdelarna Nor-
ra Djurgården, Ladugårdsgärdet och Hjorthagen). När Miljöpartiet får kritik 
för besluten betonar Skånberg, (mp) kretsloppsborgarråd, att det inte finns 
något dokument där det står att partiet är tvingade att bryta koalitionen om 
Norra länken byggs.123  

Stockholms stad vidarebefordrar underlaget för den utökade miljöprövning-
ens till staten. Kommunfullmäktige ber i en skrivelse till regeringen med samma 
datum att: ”--- den måtte fullfölja miljöprövningen beträffande samtliga tre 
detaljplaner för Norra Länken.” 124 samt att: ”Norra Länken utförs med större 
hänsyn till bl a Nationalstadsparken och till de boende i Hjorthagen [avser bul-
lerproblem, min anm.].” 125 Hulth (s) och Billström (s) kommunicerar den 14 
december 1995 sina erfarenheter av den utökade miljöprövningen till Miljöde-
partementet. De anser att dessa varit positiva och att Stockholms stad har för 
avsikt att använda liknande samtalsmodeller med medborgarna även när det 
gäller framtida stora infrastrukturprojekt. De båda socialdemokraterna påpekar 
att detaljplanen för Norra länken, delsträcka Norrtull-Roslagstull, redan är 
överklagad. De antar att överklaganden är förestående även för samma vägs 
andra detaljplaner. De förmodar därför att Regeringen kommer att få göra den 
slutliga prövningen av detaljplanerna (men där har de fel – det gör Regerings-
rätten, jfr bland annat avhandlingens kap. 1). Hulth och Billström anser att 
Regeringskansliet i samband med det kan få stor nytta av det omfångsrika un-
derlaget från den utökade miljöprövningen. Därför har fullmäktige beslutat att 
översända det till miljödepartementet.126 

Regeringen beslutar den 29 februari 1996 om detaljplanen för Norra länken, 
delsträcka Norrtull-Roslagstull, att avslå de överklagandes besvär. Regeringen 
nämner den utökade miljöprövningen av Norra länken. Men ser ingen anled-
                                                      
123 Stockholms kommunfullmäktige (1995): dnr 1002/1995 och 754/1994, skrivelse 11/1995, s. 
1, Dagens Nyheter (1995): ”Regeringskristen i Stadshuset ett faktum. Mats Hulth avvisar miljö-
partiets krav”, Beckman, P., 1995-10-20, avd. KOM. s. D05 (A4), Dagens Nyheter (1995): ”Kri-
sen i Stadshuset. Mp backar om biltull”, Beckman, P., 1995-10-21, avd. KOM, s. D04 (A4), 
Dagens Nyheter (1995): ”S kräver besked om koalition”, Beckman, P., 1995-10-25, avd KOM, s. 
D05 (A4) 
124 Stockholms kommunfullmäktige (1995): dnr 1002/1995 och 754/1994, skrivelse 11/1995, s. 
1 
125 Ibid, s. 1 
126 Stockholms Stad Borgarrådet för Finansroteln (1995): ”Angående Stockholms stads beslut om 
detaljplaner för Norra Länken”, till miljödepartementet, Stockholm, 1995-12-14, brevet under-
teckn. Mats Hulth, Finansborgarråd, Annika Billström, Gatu- och fastighetsborgarråd, dnr. 
M95/1552/9, s. 1-2 
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ning att fullfölja arbetet i den riktning som  Stockholms kommunfullmäktige 
uppmanar till. Prövningen ifråga förhindrar inte regeringen, konstaterar den-
samma, att en gång för alla ta ställning i frågan.127 

14.10 Utvärdering av arbetsmodell m.m. 

Erfarenheterna av den utökade miljöprövningen som arbetsmodell diskuteras på 
ett för det ändamålet bestämt möte i Stockholm den 7 februari 1996. Politiker, 
tjänstemän och ideellt miljöengagerade deltar. Kommentarerna visar sig inte 
bara handla om själva arbetsmodellen. De berör också prövningens brist på 
praktiska konsekvenser. 128  

Mötet spelas in på band. Inspelningarna visar att Fredlund, Stadsbyggnads-
kontoret och gruppledare för Alternativ till Norra Länken, uttalar sig och berät-
tar om resultatet av den egna arbetsgruppens insatser. 129 Det sker enligt följan-
de: 

FREDLUND: ”I resultatet av den här prövningen vill jag understryka att de 
många nya frågeställningar som kom fram gav mycket ny kunskap i de här 
frågorna. Med trafikanalyskörningar och på andra sätt belyste man vad de 
olika åtgärderna innebar. Jämfört med den typ av samråd jag är van vid i 
detaljplaneprocesserna var detta en väldigt viktig och intressant erfarenhet. 
Vid normalt förfarande på samrådsmötena får man svar på frågorna vid sit-
tande bord eller efteråt i form av skriflig redogörelse. Här var det en dialog. 
Man arbetade med att konkretisera frågorna och steg för steg komma fram 
till väl formulerade frågor och se svaren och komma med följdfrågor. Vi arbe-
tade med en gemensam analys. Detta var en viktig erfarenhet för min person-
liga del. Framför allt på grund av ändringen i Plan- och Bygglagen från års-
skiftet. Där betonas programsamråd på ett annat sätt än tidigare, där vi ska 
gå ut tidigare. Vi kan se att vi har en hel del att lära utifrån den process vi 
har haft här i miljöprövningen, enligt min uppfattning.”130 

                                                      
127 Regeringen, Miljödepartementet (1996): ”Överklagande i fråga om detaljplan för del av Norra 
Länken (Norrtull – Roslagstull) inom stadsdelen Vasastaden i Stockholms kommun”, Regeringsbe-
slut, 1996-02-29, undertecknad Marita Ulvskog, Ivar Frostenson, M94/1552/9 (slutligt) 
M95/1049/9, s. 3-5, jfr Förbundet för Ekoparken, Kommittén för Gustavianska Parken, Haga-
Brunnsvikens Vänner (1996): till Statssekreterare Jane Cederquist, Civildepartemen-
tet/Inrikesdepartementet, 1996-07-29, undertecknat Richard Murray, Förb. för Ekoparken, s. 1-
2. Murray konstaterar att när det gäller detaljplanen för Norra Länken, Norrtull-Roslagstull, 
fullföljer Regeringen inte den nyss nämnda uppmaningen om miljöprövning och inte heller den 
om mera beaktande av Nationalstadsparken. De hävdar också att Dennispaketet utan tvivel leder 
till större koldioxidutsläpp och trafikvolymer. 
128 Samverkansgruppen (1996): ”Protokoll från möte med Samverkansgruppen 1996-02-07”, s. 4 
129 Ibid, s. 4 
130 Ibid, s. 4 
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Fredlund framhåller alltså fördelarna med arbetsmodellen för den utökade mil-
jöprövningen sett i relation till den som vanligen gäller vid detaljplaneprocesser. 
Mycket ny kunskap och nya frågeställningar kom fram i den mer dialogoriente-
rade utökade miljöprövningen. Och analysen var gemensam. Fredlund poängte-
rar att erfarenheterna av den utökade miljöprövningen bör tas till vara. Lundin, 
Gatu- och fastighetskontoret och gruppledare för Arbetsgruppen Miljömässig 
utformning av Norra länken, påpekar att kommunen satt in stora resurser för 
det utökade miljöprövningsarbetet. Han anser att det har varit uppiggande att 
arbeta ihop med miljörörelsen, eftersom de har andra angreppssätt på proble-
men än tjänstemännen.131  

Murray, Förbundet för Ekoparken, är kluven till den utökade miljöpröv-
ningen. Han hade tänkt sig en omprövning av Dennispaketet. När så inte sked-
de blev han väldigt besviken. Han förstod inte poängen med att ha en utökad 
miljöprövning. Murray har dock efterhand blivit mer välvilligt inställd. Han 
beklagar dock att diskussionerna med politikerna varit av mindre omfattning. 
Det mest positiva med miljöprövningen har varit att de fått arbeta obundet, 
sakligt och med tillräckliga resurser. Alla är eniga om underlaget, vilket är vik-
tigt. Murray är kritisk till vissa politikers beteende. Han vänder sig till ett par av 
de närvarande politikerna och säger: 

MURRAY: ”Jag frågar mig ibland hur man ska vara funtad för att inte bli 
schizofren när man håller på med det här. Vi träffar Margareta Olofsson och 
några andra här och lägger upp arbetet förtroendefullt och prövar alla möjli-
ga alternativ. Sedan läser vi att du, Claes Åhnstrand [(s), trafiklandstingsråd 
och samordnare för Dennispartierna, min anm.] och Carl-Erik Skårman 
[(m), vice ordförande i Gatu- och fastighetsnämnden, min anm.], säger ’nej, 
alla planer ligger fast, vi kör’. Då ska det mycket till för att inte flippra ut 
och hamna på psyket.” 132  

Den utökade miljöprövningen präglas av dialog med vissa politiker men att 
andra ledande politiker behandlar prövningsarbetet som oväsentligt. Det får 
Murray att känna sig ’schizofren ’. Miljörörelsen har varit beredd att kyligt ra-
tionellt granska sina antaganden och Murray hoppas att politikerna ska vara 
beredda att göra detsamma. Han betonar att den utökade miljöprövningen av 
Södra länken som nu tar vid inte får präglas av samma tidsnöd som den för 
Norra länken. Det är under sådana premisser inte troligt att politikerna är be-
redda, i enlighet med vad avtalet mellan majoritetspartierna efter valet 1994 
stipulerar, att lyfta ut ekonomiskt och miljömässigt icke hållbara projekt. Miljö-
rörelsen kommer i så fall inte anse det mödan värt att vara med. 133  

                                                      
131 Ibid, s. 4 
132 Samverkansgruppen (1996): ”Protokoll från möte med Samverkansgruppen 1996-02-07”, s. 6 
133 Ibid, s. 6-7 
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Larsson, (s) de utökade miljöprövningarnas ordförande, anser att Stock-
holmsregionen haft svårt att realisera trafikavtal. Konflikterande institutioner 
och partier har tenderat att omintetgöra varandras planer. Detta är Dennispake-
tets förhistoria. Han fortsätter: 

PETER LARSSON: ”Vi var en grupp som satte sig med kniven på strupen 
och jag hade den rejält på strupen. Här handlade det om kollektivtrafiksats-
ningar för 500 miljoner kr. Jag hade Agneta Rehnvall [(m), oppositionsbor-
garråd, min anm.] och Jan Björklund [(fp) oppositionsborgarråd, min anm.] 
som ringde titt som tätt för att höra hur det gick. Vi var satta i den här bun-
kern, tvingade att åstadkomma ett resultat. Jag tror att detta kittade sam-
man gruppen och gjorde att vi faktiskt öppnade våra sinnen och lyssnade på 
varandra på ett helt annat sätt. Utan tidspress och sommarhetta tror jag inte 
att vi hade kommit så här pass långt. Det var väldigt roligt. Kostnaden för 
prövningen var mycket rimlig i proportion till ett sådant här stort projekt. 
Det är vad man i framtiden bör lägga ned på ett sådant projekt när det gäll-
er dialog och att ta fram ett allsidigt underlag.” 134 

Larsson framhåller särskilt den hårda press som han varit utsatt för i samband 
med den utökade miljöprövningen. Och särskilt från ledande politiker från de 
partier som liksom hans eget står bakom Dennisavtalet. Han framhåller att 
kostnaden för prövningen varit rimlig och att arbetsgruppernas medlemmmar 
samtalat i dialog. Larsson ser den utökade miljöprövningen som framtida mo-
dell för miljöprövningar. 135  

Han tillfogar även att rollfördelningen var att miljöorganisationerna ställde 
frågorna, tjänstemännen utredde och de politiska partierna lyssnade. Detta sagt 
som polemik mot Murray när det gäller politikernas låga deltagandegrad. Lars-
son säger sig ha gått in i prövningsprocessen med öppet sinnelag. Han var med i 
gruppen som undersökte om Norra länken behövdes. Larsson har inte funnit 
något skäl till att omvärdera dess behövlighet. Institutet för Kommunal Eko-
nomi eller liknande kan, bedömer han, åläggas att ta fram en mer generell me-
tod för miljöprövningar. 136 

Mötesdeltagarna delas sedan in i grupper. De ska bland annat försöka besva-
ra frågan om vilka brister och förtjänster som den utvidgade miljöprövningen 
har. Marténg, Svenska Naturskyddsföreningen och SMTR, leder en av grup-
perna (namn och organisationstillhörigheter på övriga deltagare framgår ej). 137 
Han sammanfattar gruppens diskussion på bland annat följande sätt: 

                                                      
134 Ibid, s. 9 
135 Ibid, s. 9 
136 Ibid, s. 9 
137 Ibid, s. 13 
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MARTÉNG: ”Vi tycker att det har känts som om det har varit väldigt svårt 
att påverka beslutsfattarna. Hur bra grejer vi än har plockat fram. Jag be-
dömer de här miljöprövningarna som är genomförda som utomordentligt 
högklassiga och ett mycket fint engagemang. Men det känns ibland som det 
är ett spel för gallerierna. Vi skulle önska att det inte bara var ett råd till hur 
man ska förfara utan att det gärna fick vara någon form av beslutsunderlag. 
Det är klart att det är ju att begära för mycket.” 138 

Marténg framhåller att medlemmarna i hans grupp uppfattar att beslutsfattarna 
varit svåra att påverka och detta oavsett hur bra argument som arbetsgrupperna 
producerat. Den utökade miljöprövningens faktaunderlag håller hög kvalitet 
men det engagerade arbetet av arbetsgrupperna har samtidigt varit ett ’spel för 
gallerierna’. Arbetsgruppernas rapporter borde helst fått utgöra beslutsunderlag 
vid politiska beslut. 

Dick Urban Vestbro, (v) Stockholms stad, ger vad jag uppfattar som ett svar 
till Marténg. Vestbro påpekar att miljövännerna till viss del missuppfattar hur 
den politiska processen fungerar. De har djupgående kunskaper om miljö och 
de har för sig att det är okomplicerat att gå från nämnda insikter till praktiska 
trafiklösningar. De har en benägenhet att glömma bort ett led nämligen att det 
inte räcker om Hulth skulle komma till insikt om att Dennispaketet är förkast-
ligt. Han är uppbunden av sitt partis beslutande organ. Det är medlemmarna i 
distriktet som måste övertygas. Ingrid Larsson, Friluftsfrämjandet, replikerar att 
prövningen gått ut på att granska vilka konventioner, lagar etc. politikerna re-
dan fattat beslut om. Sedan studeras hur dessa följs om Dennispaketets trafikle-
der byggs. Resultatet är att paketet inte håller. Hon påpekar också att arbetet 
resulterat i att miljörörelsen på många punkter skiftat ståndpunkt.139  

Åhnstrand, (s) trafiklandstingsråd och samordnare för Dennispartierna, be-
tonar - liksom för övrigt även Hulth gör ovan, att partiet måste beakta ett redan 
ingånget avtal: 

ÅHNSTRAND: ”Problemet med den här miljöprövningen är ju det att se-
dan början på 90-talet finns det en trafiköverenskommelse. Sedan har man 
bildat majoritet i Landstinget och i Stockholms kommun som har sagt att i 
vissa avseenden ska man titta på den här överenskommelsen efteråt och even-
tuellt revidera den. Det är ju en väldigt bakvänd ordning. Det var också vad 
vi sa i grupp 1. Ska det här få en kraft så att ni också känner att ni deltar på 

                                                      
138 Ibid, s. 13 
139 Ibid, s. 13, 17 
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ett positivt sätt, då måste man naturligtvis vända på processen. Den lärdo-
men och den slutsatsen är ganska självklar.” 140  

Ingångna avtal ska hållas betonar Åhnstrand. Och när den utökade miljöpröv-
ningen genomförs finns redan ett avtal nämligen Dennisavtalet. Men sedan 
bestäms att man ska undersöka Dennispaketet ur miljöperspektiv och ’eventu-
ellt revidera den’. Han menar att den aktuella prövningen borde ha utförts in-
nan Dennisavtalet slöts. Varje generation reser mer, tillägger Åhnstrand, än den 
föregående. Det är det grundläggande problem som, om man ogillar det, i så 
fall måste lösas. 141 

Norra länken beslutas alltså, vilket redan framgått ovan, utan att någon hän-
syn tas till den utökade miljöprövningens resultat. Och detta sker alltså till de 
involverade miljövänneras stora besvikelse. Även i samband med diskussionen 
om den utökade miljöprövningen av Norra länken som arbetsmodell fram-
kommer, som vi nyss sett, sådana kommentarer. Därutöver kan konstateras att 
en rapport från Ur Tid Är Leden (1996), paraplyorganisationen för Dennispa-
ketsmotståndet, tar upp den utökade miljöprövningens brist på praktiska effek-
ter. Där framhålls att SMTR ihop med politiker och tjänstemän utvärderat 
Norra länkenprojektet. Organisationen konstaterar att trots högkvalitativa ut-
redningar ändrar politikerna inte sina beslut. Thure Wadenholt, Friluftsfräm-
jandet, Bo Thunberg, Svenska Naturskyddsföreningen, Stina Gustavsson, Sve-
riges Hembygdsförbund, (8 mars 1996) drar samma slutsats i en skrivelse till 
regeringen. Murray (2002) klargör att den utökade miljöprövningens resultat 
kunde ha utgjort grund för en fortsatt diskussion men så sker inte. Miljöpröv-
ningen får, enligt Murray, alltför lite utrymme i massmedia och allmänheten 
förblir i stort ovetande om den. 142 

Oskar, SMTR, är i en intervju med mig besviken på Socialdemokraterna. 
De hade redan från början kommit överens om att strunta miljöprövningarnas 
resultat. Prövningen ifråga har trots allt ändå givit positiva effekter. Miljörörel-
sen legitimeras och de har lärt sig mera. 143  Oskar fortsätter:  

                                                      
140 Ibid, s. 18, 21, jfr även Ove, statlig tjänsteman, som understryker att den utökade miljöpröv-
ningsprocessen av Norra länken ägde rum när allting redan var färdigplanerat. Källa: Ove, statlig 
tjänsteman, intervju, s. 6 
141 Ibid, s. 18, 22 
142 Ur Tid Är Leden (1996):Dennispaketet – En kritisk granskning, 3:e uppl, Kommunikations-
kansliet för Storstockholmsöverenskommelsens arkiv, Denniskansliets referensbibliotek 1994-
1997 F4:18, s. 19, Friluftsfrämjandet, Naturskyddsföreningen, Sveriges Hembygdsförbund 
(1996): ”En omprövning av Dennispaketet är en nationell angelägenhet”, till Regeringen och 
Riksdagens ledamöter, Regeringskansliets centralarkiv, dnr SB1996/2025/SB, inkom 1996-03-
08, undertecknat Thure Wadenholt, Friluftsfr., Bo Thunberg, Svenska Naturskyddsföreningen, 
Stina Gustavsson, Sv. Hembygdsförb., s. 2, Murray, R. (2002): ”Citizens’ Control of Evaluations 
– Formulating and Assessing Alternatives”, Evaluation: The international journal of theory, research 
and practice, Sage publications, London, s. 97-98 
143 Oskar, Förbundet för Ekoparken, intervju, s. 2, jfr även s. 7 
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OSKAR: ”De här processerna uppfattade jag nog, man kan gå in mycket i 
detaljer här. Jag tror att sossarna, Mats Hulth, räknade med att han var en 
gammal kall taktiker och kunde jollra bort både oss, Vänstern och Miljöpar-
tiet, vilket  han misslyckades med, så vi fick sådana verkliga utredningar och 
det var på många sätt en fascinerande historia för att det som hände då var 
att kommunens och Vägverkets folk blev inblandade, inte minst kommunens 
folk, där sitter en massa kompetenta personer som aldrig hade tillfrågats utan 
de, politikerna har sagt till om att: -Vi ska bygga en väg härifrån till dit, tala 
om hur det går till. Inte: -Vi vill lösa trafikproblemen, hur tycker ni att vi 
ska göra? Deras kompetens hade aldrig efterfrågats av någon i den här proces-
sen, utan allting hade skett från politisk nivå och där fanns en entusiasm och 
en frustration och som helt plötsligt hade blommat upp. Vilket gjorde att det 
kom fram väldigt mycket nya fakta, att helt plötsligt så började de här pro-
jekten analyseras på ett sakligt sätt, inte bara från politiskt, taktiska syn-
vinklar om vad som var politiskt möjligt eller så. Och det drogs igång en ut-
redningsapparat, som rimligen måste ha kostat flera miljoner och det var ju 
en taktisk poäng med det här, att helt plötsligt fick vi möjlighet att utvärdera 
våra ståndpunkter. De hade tidigare bara viftats bort. 144 

Hulth, (s) finansborgarråd, tog inte, hävdar Oskar, den utökade miljöprövning-
en på allvar utan såg den som en taktisk manöver. Den var ett sätt att lura Mil-
jöpartiet och Vänsterpartiet för att gå igenom Norra länken. Prövningen visar 
sig dock ändå ha vissa positiva inslag. SMTR får utredningar baserade på mål-
formuleringar som är vidare formulerade än vad som annars gällt. Miljövänner-
na får tjänstemännen med sig. Resultatet är sakliga analyser istället för politi-
kernas taktiska analyser. Vidare kan miljörörelsen närmare utreda sina stånd-
punkter, vilket är taktiskt värdefullt för framtiden. Vi återvänder till frågan om 
värdefullt i avhandlingens Epilog. 

14.11 Sammanfattning och slutsatser 

Avhandlingens syfte och baspremisser är desamma som tidigare. Det gäller ex-
empelvis problemlösningsmetoden (schemat P1, TT, EE och P2 och situations-
analys). Men tolkningen av värdet liv är något vidare än tidigare (från natur till 
miljö). Avsnitt IIIs syfte är att undersöka vad miljövännernas motstånd mot 
Norra länken i djupare mening innebär eller bottnar i. Kapitlet rör två delpro-
blem. Miljövänner får ställa frågor om vägens miljöeffekter, dessa utreds sedan 
av förvaltningens tjänstemän. Denna process kallas för utökad miljöprövning 
eller andra miljökonsekvensbeskrivning (utöver den lagstadgade). Kapitlets syfte 
är för det första att undersöka vad kritiken mot Norra länken gäller och om den 

                                                      
144 Ibid, s. 2 
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stämmer eller ej. Vägens anhängare och motståndares relationer är ansträngda. 
Kapitlets syfte är för det andra att undersöka vad den utökade miljöprövningens 
konflikter och bristande förtroende gäller.  

Mer detaljerade uppgifter om den utökade miljöprövningen behöver redovi-
sas. Miljöpartiet och Vänsterpartiet argumenterar starkt  emot Dennispaketet i 
valrörelsen inför de allmänna valen i Stockholms stad i september 1994. Efter 
valet sker ändå en förhandling mellan företrädare för Vänsterpartiet, Miljöparti-
et och Socialdemokraterna i syfte att skapa en koalition. Socialdemokraterna 
stödjer Dennispaketet. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet beslu-
tar att en andra miljökonsekvensbeskrivning ska genomföras. Denna gäller 
Dennispaketets olika etapper. Den första etappen är Norra länken. Miljövänner 
ställer frågor som sedan förvaltningen utreder.  

Miljökritiken mot Norra länken: Kritiken starter i miljökriterier som be-
stäms i arbetsgruppen Mål och kriterier. De utvecklade samhällena anses för-
bruka för mycket naturresurser. De stör även på annat sätt ekologiska systems 
långsiktiga kvalitet eller balans. Istället vill arbetsgruppens medlemmar ha (TT) 
en ’hållbar utveckling’ (Citat V, jfr ovan, det innebär dagens generationer i 
dessa avseenden måste ta hänsyn till framtida. Sverige har i Rio de Janeiro 
(1992) bland annat åtagit sig att reducera skadliga emissioner. Koldioxidutsläp-
pen måste minska med 80 % för att uppnå en belastning som naturen tål. I 
vilken grad arbetsgruppens riktlinjer finns med vid den aktuella prövningen är 
ofta oklart. Övriga arbetsgrupper refererar inte systematiskt till dem.  

Miljövännernas (SMTR) problem (P1) med Norra länken och problemlös-
ningsförslag (TT) i relation till dessa är följande:  

a) Koldioxidutsläppen måste (P1) minska med 80 %. SMTR vill utvärdera 
Norra länken (och Södra länken) för att den ökade kapacitet som vägnätet får i 
och med dessa vägar. Den ökade kapaciteten antas (TT) alstra ökad trafik. Det 
innebär i sin tur (P1) ökade utsläpp, ökat buller och ett ökat antal trafikolyckor i 
regionen. Därtill gör (P1) vägarna intrång i naturområden. Det är därför ett 
problem (P1) att bygga Norra länken. Miljövännerna tror (TT) att Norra län-
kens trafikavlastning i innerstaden kan ersättas med miljöstyrande trafikantav-
gifter, ökat bensinpris, och stora satsningar på kollektivtrafik. b) Stockholms 
hamn genererar (P1) tung trafik i innerstaden. Om (TT) hamnen flyttas kan 
innerstaden avlastas. c) Massbilism genererar stora utsläpp (P1). De kan (TT) i 
ökad grad ersättas med kollektivtrafik. d) Norra länkens tunnlar ventileras med 
avgastorn som (P1) förfular stadsbilden. Alternativ ventilation kan (TT) ersätta 
avgastornen. e) Norra länken ligger (P1) för nära Nationalstadsparkens kärnom-
råde. Vägen kan (TT) flyttas längre ut (närmare Valhallvägen). f) Norra länken 
(Norrtull - Roslagstull) går (P1) in i Nationalstadsparken). Vägen kan (TT) 
flyttas ut från parken. 

Prövningens resultat är, enligt Nilsson, Svenska Naturskyddsföreningen, att 
Dennispaketet regionalt sett ökar trafiken. Tidigare har de varit säkra på att 
trafiken blir ännu större utan paketet. Schantz, Haga-Brunnsvikens Vänner, 
drar samma slutsats. Miljörörelsen är därför kritisk till Norra länken. Stock-
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holms stad har, påminner Nilsson, åtagit sig att halvera koldioxidutsläppen 
senast år 2010. Arne Fredlund, Stockholms stad, Stadsbyggnadskontoret (ledde 
arbetsgruppen Alternativ till Norra Länken) beskriver prövningens resultat som 
en: ’avvägning mellan behovet att lösa svåra lokala miljöproblem [i innerstaden, 
min anm.] kontra intresset att undvika en ökning av det totala regionala trafik-
arbetet.’ (Citat VII, jfr ovan). 

Situationsanalysen baseras på de studerades tolkning av situationen samt hur 
den faktiskt är (i båda fallen i hypotesform). Jag uppfattar situationen på följan-
de sätt. 

Hur situationen egentligen är: Prövningen av Norra länken visar det är 
svårt att minska koldioxidutsläppen med 80 %. Stockholmsregionens trafikar-
bete måste i så fall minska med 15 % under åren 1993 - 2020. Det kräver kraf-
tigt höjda bensinpriser, mycket höga vägtullar och mycket stor kollektivtrafik-
utbyggnad. Då minskar trafiken tillräckligt både i Stockholms innerstad och 
regionalt. Vidare nås Dennispaketets mål att minska trafiken i innerstaden med 
25 %. (jfr tabell 2)  Utan höga bensinpriser samt med Norra länken, moderata 
vägtullar och stora kollektivtrafiksatsningar uppnås nog minskade trafikmäng-
der i innerstaden. Men de ökar regionalt. (jfr tabell 1). Ännu större kollektivtra-
fiksatsningar än i Dennispaketet ger endast måttlig reduktion av innerstadstra-
fiken. (tabell 4). Norra länken ger större avlastning av den tunga trafiken än att 
utlokalisera Stockholms hamn. (jfr tabell 5) Norra länken kan inte, utan bygg-
nadstekniska problem och andra nackdelar som väger över, flyttas ut från Na-
tionalstadsparken och lokaliseras närmare Valhallavägen. (jfr tabell 6). De långa 
avgastorn som ventilerar Norra länken kan inte, utan andra olägenheter som 
väger över, ersättas med annan ventilation. (jfr tabell 8) Norra länken, Norrtull-
Roslagstull, kan flyttas ut från Nationalstadsparken med ungefär samma funk-
tion. (jfr tabell 9).  

Svaren är i regel tydliga. Tabell 1 och 2 ska alltså, vilket kanske behöver för-
tydligas, tolkas så att om man inte är beredd att betala så höga trafikantavgifter 
och bensinpriser som krävs för att få ner trafikmängderna så tvingas man bygga 
Norra länken. Då minskar trafiken tillräckligt i innerstaden men trafiken ökar 
regionalt. Det är det dilemma som Fredlund poängterar ovan. Nilsson och 
Schantz klargör att de inte kan acceptera en sådan utveckling. Då är rimligen 
slutsatsen att de båda förespråkar att höga trafikantavgifter måste införas och 
bensinpriset stiga kraftigt (ökade skatter). 

SMTR antar (TT) att ökad vägkapacitet alstrar ökad trafik. Den aktuella 
prövningen verkar bekräfta detta för när Norra länken byggs ökar alltså trafik-
volymerna. Men detta stämmer inte nödvändigtvis. Konsultförtaget Inregia AB 
startar sina trafikanalyser från samma antagande som SMTR. Problemet är att 
inte alla delar antagandet. Exempelvis Hans Rode, Vägverket Region Stocholm 
vägdirektör och högste chef för regionkontoret, tillbakavisar det. Ett förbättrat 
vägnät uppmuntrar inte till ökad trafik. Rode anser att vägutbyggnad enbart 
täcker redan existerande mänskliga behov.   
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Murrays (2002) slutsats är: ’Other routes for the tunnel than through the 
park [d.v.s. Nationalstadsparken, min anm.] were not technically feasible.” 
(Citat VI, jfr ovan - tabell 10, högra kolumnen punkt 5). Utsagan stämmer 
med tabell 6. Men det är faktiskt möjligt att placera en bit av Norra länkens 
tunnlar (Norrtull - Roslagstull) utanför Nationalstadsparken (jfr tabell 9). Mur-
rays slutsats uttrycks alltför generellt. I övrigt stämmer hans resultatsummering. 
Fredlund (ledde alltså arbetsgruppen Alternativ till Norra Länken), och Christer 
Lundin, Stockholms stad, Gatu- och fastighetskontoret (ledde arbetsgruppen 
Miljömässig utformning av Norra Länken) gör invändningar. De kan stämma 
men refererar i så fall inte till innehållet i arbetsgruppernas rapporter. 

Konflikterna i samband med den utökade miljöprövningen: Prövningen av 
Norra länken präglas av konflikter och bristande förtroende. Det finns exempel 
på sådana såväl före som under och efter prövningen. 

Före: Hulth betonar (P1) svårigheten att förhandla med Miljöpartiet och 
Vänsterpartiet om att bilda koalition eftersom: ’Dom ville ju inte bygga en me-
ter motorväg.’ (Citat I, jfr ovan) Och samtidigt som Socialdemokraterna (P1) 
gått till val på Dennispaketet. Efter flera veckor av förhandlingar finner man 
redan angiven lösning på problemet.  

Vänsterpartiet och Miljöpartiets utfästelser och valframgångar har (P1) lyft 
den övriga miljörörelsens förhoppningar om att fälla Dennispaketet. Men sedan 
släpper de båda partierna sina krav och gör helt om. Exempelvis Richard Mur-
ray, Förbundet för Ekoparken, är mycket besviken över avtalet. Linus Brohult, 
Ur Tid Är Leden, talar om ett (P1) svek av historiska mått. Albert, Socialekolo-
gisk aktion, andas uppgivenhet och frustration (P1): ’det fanns inga förhopp-
ningar kvar att få stopp på de här vägbyggena den parlamentariska vägen,’ (Ci-
tat II, jfr ovan). Hulth med flera socialdemokrater såg (P1) eftervalsförhandling-
arna som ett ’rävspel’ (Citat III, jfr ovan) som gick ut på att paketet skulle reali-
seras i utbyte mot låtsad dialog om dess miljöeffekter.  

Murray, Magnus Nilsson, Svenska Naturskyddsföreningen och Tord Tord-
mar, Sveriges Hembygdsförbund, förklarar att miljörörelsen bildat (sker den 13 
februari 1995) Storstockholms Miljöorganisationers Trafikråd (SMTR) för att 
de tar dialogen på allvar. Nilsson betonar i ett fax till Hulth att den (P1) ömsesi-
diga misstänksamheten mellan Dennispaketets anhängare och motståndare nu 
måste brytas. Men så blir det inte. 

Under: När prövningen startar den 31 maj 1995 lägger politikerna fram en 
plan för när den ska vara färdig. Miljövännerna anser att (P1) tidplanen är för 
snävt tilltagen. Marténg, Svenska Naturskyddsföreningen, anser (P1): ’Hela 
uppläggningen luktar taktik från politikernas sida.’ (Citat IV, jfr ovan) Pröv-
ningen visar sig behöva (P1) mera tid för att slutföras. Jan Björklund, (fp) oppo-
sitionsborgarråd, motsätter sig det och ställer ultimatum om Dennisavtalet. 
Han misstänker att SMTR (P1) med flit försenar processen, vilket Oskar, 
SMTR, bestämt förnekar. Socialdemokraterna beslutar trots hotet att ge mera 
tid. Folkpartiet gör inte allvar av sitt hot och prövningen görs färdig. 
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Efter: När arbetsgrupperna är klara i slutet av september 1995 startar debat-
ten om resultaten. Magnus Sederholm, Stiftelsen Stolta Stad, och Lars Gyllen-
sten, Kommittén för Gustavianska Parken, uppfattar att (P1) Dennispaketets 
anhängare ser prövningen av Norra länken som ett sätt att låsa fast miljövän-
nerna i en låtsad dialog. Samtidigt som vägen verkställs enligt plan. Detta är 
(P1) anhängarnas medvetna taktik. Och att man sedan kan hänvisa till att kriti-
kerna godkänt vägen. Nilsson betonar att det finns en hel del socialdemokrater 
som både är kunniga om miljö och engagerade. Men tillfogar (P1): ’De som styr 
arbetarekommunen är dock uppenbarligen likgiltiga inför miljöargument och 
fakta om miljöeffekterna av Dennispaketet.’ (Citat VIII, jfr ovan) Nilsson anser 
att Hulth och Billström ser prövningen som (P1): ’--- en skenmanöver.’ (Citat 
IX, jfr ovan). Jörgen, SMTR, menar att (P1) Socialdemokraterna struntade i 
prövningens resultat. Marténg hävdar att (P1) beslutsfattarna varit, oavsett hur 
bra argumenten varit, svåra att påverka. Därefter bifaller fullmäktige Norra 
länken. Sedan skickas materialet från prövningen till regeringen, som ignorerar 
det. Murray (2002) med flera beskriver prövningens praktiska konsekvenser 
som små. 

Situationsanalysen baseras på de studerades tolkning av situationen samt hur 
den faktiskt är (i båda fallen i hypotesform). Jag tror att situationen är på föl-
jande sätt. 

Hur situationen egentligen är: De dåliga relationerna gäller olika verklig-
hetsbeskrivningar och mål i relation till miljö och motorvägar. Därutöver finns, 
ibland av goda skäl, en räddsla för att bli lurad. De enskilda medborgare som 
arbetar mot Dennispaketet får utstå upprepade svek. Vänsterpartiet, Miljöparti-
et (1) sviker sina i valrörelsen 1994 aviserade mål. De aktiva i SMTR övervinner 
sedan sin skepsis och beslutar att ta seriöst på prövningen av Norra länken. De 
omprövar flera ståndpunkter. Prövningens resultat är att vägen inte håller i 
miljöhänseende. Då ska vägen utgå ur planeringen. Majoritetsstyret bifaller (2) 
ändå Norra länken i Stockholms kommunfullmäktige. Hulth med flera i social-
demokraternas ledning lyckas därmed, precis som exempelvis Albert - Social-
ekologisk aktion - hela tiden misstänkt, med en lyckosam politisk fint. Bland 
annat Elwe Nilsson, Stockholms län (m) avgående trafiklandstingsråd och 
Dennispaketsanhängare, anser att Socialdemokraterna lyckats lura Vänsterparti-
et och Miljöpartiet. Men eftervalsförhandlingarna är flera veckor långa. Det 
torde i och med dessa stå klart för Olofsson (v), och Skånberg (mp) att pröv-
ningen av Norra länken inte kan innebära att den utgår. De prioriterar kanske 
att få ingå i majoritetsstyret. 

Larsson, (s) prövningens ordförande, säger sig vara hårt pressad. Agneta 
Rehnvall, (m), oppositionsborgarråd, och Jan Björklund, (fp) oppositionsbor-
garråd, ringer nämligen Larsson gång på gång för att kontrollera hur processen 
fortlöper. När den drar ut på tiden misstänker Björklund med flera att det sker 
medvetet. Oskar, SMTR, förnekar bestämt detta. Och jag är benägen att tro 
honom. Socialdemokraterna har inte anledning att dra ut på prövningen. De är 
fast beslutna, precis som Åhnstrand, (s) trafiklandstingsråd och samordnare för 
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Dennispartierna hävdar, om att stå fast vid Dennisavtalet. Han betonar att 
prövningen endast rör en eventuell mindre ändring av Norra länken. Hulth 
påpekar att partiet gått till val på paketet. Prövningen innebär att partiet var 
beredda att göra viktiga förändringar av Norra länken. Men vägen ska byggas.  

Prövningens effekter beskrivs som små men det stämmer inte tvunget på lite 
längre sikt. Miljövännerna har ofta förespråkat kollektivtrafiksatsningar men nu 
får de veta att det inte räcker. Det krävs någon form av miljöstyrande trafikant-
avgifter. Den utökade miljöprövningen av Norra länken ger miljövännerna 
möjlighet att, mot bakgrund av professionella databeräkningar, förbättra model-
len för trafikantavgifter. Dessutom tror jag, precis som Murray (2002), att 
prövningens arbetsmodell har principiell betydelse. Jag återkommer till avgif-
terna och modellen i avhandlingens Epilog.  
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15 Norra länkens omlokalisering 

”Och det ska man komma ihåg att Norra länken blev mer av ett problem  
än vad det hade behövt bli. Jag vill påstå att om man hållit fast vid de  

ursprungliga planerna på att bygga på Cedersdalsgatan, Sveavägen hade  
den varit byggd idag. Det var när Skanska började och fick ett finger  

med i spelet som det började trassla till sig.” 

Hugo, Förbundet för Ekoparken1 

”... han [Erik Skogby, Skanska AB, teknisk direktör, min anm.]  var kreativ och 
driftig. Han var byggmaffians svar på Magnus Nilsson [Svenska  

Naturskyddsföreningen, min anm.].”  

Mats Hulth, (s) näringslivsborgarråd 1991-1994, Stockholms stad2 

 
Avsnitt IIIs syfte är att undersöka vad miljövännernas motstånd mot Norra 
länken i djupare mening innebär eller bottnar i. Två byggnadsprojekt planeras i 
Stockholms norra innerstad i 1990-talets början (stadsdelen Vasastaden). Norr-
tull Center är ett hotell-, konferens- och kontorskomplex. Hotell- och konfe-
rensbyggnaden och en bit av motorvägen Norra länken (Norrtull - Roslagstull) 
är i 1991 års planer placerade strax intill varandra. Projekten är tekniskt integre-
rade. Projektets kontorsbyggnad är däremot förlagd separat vid Uppsalavägen. 
Därefter flyttas den aktuella vägsträckan till ett annat läge. Kapitlets syfte är att 
undersöka vad konflikten om Norrtull Center och Norra länkens, delsträcka 
Norrtull - Roslagstull, ändrade läge gäller. 

Mer detaljerade uppgifter om Norrtull Center och Norra länken behöver 
redovisas. Ett svensk-japanskt konsortium för Norrtull Center bildas i december 
1988. Intressenter är Skanska AB, Gadelius, Wasa AB, All Nippon Airways, 
Industrial Bank of Japan och Kajima Corporation3. De svenska företagens 

                                                      
1 Hugo, Förbundet för Ekoparken, intervju, s. 2 
2 Hulth, Mats (2004): (s) näringslivsborgarråd 1991-1994 et.c. etc., intervju – 2004-03-10, s. 12 
3 All Nippon Airways är japans största flygbolag, Kajima Corporation är japans största fastighets- 
och byggbolag, Industrial Bank of Japan Ltd (IBJ) är en av japans största banker, Skanska AB är 
Sveriges största fastighets- och byggbolag, Wasa AB, är ett av de större försäkringsbolagen i Sveri-
ge, Gadelius AB, helägt dotterbolag till ABB Fläkt AB, helägt dotterbolag av ASEA Brown Boveri 
(ABB) – ett av världens största bolag inom bland annat energiteknik. Källa: Svensk-japanska 
konsortiet för Norrtull Center (1991): The Japanese Swedish Hotel, Business and Cultural Center 
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ägande stipuleras till 80 % av aktierna. En del av Norra länken är redan färdig 
(se Bild 1. nedan). Dess planerade förlängning är uppdelad i tre delsträckor. 
Norrtull - Roslagstull är den första av dessa. Norra länkens tunnelrör berör 
1991 Norrtull Centers hotell- och konferensbyggnads ena hörn. Vägen ska 
sedan passera i tunnel under Sveavägen – Cedersdalsgatan (söder om höghuset 
Wenner-Gren Center). I det sist nämnda höghuset finns ett centrum för veten-
skaplig forskning. Det är ett landmärke i staden. Det svensk-japanska konsortiet 
1991 slår fast att vissa grundläggningsarbeten för hotell- och konferensbyggna-
den kan ske först efter att vissa tunnelarbeten utförts. Vägtunnlarna ska vara i 
bruk före hotellets invigning. 4  Sedan flyttas vägen till norr om Wenner-Gren 
Center.  

Ledande politiker i Stockholmsregionen och Stockholm stad låter sig 1992, 
som vi ska se, övertalas att flytta den aktuella vägbiten. Den flyttas från nyss 
nämnda läge strax utanför Bellevueparkens gröna miljö till ett läge rakt igenom 
den. De inser inte att detta kommer att stoppa Norra länken och innebära 
Dennisavtalets sammanbrott. 

15.1 Norrtull Center 

Norrtull Center växer fram ur ett politiskt initiativ. Stockholms kommun inle-
der 1983 kontakter med japanskt näringsliv. Stadens politiker och tjänstemän 
besöker Tokyo 1986 för diskussioner med det japanska näringslivet. De disku-
terar att bygga ett ”Japan Center” med hotell vid Norrtull. Kommunens ledan-
de politiker, Mats Hulth (s), Sture Palmgren (m) och Monica Andersson (s), 
undertecknar efter nya kontakter den 20 juni 1989 ett ”letter of intent” för 
ändamålet. De klargör att Norrtull är en mycket bra plats och att planeringsar-
betet satt igång genast efter deras hemkomst från Japan.5 

                                                                                                                             
Offices, etc., Project Report November 1991, Stockholm, Nov. 15, 1991, Revised Feb. 4, 1992, s. 
12 
4Svensk-japanska konsortiet för Norrtull Center (1991): The Japanese Swedish Hotel, Business and 
Cultural Center Offices, etc., Project Report November 1991, Stockholm, Nov. 15, 1991, Revised 
Feb. 4, 1992, s. 4-5, 10, 20-21, jfr även Skogby, E. (2003): Skanska AB 1985-1995, teknisk direk-
tör, ordförande i det svensk-japanska konsortiet för Norrtull Centers arbetsutskott, telefonförfrågan 
2003-06-11 – där bekräftas rapportens utsagor i detta avseende 
5 Detaljplan 1992-02-19, startpromemoria 1991-10-22, JKL (1993): Vitbok över ’ Vad som sades 
och vad som gjordes’ Norrtull Center, Arbetspapper, 1993-12-22, s. 2-3, letter of intent” daterat 
1989-06-20, Stadsbyggnadskontoret (1993): ”Samrådshandling – Förslag till detaljplan för område 
vid Norrtull (Vasastaden 1:5-1:10, 1:14-1:20 m fl., del av Norra Stationsgatan, Sveavägen och 
Cederdalsgatan m.m.) inom stadsdelen Vasastaden i Stockholm, S-Dp 91069-6”, Rådberg-
Håkansson, C., Distrikt Innerstaden, Beskrivning till Detaljplan, 1992-02-19, sannolikt feldate-
rat och ska vara 1993-02-19, Dnr 91069-6, s. 3, Svensk-japanska konsortiet för Norrtull Center 
(1991): The Japanese Swedish Hotel, Business and Cultural Center Offices, etc., Project Report 
November 1991, Stockholm, Nov. 15, 1991, Revised Feb. 4, 1992, s. 4-5, 10, 37 
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Norrtull Center är för staden av betydande storlek. Staden saknar ett, i in-
ternationell bemärkelse, fullstort och femstjärnigt hotell. Av den orsaken skulle 
Norrtull Center fylla en lucka i marknadssegmentet, enligt konsortiet. Hotell- 
och konferenskomplexet består av 500 rumsenheter inrymda i 24 våningar. Det 
får i folkmun namnet Japanskrapan, vilket är något missvisande. En modern 
skyskrapa brukar nämligen ha åtminstone 40-50 våningar. Separat ingår även 
kontor med 1000 arbetsplatser. Totalkostnaden uppskattas till ca. 2, 5 miljarder 
kr.6 

Det svensk-japanska konsortiet för Norrtull Center får tillstånd att bebygga 
den attraktiva före detta bensinstationstomten vid Norrtull. Fastighets-, Stads-
byggnads- och Gatukontoret (1989) klargör att platsen är en av de sista centra-
la, obebyggda tomterna som staden äger och som kan användas kommersiellt. I 
en rapport (1991) beställd av konsortiet påpekas att Norrtull ligger precis vid 
Stockholms innerstads norra infart. Det är en av Sveriges viktigaste och hårdast 
trafikerade platser. Den kommer, enligt rapporten, att bli stadens nästa stora 
utvecklingsområde. 7  

Norrtull är en motsatsernas plats. Stora trafikvolymer möts där mellan sta-
den och huvudinfarten norrifrån Uppsalavägen. Samtidigt finns strax intill 
historiska parkmiljöer i Haga- och Bellveue. Erik Skogby, ordförande i arbetsut-
skottet för det svensk-japanska konsortiet samt teknisk direktör i Skanska AB, 
ser grönområdena som en viktig tillgång för hotellet. Företaget Skanska AB är 
för övrigt Sveriges största bygg- och fastighetskoncern. Han anför att hotellet 
kommer att få tusentals utländska gäster. Dessa får en vacker vy över sjön 
Brunnsviken, Hagaparken och stadens centrala delar. Byggnaden ökar, anser 
han, såväl Stockholms som Sveriges attraktion i relation till utlandet samt för-
bättrar trafiksystemen och miljön. 8 Skogby fortsätter: ”... ett internationellt 
hotell som kan ge besökarna en kontakt med Brunnsvikens och Hagaparkens 

                                                      
6 Svensk-japanska konsortiet för Norrtull Center (1991): The Japanese Swedish Hotel, Business and 
Cultural Center Offices, etc., Project Report November 1991, Stockholm, Nov. 15, 1991, Revised 
Feb. 4, 1992, s. 4-5, 10, 37, Encyclopaedia Britannica (2008):Uppslagsord Skyscraper, Encyclo-
paedia Britannica ltd., London 
7 Fastighetskontoret, Stadsbyggnadskontoret och Gatukontoret (1989): ”Programförutsättningar för 
parallella arkitektuppdrag avseende fastigheten Vasastaden 1:9 m m vid Norrtull”, gemensamt 
tjänsteutl. 1989-12-01, till Byggnadsn., Fastighetsn., Gatun., s. 3, Svensk-japanska konsortiet för 
Norrtull Center (1991): The Japanese Swedish Hotel, Business and Cultural Center Offices, etc., 
Project Report November 1991, Stockholm, Nov. 15, 1991, Revised Feb. 4, 1992, s. 4-5, 10, 20-
21, Svensk-japanska konsortiet för Norrtull Center (1991): Norrtull Center, Oktober 1991, inget 
förlag, s. 1-41 
8 Svensk-japanska konsortiet för Norrtull Center (1993): ”Remiss av ’Förslag till detaljplan, ’S-Dp 
91069’, Norrtullsområdet”, Skogby, E., 1993-03-25,  till Stockholms Gatu- och fastighetskontor, 
Dnr. 93-530-777:3, stämplat: ”INKOM 93-06-26”, s. 4-5, Svensk-japanska konsortiet för Norr-
tull Center (1991): The Japanese Swedish Hotel, Business and Cultural Center Offices, etc., Project 
Report November 1991, Stockholm, Nov. 15, 1991, Revised Feb. 4, 1992, s. 4-5, 10, 20-21, jfr 
Svensk-japanska konsortiet för Norrtull Center (1991):Norrtull Center, Oktober 1991, inget 
förlag, s. 1-41 
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klassiska och unika miljö både visuellt och fysiskt är en tillgång för hela regio-
nen.” 9 

Konsortiet vill uppföra ett höghus. Det finns, enligt Skogby, tre skäl till det: 
a) Ett effektivt utnyttjande av tomten (den är liten) kräver en hög byggnad. b) 
Ger effektiv intern kommunikation i och med korta gångavstånd mellan in-
gång, reception och rum. Ett batteri av snabba hissar binder samman de olika 
platserna. c) En hög byggnad kan så att säga ”annonsera sig” i stadslandskapet. 
Konsortiet eftersträvar att skapa ett landmärke, så att hotellet blir synligt prak-
tiskt taget över hela Stockholm. Det verkar d) finnas ytterligare ett skäl. Nils 
Hornmark, konsult anlitad av konsortiet, betonar att japanerna föredrar hög-
hus. Exklusiva hotell inryms i regel i sådana byggnader. 10   

                                                      
9 Svensk-japanska konsortiet för Norrtull Center (1993): ”Remiss av ’Förslag till detaljplan, ’S-Dp 
91069’, Norrtullsområdet”, Skogby, E., 1993-03-25,  till Stockholms Gatu- och fastighetskontor, 
Dnr. 93-530-777:3, stämplat: ”INKOM 93-06-26”, s. 4-5 
10 Dagens Nyheter (1992): ”Tokyos egen mr Stockholm – Nils Hornmark säljer det exotiska 
Stockholm till japaner som gillar skyskrapor”, Samec, A.C., 1992-08-25, avd. KOM, s. D01 (04), 
Svensk-japanska konsortiet för Norrtull Center (1991): The Japanese Swedish Hotel, Business and 
Cultural Center Offices, etc., Project Report November 1991, Stockholm, Nov. 15, 1991, Revised 
Feb. 4, 1992, s. 14, Wasa (1992): ”Norrtullscenter”, brev till Monica Andersson, 1992-04-27, 
undertecknat Carl-Erik Hedlund, Wasa försäkring, s. 1- H. meddelar där A. att försiktiga lod-
ningar med japanerna om möjligheterna till att genomföra de förslag till lägre utföranden av 
hotellkomplexet som A. förfäktar mottagits negativt av japanerna., Svensk-japanska konsortiet för 
Norrtull Center (1992): ”Protokoll för vid sammansträde med den svenska ägargruppen den 11 
maj 1992, Wasa huvudkontor, s. 1, Erik Skogbys arkiv, Skogby, E. (2000): Skanska AB 1985-
1995, teknisk direktör, ordförande i det svensk-japanska konsortiet för Norrtull Centers arbetsutskott, 
intervju – 03-05-08, s. 5-6,  
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Bild 1. visar, sett från norr, före detta Sveaplans gymnasium (grön stjärna), Wenner-Gren 
Center (gul stjärna) Norrtull Centers hotell- och konferensbyggnad (röd stjärna). konsorti-
ets kontorsbyggnad är placerad väster om Uppsalavägen (blå stjärna). Bild 2. Uppsalavägen 
går i nordvästlig riktning (diagonalt upp mot bildens vänstra, övre hörn) mot riksflygplatsen 
Arlanda. Sveavägen går från Norrtull -Sveaplan och bryter sedan av i sydöstlig riktning. Ce-
dersdalsg.atan går från Sveaplan och vidare österut mot Roslagstull  (t. h. i bilden). Observera 
gränsen mellan Stockholm och Solna kommun (streckad rödsvart linje). Hotell- och konfe-
rens- och kontorskomplexet ligger på Stockholms sida. Sjön är Brunnsviken.   
Källa bild: Svensk-japanska konsortiet för Norrtull Center (ovan) Stockholms Stad, Stads-
byggnadskontor (nedan).  
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Konsortiets idé beträffande hotell- och konferensbyggnaden som landmärke 
(punkt c) kräver en utvikning. Albert Lindhagen, revisionssekreterare i en 
kommitté utsedd av Stockholms stadsfullmäktige, presenterar 1866 ett förslag 
till ny gatunätsutformning. Han är inspirerad av Georges Haussmann. Den 
franske stadsplaneraren och ämbetsmannens mål är att komma bort från städer-
nas osunda gytter och i Paris istället skapa en modern, ljus och luftig stad. Sta-
dens raka boulevarder utgår som strålarna i en stjärna från en central plats. En 
”stråle” i en sådan stjärna är Aveny des Champs Elysée, som startar vid Place de 
la Concorde och slutar i bois de Bologne. En obelisk från Luxor är placerad på 
torget. Lindhagenkommittén utformar senare Sveavägen på samma sätt. Vägen 
utgår från Sergels torg, i stadens absoluta hjärta, och slutar i de historiska park-
områdena vid sjön Brunnsviken, d.v.s. Bellevue och Haga. På torget tillkommer 
under 1960-talet en cirka 30 meter höga glasstaty. Den får precis som sin frans-
ka motsvarighet namnet Obelisken. Statyn motsvaras symmetriskt av ett ca 20 
våningar högt, slankt höghus (Wenner-Gren Center) i vägens andra ände. Sta-
tyn och byggnaden utgör pendanger till varandra på ett avstånd av drygt två 
km. Konsortiets tanke är att hotell- och konferensbyggnaden ska fungera som 
en ändpunkt på Uppsalavägen, precis som Wenner-Gren Center är det på Svea-
vägen (jfr Bild 1 ovan). 11  

Projektet ger snabbt upphov till konflikter. Stadsbyggnadskontoret lägger 
den 4 juni 1991 fram förslag över hur området vid Norrtull bör utformas. 
Samma dag ansöker det svensk-japanska konsortiet om planutredning hos Carl-
Erik Skårman, Stockholms stad, (m) Stadsbyggnadsborgarråd. Carl Cederschi-
öld (m) hävdar, Expressen (4 juni 1991), att japanprojektet är av stor vikt för 
att Stockholm ska bli en attraktiv stad för investeringar. Även Mats Hulth (s) 
yttrar sig och framför att han inte förstår rabaldret kring Japanskrapan. Det 
finns, vilket Hulth torde syfta på, tidigt efter det att planerna blir offentliga 
invändningar mot projektet och dess utformning. 12 Svenska Arkitekters Riks-
förbund (SAR) skriver redan den 18 oktober 1990 till Kommunstyrelsen, 
Stockholms stad och protesterar mot att kommunen undertecknat ett bindande 
avtal redan innan den lagstadgade planprocessen ens har inletts. De är kritiska 
till den förhandlingsplanering som sker: ”på högsta nivå utan demokratisk insyn 
med informella beslut och så kallade preliminära avtal som styrt stadens plane-

                                                      
11 Cedermark, H. (1992): ”Motorvägsringen i Stockholm, Väg- och vattenbyggaren nr 2 1992, s. 
13-14, Svensk-japanska konsortiet för Norrtull Center (1991): The Japanese Swedish Hotel, Busi-
ness and Cultural Center Offices, etc., Project Report November 1991, Stockholm, Nov. 15, 1991, 
Revised Feb. 4, 1992, s. 37 
12 Expressen (1991): ”I dag blir ’Japanskrapan’ offentlig’, Knave, A., 1991-06-04, avd. NYH, s. 
105 (S1), jfr även Expressen (1991): ”’De har gått bakom vår rygg’”, Knave, A., 1991-06-04, avd. 
NYH, s. 104 (S1), Expressen (1991): ”Ett fult paket – med många godbitar”, Björkvall, L., 1991-
06-05, avd. NYH, s. 12 (S1) 
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ring i dessa ärenden ... hanteringen strider mot andan i Plan- och Byggnadsla-
gen”.13  

Protesterna fortsätter. Per Sundgren (v), Kulturborgarråd i Stockholms 
kommun, uttalar i Expressen (5 juni 1991) att han anser att hotellet gör intrång 
i Hagaparken och i Stockholms stadsbild, och att byggnaden är alltför hög. 
Bengt Edlund, ordförande i Haga-Brunnsvikens Vänner, anmärker på byggna-
dens höjd och anser att den dominerar alltför mycket. Det är Brunnsviken som 
bör ha den positionen. Han har inget emot att platsen bebyggs så länge den 
tanken respekteras. Även i den nära angränsande kommunen Solna finns stor 
skepsis till hotellbyggnationen. Byggnadsnämnden förklarar att byggnaden inte 
bör vara högre än övriga byggnader i stadsdelen Vasastaden (ca 5 – 7 våningar). 

14 Solna markerar i ett remissvar som rör Ekoparken att befintliga förslag till 
hotell- och konferensbyggnad inte kan realiseras och tillfogar: 

”Det senaste förslaget är en klumpig skyskrapa, som på ett oskönt sätt tränger 
sig på Brunnsviken och som slår ihjäl det slanka Wenner-Gren Center. All-
deles bortsett från dess katastrofala inverkan på hela miljön kring Brunnsvi-
ken utgör den föreslagna skyskrapan en ogenomtänkt meningslöshet i en för 
Stockholm och Solna gemensam stadsbild.” 15 

Kommunen anför alltså estetiska synpunkter kopplat till stadsbilden. Platsen 
kan bebyggas men Solna kommun menar att huskropparna måste smälta in i 
grönområdet.16  

Skogby, konsortiet, förefaller tidigt inse att den nyligen bildade föreningen 
Kommittén för Gustavianska Parken är en viktig motpart. Greger Carpelan och 
övriga medlemmar inbjuds brevledes (3 september 1991) till ett informations-
möte. Skogby förnekar i brevet att hotell- och konferenskomplexet hotar park-
området. Han poängterar att han söker en helhetslösning. Skogby nämner det 
så kallade Ekoparksperspektivet. Det innebär, påpekar han, att Stockholms 
norra och östra delar inte bör exploateras mera och att tillväxt i regionen ses 
som olämplig. Norrtullprojektet framstår mot den bakgrunden i en negativ 
dager. Men det är inte, klargör han, det allenarådande perspektivet på tingens 
ordning. Peter Schantz, sekreterare i Kommittén, tackar (14 oktober 1991) nej 
till inbjudan. Han menar att Norrtullprojektet kommer att innebära påtaglig 
skada på det riksintressanta Brunnsvikenområdet. Dessutom blir effekten sådan 
skada på förekommande arkitektoniska värden, men även på värden för-

                                                      
13 Svenska Arkitekters Riksförbund (SAR) (1990): Brev till Kommunstyrelsen, Stockholms stad, 1990-
10-18, Källa: JKL (1993): Vitbok över ’ Vad som sades och vad som gjordes’ Norrtull Center, 
Arbetspapper, 1993-12-22, s. 2-3 
14 Expressen (1991): ”Skrapa inte vår Hagapark i kanten”, Knave, A., 1991-06-05, avd. NYH, s. 
13  
15 Jordbruksutskottets betänkande 1991/92:JOU10: Miljön kring Djurgården—Haga—
Brunnsviken—Ulriksdal, Fritzes förlag, Stockholm. s. 50 
16 Ibid, s.  
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knippade med landskapet. Schantz ser positivt på att japanska intressen etable-
rar sig men föreslår att konsortiet väljer en annan plats. Han beklagar även att 
stadens politiker valt Norrtull för etableringen utan att en ordentlig utredning 
har genomförts.17  

När Skogby inte kan komma till tals med grönområdesvännerna väljs en an-
nan och mer konfrontatorisk väg. Det sker i ett samarbete med Moderaterna, 
Stockholms läns landsting. Partiet sänder den 4 februari 1992 ut ett pressmed-
delande med rubriken: ”De s k miljövännerna försöker stoppa Stockholms posi-
tiva utveckling!” 18. Ralph Lédel, (m) finanslandstingsråd och ordförande i 
landstingets regionplane- och trafiknämnd, kritiserar i nämnda press-
meddelande, ekoparksidéerna: 

”- Ekoparksbegreppet har blivit ett slagträ för dem, som av ideologiska skäl 
vill krympa Stockholm, hindra trafiklederna, utbyggnaden av universitets-
området och stoppa utländska investeringar i Stockholmsområdet, menar 
Ralph Lédel. 

Det finns många områden i nordöstra Stockholm och Solna där en byggna-
tion både är lämplig och kommer att innebära miljöförbättringar. Ett sådant 
exempel är det planerade hotellet vid Norrtull, liksom förlängningen av Nor-
ra Länken och en utveckling vid Haga Norra.” 19 

Ekoparksvännerna beskrivs alltså som utvecklings- och miljöfientliga. Lägg 
märke till att Norra länken och Norrtull Center-projektet nämns i positiva 
ordalag. Pressmeddelandet föranleds av att partiet låtit producera en rapport 
med namnet Ekoparken – en kritisk granskning. Där avvisas ekoparkstankarna 
och ekoparksvännerna kritiseras: 

”Med naturen som täckmantel försöker vissa dölja sina egentliga förslag. Med 
positiva ord som ’naturpark’, ’ekopark’, ’värna och vårda miljön’ torgför de 
åsikter som de vet att alla delar. Men bakom orden döljer de sina egentliga 
avsikter – att stoppa investeringar och tillväxt i Stockholm. Det är först vid 
en nära granskning av de så kallade miljövännerna som de egentliga åsikter-
na ser dagsljuset. Åsikter som är främmande för alla som med tillförsikt ser 

                                                      
17 Skogby, E. (1991): ”Inbjudan”, Stockholm den 3 september 1991, tilländs ”Komittén för den 
Gustavianska Parken”, undertecknat Erik Skogby, ordf. i arbetsutskottet, s. 1-2, Kommittén för 
Gustavianska Parkens arkiv, arkivbeteckning saknas, Schantz, P. (1991): Ingen titel, Stockholm 
den 14 oktober 1991, till Erik Skogby, The Swedish-Japanese Center For International Business, 
Stockholm, Skanska AB, undertecknat Peter Schantz, Sekr., s. 1, Kommittén för Gustavianska 
Parkens arkiv, arkivbeteckning saknas 
18 Stockholms läns landsting (1992): ”DE S K MILJÖVÄNNERNA FÖRSÖKER STOPPA 
STOCKHOLMS POSITIVA UTVECKLING!”, ”PRESSMEDDELANDE från finansroteln, 
Stockholms läns landsting”, 1992-02-04, s. 1 
19 Ibid, s. 1 
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framtiden an – men tilltalar mörkermän som räds ett modernt och utvecklat 
välfärdssamhälle. 

Den taktik de använder sig av för att nå sina syften, är också avslöjande: 
Genom att måla upp motsättningar som inte finns – antingen Ekopark eller 
miljöförstöring och skövling av naturen – ansluter de sig i praktiken till devi-
sen ’de som inte är med oss är mot oss’.” 20   

Ekoparksvännerna beskrivs som utvecklings- och miljöfientliga. Waldenström 
(1995) påstår att det egentligen är Skanska AB som ligger bakom rapporten. 
Skogby minns i en intervju med mig inte om det är Skanska AB eller det 
svensk-japansk konsortiet som står bakom rapporten. Men han bekräftar att 
den tas fram i samband med Norrtull Center-projektet. Rapporten är skriven av 
ej angiven författare på PR-företaget JKL. 21 Carl-Johan Ihrfors tillhör (m) 
Stockholms läns landsting, och Djurgårdens Hembygdsförening. Han anser, 
enligt Dagens Nyheter (19 februari 1992), att partibrodern Lédel ”trampat i 
klaveret” 22 med nämnda rapport. Jens Wahlstedt, generalsekreterare i Världs-
naturfonden (WWF), hävdar: ”Hans rapport om Ekoparken utgör ett intellek-
tuellt kalhygge som överträffar det mesta jag har varit med om ...”. 23 Bo Swe-
dén, Stockholms läns hembygdsförbund, betonar att rapporten är: ”Ett otäckt, 
fult påhopp på människor som på ett mycket seriöst sätt arbetar för natur och 
kultur.” 24  (Citat I, jfr nedan) Enligt ekoparksvänner (ej namngivna) baseras 
rapporten på intervjuer av ekoparksvänner under förevändning av att det skulle 
bli en artikel i tidningen Business Travel. Roger, Förbundet för Ekoparken, 
konstaterar i en intervju med mig att de blev utsatta för smutskastning från 
politiker som Ralph Lédel.25 

                                                      
20 Moderaterna, Stockholms läns landsting (1992): Ekoparken – en kritisk granskning, märkt: 
”Moderaterna, SLL, 1992-02-04, rapporten startar med en dryg halv sida under rubriken ”Inled-
ning”, denna är undertecknad ”Ralph Lédel, Ordförande i regionplane- och trafiknämnden (m), 
s. 2 
21 Waldenström, H.(1995): ”Ekopark blir nationalstadspark - Kampen om Ulriksdal-Haga-
Brunnsviken-Djurgården”, Ekoparken – Nationalstadsparken Ulriksdal- Haga-Brunnsviken-
Djurgården, Hallerdt, B. (red.), Sankt Eriks årsbok 1995, Samfundet S:t Erik Stockholm, s. 163, 
Skogby, E. (2004): Skanska AB 1985-1995, teknisk direktör, ordförande i det svensk-japanska 
konsortiet för Norrtull Centers arbetsutskott, telefonförfrågan – 2004-09-15, s. 1 
22 Dagens Nyheter (1992): ”Ekoparken. ’Lédels rapport ett fult påhopp’, Falk, J., 1992-02-19, avd. 
KOM, s. D02 (A4), jfr även Dagens Nyheter (1993): ”’Området ska skyddas’ Ekoparkens öde 
avgörs i vår, säger planminister Görel Thurdin”, Falk, J., 1993-10-15, avd. KOM, s. D03 (A4) 
23 Dagens Nyheter (1992): ”Ekoparken. ’Lédels rapport ett fult påhopp’, Falk, J., 1992-02-19, avd. 
KOM, s. D02 (A4), jfr även Dagens Nyheter (1993): ”’Området ska skyddas’ Ekoparkens öde 
avgörs i vår, säger planminister Görel Thurdin”, Falk, J., 1993-10-15, avd. KOM, s. D03 (A4) 
24 Dagens Nyheter (1992): ”Ekoparken. ’Lédels rapport ett fult påhopp’, Falk, J., 1992-02-19, avd. 
KOM, s. D02 (A4), jfr även Dagens Nyheter (1993): ”’Området ska skyddas’ Ekoparkens öde 
avgörs i vår, säger planminister Görel Thurdin”, Falk, J., 1993-10-15, avd. KOM, s. D03 (A4) 
25 Dagens Nyheter (1992): ”Ekoparken. ’Lédels rapport ett fult påhopp’, Falk, J., 1992-02-19, avd. 
KOM, s. D02 (A4), Roger, intervju, s. 7 
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I en intervju med Mats Hulth, Stockholms stad, (s) näringslivsborgarråd, 
konstaterar jag att Norrtull Center var omstritt samt undrar vad den konflikten 
egentligen rörde sig om. Han framhåller att det var bråk om Norrtull Center 
hela tiden. Hulth ställer sig i sitt svar oförstående till kritiken. Han uttrycker sig 
på nedanstående sätt: 

HULTH: ”Ja det var ett höghus som enligt miljörörelsen då låg för nära 
parken. Även om det låg på en parkeringsplats. Alltså en riktigt värdelös par-
keringsplats med grus och skit. Men den skulle synas från parken. Samma ar-
gument hade man när det gällde Fysikcentrum, som låg på en sopptipp [före 
detta renhållningsstation min anm.]. Så att det var symbolfrågor båda två. 
Där höll vi på, så var det ju också interna strider i Stadshuset, om man skul-
le ha höghus där eller inte ...”26 (Citat II, jfr nedan) 

Hulth betonar att Norrtull Center skulle uppföras på en redan tidigare exploa-
terad plats. Han uppfattar att ekoparksvännerna tycker, vilket han ställer sig 
oförstående till, att byggnadskomplexet skulle komma för nära och i visuell 
mening inverka negativt på parken. De interna konflikter i Stadhuset Hulth 
nämner finns inte minst i hans eget parti. Det svensk-japanska konsortiets 
svenska ägare sammanträder (den 11 maj 1992). De diskuterar att Monica An-
dersson, Stockholms stad, (s) stadsbyggnadsborgarråd, driver en annan linje än 
konsortiets. 27 Skogby berätter i en intervju med mig: 

SKOGBY: ”... Monica Andersson, Stadsbyggnadsborgarrådet, hon ville ju 
hålla nere höjden till, ja inte högre än de andra husen där vid Norrtull [dvs. 
ca 5-7 våningar, min anm.] och det var ju ingenting som, som en inter-
nationell hotellkedja var intresserad av. Jag menar dom kan väl möjligtvis 
acceptera det om dom är i centrala city intill, ja centralstationen eller nån-
stans i mycket centralt läge men är det så att dom ligger vid tullarna [av-
gränsar innerstaden, min anm.] då kräver de ju att det skall vara en form 
utav landmärke som många internationella hotell är. ” 28 

Andersson vill ha en byggnadshöjd anpassad till vad som råder på platsen. 
Konsortiets intentioner är, enligt Skogby (och som redan nämnts), däremot att 
                                                      
26 Hulth, Mats (2004): (s) näringslivsborgarråd 1991-1994 et.c. etc., intervju – 2004-03-10, s. 10 
27 Svensk-japanska konsortiet för Norrtull Center (1991): The Japanese Swedish Hotel, Business 
and Cultural Center Offices, etc., Project Report November 1991, Stockholm, Nov. 15, 1991, 
Revised Feb. 4, 1992, s. 14, Wasa AB (1992): ”Norrtullscenter”, brev till Monica Andersson, 
1992-04-27, undertecknat Carl-Erik Hedlund, Wasa försäkring, s. 1- H. meddelar där A. att 
försiktiga lodningar med japanerna om möjligheterna till att genomföra de förslag till lägre ut-
föranden av hotellkomplexet som A. förfäktar mottagits negativt av japanerna., Svensk-japanska 
konsortiet för Norrtull Center (1992): ”Protokoll för vid sammansträde med den svenska ägargrup-
pen den 11 maj 1992, Wasa huvudkontor, s. 1, Erik Skogbys arkiv. 
28 Skogby, E. (2000): Skanska AB 1985-1995, teknisk direktör, ordförande i det svensk-japanska 
konsortiet för Norrtull Centers arbetsutskott, intervju – 03-05-08, s. 5 
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uppföra en hög byggnad som kan fungera som ett landmärke i stadslandskapet. 
Han menar att Andersson egentligen inte vill ha någon byggnad där överhuvud-
taget. Hon vill, precis som Schantz med flera i Kommittén för Gustavianska 
Parken, helst att parken ska gå ända fram till Sveavägen-Cederdalsgatan. An-
dersson låter dessutom till konsortiets irritation arbeta fram egna förslag till 
byggnader för Norrtulltomten. 29   

Skogby beskriver hur han och Carl-Erik Hedlund, konsortiets styrelseord-
förande, vid ett tillfälle träffar Andersson på hennes tjänsterum. De diskuterar 
projektet ifråga. Det finns tydligen vissa spänningar mellan Skogby och Anders-
son för enligt den förre behandlas han som luft. Skogby har hört rykten om att 
hon låtit ta fram egna förslag med betydligt mer modesta byggnadshöjder. 
Skogby går därför, medan de båda andra fortsätter sitt samtal, in i rummet intill 
och där står mycket riktigt en modell i enlighet med ett sådant lägre utförande. 
Han kallar då till sig Hedlund för att även denne ska se modellen. Kort därefter 
lämnar de båda konsortierepresentanterna platsen.30  

Andersson menar i en intervju med mig att Stockholms kommun länge ar-
betat för att få japanska investeringar till staden. Framför allt var man intresse-
rade av att få elektronikinvesteringar till Kista. Den norra stadsdelen domineras 
av företag och forskning inriktad mot data- och kommunikationsteknik. Hon 
konstaterar att hotellprojektet sedan kom upp på tapeten och att särskilt Mode-
raterna och Socialdemokraterna började driva frågan. Andersson utreder, vilket 
alltså Skogby noterat, lägre alternativ för hotell- och konferensbyggnaden. Men 
hon anser egentligen att det är mer eller mindre omöjligt att passa in en så stor 
byggnadsvolym på den lilla tomten. Hon menar att alla involverade arktiekter 
gjort samma bedömning. Byggnadens format gör vidare att den dominerar 
platsen på bekostnad av den intilliggande historiska Hagaparken. Andersson vill 
därför försöka flytta över mera av projektet till andra sidan trafikkarusellen (jfr 
karta ovan), alltså nära den redan färdigställda biten av Norra länken. Hon 
frågar sig även om det alls är lämpligt att bygga på tomten brevid Wenner-Gren 
Center, och bekräftar därmed vad Skogby uppfattat vara hennes uppfattning. 31   

Andersson uppger att hon kort efter sitt tillträde som stadsbyggnadsborgar-
råd 1991 uppvaktas av Peter Schantz, Lars Gyllensten, Eva Nordenson och Per-
Olof Åstrand, Kommittén för Gustavianska Parken. De ville göra om platsen 
för Norrtull Center till park. Hon är, vilket Skogby alltså korrekt uppfattat, 
positivt inställd till sådana idéer. Vad detta kan innebära i mer konkreta termer 
framgår när Schantz med flera, Kommittén för Gustavianska Parken, låter Sture 
Koinberg, landskapsarkitekt, producera ritningar över hur miljön kring Norr-

                                                      
29 Ibid, s. 5, 24 
30 Ibid, s. 5, 24 
31 Andersson, M. (2002): Stockholms stad, (s) stadsbyggnadsborgarråd 1991-1995 et.c., intervju 
2003-06-05, s. 4-6, 10 



Jönköping International Business School 

 350

tull kan utformas så att parkmiljön får företräde. Den grusade plan där Norrtull 
Center ska ligga (blå stjärna) görs om till park. 32 

 
 

Alternativt förslag till planering av Södra Brunnsviken 

Bild 3. är ett exempel på förslag till alternativ planering av området söder om  sjön Brunns-
viken, som Sture Koinberg, landskapsarkitekt, producerar. Lägg märke till att Norra Länken 
förutsätts vara placerad under jord under Sveavägen - Cederdalsgatan . Det är alltså söder 
om Wenner-Gren Center (byggnaden märkt med gul stjärna). Norrtull Center (blå stjärna) 
slopas till förmån för grönområdets expansion.  Även i övrigt förstärks områdets grönområ-
deskaraktär (genom alléplanteringar). Koinberg arbetar på uppdrag av Kommittén för Gusta-
vianska Parken. Förslagen ställs ut på Akademien för de fria konsterna. Källa ritning: Sture 
Koinberg (1994). 

                                                      
32 Andersson, M. (2002): Stockholms stad, (s) stadsbyggnadsborgarråd 1991-1995 et.c., intervju 
2003-06-05, s. 4-6, 10, Part i Norra Länkenmålet, målnummer 1931–1932-1996 med flera mål, 
Kommittén för Gustavianska Parken, individuell intervju – 00-04-03, s. 1-3, Dagens Nyheter 
(1992): ”’Kommunerna måste komma överens nu’. Planministern vill se beslut om Brunnsviken”, 
Samec, C., 1992-09-24, avd. KOM, s. D01 (A4), Dagens Nyheter (1994): ”’Möjligt att reparera 
Norrtull’. Miljövänner vill ha mer park och färre hus kring Brunnsviken’”, Samec, A.C., 1994-
01-21, avd. KOM, s. D02 (A4), Dagens Nyheter (1996): ”Ny nationalstadspark hotad”, Falk, J., 
1996-02-17, avd. KOM, s. D07 (A4), Svenska Dagbladet (1993): Gustaviansk parkplan får pris”, 
1993-12-21, Ännu en utställning sker f.ö. i februari 1997. Förbundet för Ekoparken (1993): 
”Yttrande över förslag till detaljplan för område vid Norrtull inom Stadsdelen Vasastaden i 
Stockholm, S-Dp 91069 – 6” 1993-03-30, undertecknad Richard Murray, Bengt Edlund, s. 4-5 
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Vi börjar nu närma oss den kritiska tidpunkten för Norrtull Center-
projektet. Dagens Nyheter meddelar (27 juni 1992) att Stadsbyggnadskontoret 
tagit fram fyra alternativa utformningar av Japanskrapan. Carl-Erik Skårman, 
Stockholms stad, (m) Fastighets- och trafikborgarråd, anklagar enligt tidningen 
Andersson för ”mygel och hemlighetsmakeri”33. Han säger i en intervju med 
mig att hon förhalade projektet på ett ganska systematiskt sätt. Andersson häv-
dar, enligt nyss nämnda tidning, att hon känner sig förpliktigad att hitta alter-
nativ till det starkt kritiserade hotellkomplexet. 34 Med ledning av Skogbys be-
rättelse förefaller det vara vid detta tillfälle som de de japanska intressenterna 
befinner sig i Stockholm. De uppmärksammas av sin agent i Sverige på nämnda 
nyhet om alternativa och lägre utföranden, utföranden som konsortiet avvisar. 
En av de japanska intressenterna tar på ett konsortiemöte fram en dagstidning, 
lägger den på bordet och frågar: ”-Vad är det här?”35. Skogby kommenterar 
detta lakoniskt: ”Det var inte så roligt ---.”36 Därefter, tillägger han, befinner sig 
samarbetsprojektet i utförsbacke. 37   

Jag nämner vid ett intervjutillfälle med Hulth (s) att det tydligen fanns en 
konflikt mellan Skårman (m) och Andersson, och att Skårman hade synpunkter 
på att Andersson tog fram egna alternativa utformningar av Norrtull Center. 
När jag säger att man tydligen var väldigt upprörda över hennes beteende i 
frågan säger Hulth att han, liksom andra, också var det. Andersson drev nämli-
gen en linje som inte fanns förankrad i partiet. Hon accepterade inte majori-
tetsbeslut. Andersson betedde sig, enligt Hulth, på samma sätt när det gällde 
Dennispaketet. Jag undrar på vilket sätt hon hade ett annorlunda perspektiv. 38 
Hulth besvarar frågan på nedanstående sätt: 

HULTH: ”Ja hon var ju lite mer inne på miljörörelsens tankegångar och det 
kan man väl respektera. Men man kan inte sitta som stadsbyggnadsborgarråd 
i en majoritet, som har ett beslut från partiet att man ska göra det här och 
liksom jävlas och bromsa och sabotera. Så alla var ju hemskt trötta på henne. 
Och då blev hon ju generaldirektör på Banverket [23 november 1995, min 
anm.], som vi var jätteglada över. Så gick det åt helvete på Banverket också 
[Andersson avgår i februari 1997 efter konflikt med regeringen om ett stort 

                                                      
33 Dagens Nyheter (1992): ”Fem förslag till bygget vid Norrtull. Två tiovåningshus”, Samec, A.C., 
1992-06-27, avd. KOM, s. D12 (A4)  
34 Skårman, C.E. (2004): Stockholms stad, (m) fastighets- och trafikborgarråd 1991-1994 et.c., 
intervju – 2004-03-10, s. 2-3, 7-8 
35 Skogby, E. (2000): Skanska AB 1985-1995, teknisk direktör, ordförande i det svensk-japanska 
konsortiet för Norrtull Centers arbetsutskott, intervju – 03-05-08, s. 24 
36 Ibid, s. 24 
37 Ibid, s. 24-25 
38 Hulth, Mats (2004): Stockholms stad, (s) näringslivsborgarråd 1991-1994 et.c. etc., intervju – 
2004-03-10, s. 10-11 
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infrastrukturprojekt, Citytunneln, Malmö, min anm.].”  (Citat III, jfr ned-
an) 39  

Hulth anser att Andersson har samma idéer som miljörörelsen och kritiserar 
henne skarpt för att hon, som han hävdar, saboterade Norrtull Center-
projektet. Hon tar, tillägger Hulth, fram egna förslag, gör kritiska uttalanden 
och försenar detaljplaner. De försenas genom bordläggning och att allt tar över-
drivet lång tid. 40 

Norrtull Centerprojektet lever vidare ännu en tid. Konflikterna mellan 
Skårman och Andersson fortsätter likaså. Dagens Nyheter berättar (25 septem-
ber 1992) att motsättningarna dem emellan är så stora beträffande exploate-
ringsprojektet att Anders Gustav, (m) kommunalråd i Solna, anser att respekti-
ve partis gruppledare måste ta över. Det är alltså Hulth (s) och Cederschiöld 
(m). Grälet rör, enligt tidningen, byggnadens höjd och dimensioner. Andersson 
vill minska dessa. Stockholm och Solna kommuner har ålagts att till regeringen 
redovisa hur natur-, kultur- och friluftslivets värden ska tillgodoses. Redovis-
ningen ska täcka zonen Haga-Brunnsviken, Ulriksdal samt norra och södra 
Djurgården (jfr avhandlingens kap. 9). Redovisningen försenas. Det beror inte 
minst på Norrtull Center, en anläggning Solna inte vill ha (jfr citat ovan).41  

Andersson refererar till att hon hade överläggningar med Ulf Adelsohn, 
Landshövdingen i Stockholms Län. Hon anser att han delade hennes uppfatt-
ning om att hotellprojektet var överdimensionerat. Överläggningarna äger, 
enligt Andersson, rum vid en tidpunkt efter det att Ulrika Francke blivit ny 
stadsbyggnadsdirektör (september 1992). Andersson uppger att hos majoriteten 
i Stadsbyggnadsnämnden är beslutsamheten stor att få hotellet byggt. Undanta-
get är väl inte minst Andersson själv. För hon hävdar att hon och Adelsohn 
tillsammans försöker övertyga Hedlund, det svensk-japanska konsortiets styrel-
seordförande, om att förändra eller helt kassera projektet.42  

Dagens Nyheter uppger (13 maj 1993) att det inte kommer att byggas något 
hotell vid Norrtull inom de närmaste åren. Det är även oklart när detta kan 
komma att ske. Cederschiöld och Hulth beslutar att skjuta upp tidsplanen. 

                                                      
39 Ibid, s. 10-11 
40 Ibid, s. 10-11 
41 Dagens Nyheter (1992): ”’Vi litar inte på Stockholm’. Solna vill förhandla direkt med Hulth och 
Cederschiöld om Japanskrapan”, Samec, A.C., 1992-09-25, avd. KOM, s. D02 (A4) jfr även 
Dagens Nyheter (1992): ”Fem förslag till bygget vid Norrtull. Två tiovåningshus”, Samec, A.C., 
1992-06-27, avd. KOM, s. D12 (A4), Dagens Nyheter (1992): ”Japanskrapan får ny kostym”, 
Tarschys, R., 1992-05-26, avd. KOM, s. D01 (A4), Dagens Nyheter (1992): ”Hemligt förslag – 
Låt Japan-hotellet inrymmas i Wenner-Gren Center”, 1992-05-15, Samec, A.C., avd. KOM, s. 
D02 (A4), Solna och Stockholms kommuner (1992): ”Program för planering av området Ulriksdal-
Haga-Brunnsviken-Djurgården, Stockholms kommun, Stockholm, förord, s. 20-21, Solna Kom-
munfullmäktige (1993): ”Utdrag Sammanträdesprotokoll nr. 1, 1993-01-25, s. 1-2 
42 Andersson, M. (2002): Stockholms stad, stadsbyggnadsborgarråd 1991-1995 et.c., intervju 2003-
06-05, s. 4-5, Dagens Nyheter (1992): ”Ulrika Francke ny stadsbyggnadsdirektör”, Tarschys, R., 
1992-09-29, avd. KOM, s. D02 (A2) 
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Dessutom skiljer man på planerna för hotellet och Norra länken. Cederschiöld 
menar att anledningen till att samplaneringen frångås är att de politiska beslu-
ten om Norra länken inte längre kan vänta. Tunneln måste börja byggas i janu-
ari 1994 annars får det allvarliga följder för hela planeringsprocessen för motor-
vägen. Cederschiöld anklagar Andersson (s), stadsbyggnadsborgarråd, för att ha 
gjort sitt yttersta för att sätta käppar i hjulen för planprocessen för hotellet. 
Andersson menar att planprocesser måste få ta den tid som krävs för att nå ett 
bra resultat. Hon menar att Cederschiölds beskyllningar är barnsliga. I en inter-
vju med mig säger hon att det fanns ett antal projekt där staden hade ett nära 
samarbete med näringslivet och att man då ville visa att man skulle planera så 
fort som möjligt. Hon påpekar att om man inte är beredd att diskutera utan 
bara eftersträvar att så fort som möjligt realisera beslutet så skapar det så stora 
protester att det blir förseningar. Man måste se på projekttiden som helhet. En 
omsorgsfull planering tar till en början lite längre tid men det tas igen vid själva 
genomförandet.43 

Hotell- och konferensprojektet kasseras definitivt i slutet av 1993. Hedlund 
och Skogby, konsortiet, författar den 6 december 1993 ett brev till Kommun-
styrelsen. Där framhålls att Stadsbyggnadskontorets startpromemoria daterad 
16 november 1993 innebär en omfattande förändring av bebyggelsen vid Norr-
tull. Det är fyravåningsbyggnader med höga torn, som planeras. Brevförfattarna 
framhåller att dessa: ”saknar möjlighet till kommersiell användning för både 
kontor och hotell.” 44 Skogby summerar: 

SKOGBY: ”--- men trots att vi fick preliminär markanvisning och så vidare 
så gick det troll i det hela, det blev för stort motstånd och den som fick till sist 
japanerna att hoppa av projektet var utan tvekan borgarrådet Monica An-
dersson på Stadsbyggnadsroteln. Det var i och för sig en tragisk händelse för 
Stockholm hade verkligen behövt ett fullstort internationellt hotell och det var 
ju porten till huvudstaden när man kommer från riksflygplatsen Arlanda så 
passerar man ju förbi där men man fick inte bygga högt och det var massor 
med förslag om än det ena, än det andra och man var inte beslutsmässig. 
Och Monica Andersson och den miljörörelse, som hon till mycket represente-

                                                      
43 Dagens Nyheter (1993): ”Politisk strid försenar ’Japanskrapan’”, Samec, A.C., 1993-05-13, avd. 
KOM, s. D01 (A4), Andersson, M. (2002): Stockholms stad, (s) stadsbyggnadsborgarråd 1991-1995 
et.c., intervju 2003-06-05, s. 8-10, 13 
44 Svensk-japanska konsortiet för Norrtull Center (1993): Brev till Kommunstyrelsen, Stockholm 
(1993), Hedlund, C-E., Skogby, E., 1993-12-06, Ordförande i konsortiet respektive Ordförande 
i Arbetsutskottet, jfr även Dagens Nyheter (1993): ”Stadsport i stället för Japanskrapa”, Samec, 
A.C., 1993-11-19,  avd. KOM, s. D01 (A4) Dagens Nyheter (1993): ”E4-an flyttas västerut vid 
Norrtull”, 1993-12-16, avd. KOM, s. D05 (A4) 
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rade saboterade hela projektet på ett sådant sätt att japanerna till sist tog sin 
hatt och lämnade projektet.” (Citat IV, jfr nedan) 45 

Skogby menar att Norrtull Center-projektet till en början löper som planerat 
men sedan blir miljörörelsens motstånd och motgångarna för stora och för 
många. Anderssons agerande blir den avgörande faktor som får japanerna att 
lämna projektet. Han betonar Stockholmsregionens stora behov av ett interna-
tionellt hotell av den här digniteten och storleken. Skogby hävdar alltså att mil-
jörörelsen, dit han räknar Andersson, omintetgör planerna. Stadsbyggnads-
nämnden avskriver den 16 december 1993, planerna på en hög hotellbyggnad 
vid Norrtull. Moderaterna reserverar sig mot beslutet. Skårman (m) är, enligt 
Svenska Dagbladet (17 december 1993), besviken över att samarbetet med det 
japanska näringslivet inte ledde någonstans. Andersson anser att det är Skanska 
ABs fel att japanerna lämnat projektet. Bolaget ville driva igenom en projektut-
formning som Stockholms kommun inte önskade. 46  

Det ska visa sig att det avsomnade Norrtull Center genom Skogbys försorg 
dessförinnan haft ett avgörande inflytande över Norra länkens lokalisering. 

15.2 Norra länken, Norrtull - Roslagstull 

Den sexfiliga motorvägen Norra länken är den första biten av Dennispaketets 
motortrafikleder som är aktuell för förverkligande. Kostnaden för Norra länken 
uppges i Dennisavtalet vara ca 2,2 miljarder kr. Olof, Vägverket, tror att slutno-
tan blir betydligt högre och stannar på ca 8 miljarder kr. Norra länken är ett 
nyckelprojekt för hela motorvägsringen och Yttre Tvärleden. När den står klar 
vid årskiftet 1996/1997 öppnas även de betalstationer vars intäkter ska finansie-
ra de efterföljande delarna. Några andra intäkter vid en tidpunkt när landet 
undergår en ekonomisk depression och statsfinanserna är hårt ansträngda finns 
inte (jfr avhandlingens kap. 1, 5 och 12). 47 

Norra länkens delsträcka Norrtull - Roslagstull har, i de planer av olika slag 
som förekommit genom åren, placerats såväl norr som söder om Wenner-Gren 
Center. Delsträckan är 1991 förlagd, bland annat med hänvisning till en beslut 
av kommunstyrelsen 1981, strax utanför grönområdet Bellevueparken. Närma-
re bestämt är läget Sveavägen - Cedersdalsgatan (alltså söder om Wenner-Gren 

                                                      
45 Skogby, E. (2000): Skanska AB 1985-1995, teknisk direktör, ordförande i det svensk-japanska 
konsortiet för Norrtull Centers arbetsutskott, intervju – 00-08-08, s. 2, 6 
46 Svenska Dagbladet (1993): ”Slutet nära för idé om Japanskrapa – Stadsbyggnadskontoret plane-
rar nu för Norrtull som värdig stadsport”, Ingelman-Sundberg, C., 1993-11-25, s. 23, Svenska 
Dagbladet (1993): ”Japanskrapa död – M reserverade sig mot beslutet”, Ingelman-Sundberg, C., 
1993-12-17, s. 19, Dagens Nyheter (1992): ”Fem förslag till bygget vid Norrtull. Två tiovånings-
hus”, Samec, A.C., 1992-06-27, avd. KOM, s. D12 (A4) 
47 Stadsbyggnadskontoret (1993): Översiktsplan för Norra Trafikbandet – Samrådsmaterial, s. 13, 
Olof, Vägverket, intervju, s. 14 
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Center, jfr Bild 2, avhandlingens kap. 14). I avhandlingens kap. 1, 5 och 9 
diskuteras däremot en placering av den aktuella delsträckan av Norra länken 
genom Bellevueparken (norr om Wenner-Gren Center, jfr Bild 1, avhandling-
ens kap. 1). Det beror på, som vi ska se, att vägen omlokaliseras 1992. Kom-
munfullmäktige bifaller år 1993 det norra läget.  

Norra länkens placering ändras följaktligen. Greger Carpelan framhäver 
Skanska ABs inflytande över omlokaliseringen. Han poängterar i en intervju 
med mig att alla fram till 1992 ansåg att det var lämpligt att placera motorvä-
gens aktuella delsträcka strax söder om Wenner-Gren Center. Det är således 
utanför Bellevueparken. Skanska AB såg sedan till att ändra dess position, så att 
den istället passerar rakt igenom parken. Det är alltså norr om Wenner-Gren 
Center. Det är, enligt Carpelan, av den orsaken stridigheter kring vägen sätter 
igång.48 Han uttrycker djup misstro mot Skanska AB: 

CARPELAN: ”Däremot är det alldeles uppenbart att relationerna mellan 
Skanska och Skanskas ledning och vissa chefstjänstemän och toppar bland po-
litikerna i Stockholm. De är nog mycket nära. Det vet vi och dessutom är det 
på det sättet att Skanska har gjort väldigt mycket jobb och har haft entrepre-
nader och Staden [dvs. Stockholms Stad eller kommun, min anm.], så redan 
det gör att de har nära förbindelser men man blir lite förvånad när det i så-
dana här större upphandlingar, gäller Vägverket också, men Staden så 
Skanska tar det mesta, man frågar sig varför --- .”49 

Carpelan beskriver relationerna mellan personer i Skanska AB, Stockholms 
politiker och tjänstemän som alltför nära. Björn, Förbundet för Ekoparken, 
anser att Japanskrapan egentligen inte drevs av japanska intressen utan av 
Skanska AB. Bolaget drev vägflytten hårt. Det beror på att den stör Norrtull 
Centers byggnation. En vägplacering i Bellevueparken öppnar dessutom områ-
det för fortsatt exploatering. Björn påpekar att Vägverket tidigare hade Svea-
vägen - Cederdalsgatan som huvudalternativ för vägens placering. Idag vill inte 
Vägverket kännas vid detta. Man bör, enligt Björn, betrakta hotellkomplexet i 
sitt sammanhang. Då kan man upptäcka Skanska ABs affärsidé. Bolaget är en-
gagerat i före detta Sveaplans Gymnasium där Hjärt- Lungfonden ville bygga 
kontor (jfr avhandlingens kap. 8). Det är bara några hundra meter från det 
planerade hotellprojektet. På andra sidan den lilla sjön Brunnsviken, vid univer-
sitetsområdet, planeras en mycket stor byggnad. Det är Stockholms universitet 

                                                      
48 Carpelan, G. (2000): Part i Norra Länkenmålet, målnummer 1931–1932-1996 med flera mål, 
Kommittén för Gustavianska Parken, intervju – 00-05-30, s. 10 jfr även Pontus, Förbundet för 
Ekoparken, intervju s. 9 
49 Carpelan, G. (2000): Part i Norra Länkenmålet, målnummer 1931–1932-1996 med flera mål, 
Kommittén för Gustavianska Parken, intervju – 00-05-30, s. 6 
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och Tekniska högskolans så kallade Fysikcentrum. Där är Skanska AB intres-
sent.50 Björn beskriver vad han uppfattar är bolagets arbetssätt: 

”BJÖRN: ”Så följer man deras affärsidé så ser man ju hur de tänker. Här: 
Fysikcentrum byggs av Skanska, Hjärt- och Lungfondens kontor byggs av 
Skanska, Japanskrapan, man hittar lägen som man tycker är intressanta och 
sedan försöker man kläcka fram projekt som ska funka. Man ser: ja japaner 
det är väl bra, ja japaner ja okey vi gör en Japanskrapa, ungefär så känns 
det. När man tror att här har vi ett ställe för fastighetsutveckling. Det ligger 
ganska nära staden. Det är obebyggt med en utbyggd infrastruktur, här har 
man antagligen tänkt att här är ett bra läge och sedan pangar man på med 
olika grejor.”51 

Björn poängterar att Skanska ABs övergripande idé är att få till stånd exploate-
ring där på obebyggd mark med högt förräntningsvärde. Bolaget döljer sig bak-
om förföriska och glittriga projekt till exempel med utländska intressenter som 
japaner. Då kan, enligt Björn, allmänhetens uppmärksamhet avledas från bola-
gets egentliga syfte: Att få högre markvärde och förränta kapital. Det syftet är, 
påpekar Björn, uppfyllt för grönområden nära staden och projekt som Norrtull 
Center. 52 

Det finns flera påståenden i samma riktning. Peter Schantz (1995), Kom-
mittén för Gustavianska Parken, menar att Erik Skogby är upphovsman till 
idén att dela detaljplanerna för Norrtull Center och det relevanta avsnittet av 
Norra länken. Skogby är alltså ordförande i det svensk-japanska konsortiet för 
Norrtull Centers arbetsutskott. Han är även teknisk direktör hos Skanska AB. 
Det finns ett starkt motstånd mot hotellet. Det medför förseningar av hela det 
integrerade byggprojektet Norra länken och Japanskrapan. En särdelning av 
projekten kan innebära ett snabbare verkställande. Det kräver dock att att vägen 
flyttas. Det är, enligt Schantz, därför Skogby tar fram planer på vägplacering 
genom Bellevueparken. Även Fröberg (2002) beskriver Skanska ABs inflytande. 
Där finns en intervju med Ulf Sandell, Stockholms stad. Han menar att omlo-
kaliseringsförslaget kommer från Skanska AB. Vägverket inser, enligt Sandell, 
att förslaget innebär lägre kostnader och ansluter sig till det.53  
                                                      
50 Björn, Förbundet för Ekoparken, intervju, s. 3-4, Förbundet för Ekoparken (1993): ”Yttrande 
över förslag till detaljplan för område vid Norrtull inom Stadsdelen Vasastaden i Stockholm, S-
Dp 91069 – 6” 1993-03-30, undertecknad Richard Murray, Bengt Edlund, s. 4-5, jfr även Bladet 
från Ekoparken (1993): ”Tufft år för Ekoparken väntar”, nr 1, s. 1-2, Förbundet för Ekoparken 
håller f.ö. Ekoparkens Dag i Bellevueparken den 27 augusti 1994 i syfte att understryka Norra 
Länkens hot mot denna. Förbundet sammanträder hos familjen Carpelan. Källa: Förbundet för 
Ekoparken (1994):Verksamhetsberättelse 1994, 1993-03-09, s. 3 
51 Björn, Förbundet för Ekoparken, intervju, s. 3-4 
52 Ibid, s. 3-4 
53 Schantz, P. (1995): ”Vägen till marken – Om spelet kring Dennispaketets Norra Länk”, Arki-
tektur nr 4, s. 24-26, jfr även Schantz, P. (1997): ”Bellevue ett fall för regeringsrätten – Regering-
ens ointresse för miljöprövning av Norra länken är uppseendeväckande”, Svenska Dagbladet, avd. 
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Historiskt sett har, som nämnts, positioner både norr och söder om Wen-
ner-Gren Center varit aktuella för Norra länkens, Norrtull - Roslagstull. Plane-
ringsarbetet är år 1991 enbart inriktat på ett läge längs med Sveavägen - Ceder-
dalsgatan (söder om Wenner-Gren Center). Stockholms Stadsbyggnadskontor 
(1992) påpekar att det under sommaren 1992 finns inte mindre än fem förslag 
till detaljplan för hotell, kontor och Norra länken vid Norrtull. Skillnaden mel-
lan de olika förslagen rör hotellets utformning. Det huvudsakliga förslaget är ett 
höghus, tre andra förslag innebär lägre byggnader. Sedan finns det ett förslag 
som medför en tillbyggnad på Wenner-Gren Center. Samtliga förslag placerar 
Norra länken i tunnel under Sveavägen - Cederdalsgatan. Byggnadsnämnden 
beslutar den 16 juni 1992 att sända ut förslaget till detaljplan på samråd och 
remiss. Synpunkter måste vara inne senast den 30 september 1992. Planproces-
sen för Norra länken, Norrtull - Roslagstull, är alltså ett gott stycke på väg. 54  

Stockholm kommuns utrednings- och beslutsprocess för Norra länken del-
sträcka Norrtull – Roslagstull. Val av placering. Rör perioden november 1991-
december 1993 

 
 

                                                                                                                             
KULTUR, s. 30, Schantz, P. (1995): ”Norra länken genom Bellevue – om spelet som ledde till 
att träden adopteras”, Hagabladet – En tidning för Natur och kultur vid Haga-Brunnsviken, nr. 2, 
s. 1-3, Fröberg, D. (2002): ”Implementeringen av lagen – Ett statsvetenskapligt perspektiv”, 
Schantz, P., Holm, L. (red.), Nationalstadsparken – Ett experiment i hållbar utveckling – Studier av 
värdefrågor, lagtillämpning och utvecklingslinjer, Formas förlag, Stockholm, s.  71 
54 Stadsbyggnadskontoret (1992): ”Samråd och remiss – angående förslag till detaljplan för område 
vid Norrtull inom stadsdelen Vasastaden i Stockholm, S-Dp 91069-6”, Rådberg-Håkansson, C., 
Distrikt Innerstaden, Dnr 91069, daterat 1992-02-15 men eftersom dokumentet omtalar händel-
ser efter denna tidpunkt är det skrivet senare – sannolikt 1993-02-15, Stockholms Gatu- och 
fastighetskontor dnr. 93-530-777, stämplat 93-02, dag överstruken., s. 1, Stadsbyggnadsnämnden 
(1993): ”Utdrag ur protokoll – Sammanträdesdag 4 februari 1993”, justerat den 11 februari 
1993, s. 1-3 jfr även Stadsbyggnadskontoret (1993): ”Samrådshandling – Förslag till detaljplan för 
område vid Norrtull (Vasastaden 1:5-1:10, 1:14-1:20 m fl., del av Norra Stationsgatan, Sveavä-
gen och Cederdalsgatan m.m.) inom stadsdelen Vasastaden i Stockholm, S-Dp 91069-6”, Råd-
berg-Håkansson, C., Distrikt Innerstaden, Beskrivning till Detaljplan, 1992-02-19, sannolikt 
feldaterat och ska vara 1993-02-19, Dnr 91069-6, s. 1 
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Tabell 1 Nyckelbeslut för ändring av Norra Länken 

Tabell 1. visar nyckelbeslut för ändringen av Norra Länkens placering. Läget ändras från ett 
läge strax utanför Bellevueparken (längs Sveavägen - Cederdalsgatan) till ett läge genom 
nämnda park. Parken blir senare ett delområde i Nationalstadsparken. Omlokaliseringspro-
cessen startar år 1992 i och med Gatu- och  fastighetskontorets ställningstagande. Källa: 
Sthlms stad 

 
 

En tid därefter kan en placeringsändring från söder till norr om Wenner-Gren 
Center först skönjas för att sedan bli definitiv. Stadsbyggnadskontoret (februari 
1993) förklarar inte varför Norra länkens placering ändrats. Gatu- och fastig-
hetskontoret (maj 1993) framhåller att den upprepade kritiken från allmänhe-
ten och Länsstyrelsen mot hotellbyggnaden gör att det Svensk-japanska konsor-
tiet producerar en ny utformning av byggnaden, i form av ett tvillingtorn. Kon-
toret konstaterar endast kortfattat att ett nytt förslag framkommer över Norra 
länkens placering. Det framgår inte vem som producerat det eller varför.55 Stads-

                                                      
55 Stadsbyggnadskontoret (1993): ”Samrådshandling – Förslag till detaljplan för område vid Norr-
tull (Vasastaden 1:5-1:10, 1:14-1:20 m fl., del av Norra Stationsgatan, Sveavägen och Cederdals-
gatan m.m.) inom stadsdelen Vasastaden i Stockholm, S-Dp 91069-6”, Rådberg-Håkansson, C., 
Distrikt Innerstaden, Beskrivning till Detaljplan, 1992-02-19, sannolikt feldaterat och ska vara 
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byggnadskontoret konstaterar, i en Samråds- och remissredogörelse (den 17 maj 
1993), att resultatet av samrådet sammanfattas och redovisas för Stadsbyggnads-
nämnden i februari 1993. Därefter konstaterar kontoret utan närmare för-
klaring att: ”Därefter skickades ett nytt alternativ till detaljplan ut för samråd 
och remiss. I detta drogs Norra länken under Bellevueparken ---.” 56 

Fredrik, Stockholms stad, anser att hotellprojektet spelade en roll för änd-
ringen av vägens läge från Cederdalsgatan till Bellevueparken. Cederdalsgate-
alternativet innebär att vägens tunnelrör passerar under själva hotellbyggnaden. 
Det undviks om parkalternativet väljs, trafikstörningarna blir mindre och det är 
billigare. Han säger att ett ”idéförslag” 57  framställdes 1992, som innebär att att 
vägen flyttas. Fredrik klargör inte vem eller vilkas ’ideförslag’ som avses. Sedan 
görs en intervju med Frank, Vägverket. Jag uppfattar att döma av Frank röstläge 
och kroppspråk att Norra länkens omlokalisering är en känslig fråga. Frank, 
Vägverket, medger att hotell- och vägprojekten påverkar varandra men förnekar 
att hotellprojektet skulle ha inverkat på vägens placering. Om projekten sampla-
neras blir dock kostnaderna lägre. Frank betonar att Norra länkens placering i 
Sveavägen - Cederdalsgatan endast är en av 22 olika varianter, som varit aktuel-
la genom åren. 58  

Mina ansträngningar att ta reda på mera om vägflytten fortsätter. Olof, 
Vägverket, kommer under intervjun genast in på frågan och utan att jag tagit 
upp den. Olof hävdar att Skanska AB alldeles i början av 1990-talet motarbetar 
Stockholmsleder ABs placering av Norra länken i Sveavägen - Cederdalsgatan 
och istället arbetar för en placering i Bellevueparken. Stockholmsleder AB är 
1991-1993 ansvarigt för att såväl planera, projektera, bygga, driva och under-
hålla motorvägsringen och Yttre Tvärleden Bolaget ägs till 80 % av Vägverket 
och 20 % av Stockholms Stad. Det finns, enligt Olof, ett maktspel, ett politiskt 
spel, som är fascinerande. Spelet gäller hur beslut växer fram. Han frågar reto-
riskt vilka de egentliga beslutsfattarna är. Stockholmsleder AB stötte på: ”full-

                                                                                                                             
1993-02-19, Dnr 91069-6, s. 10-11, 13, Stadsbyggnadskontoret (1993): ”Samråds- och remissre-
dogörelse angående förslag till detaljplan för område vid Norrtull inom stadsdelen Vasastaden i 
Stockholm, S Dp 91 069-6”, Distrikt Innerstaden Christina Rådberg-Håkansson, Samråds- och 
remissredogörelse Dnr 91069, 1993-05-17, s. 1, Gatu- och Fastighetskontoret (1993): ”Detaljplan 
för del av Norra Länken (Norrtull-Roslagstull) i Vasastaden (Dp 91069) – Förslag till beslut”, 
Edvardson, U., Handläggare, Tjänsteutlåtande 1993-07-08, Dnr: 93-530-2255. Dokumentet är 
undertecknat av Börje Berglund, Göran Gahm, Anders Berglund, s. 2 
56 Stadsbyggnadskontoret (1993): ”Samråds- och remissredogörelse angående förslag till detaljplan 
för område vid Norrtull inom stadsdelen Vasastaden i Stockholm, S Dp 91 069-6”, Distrikt 
Innerstaden Christina Rådberg-Håkansson, Samråds- och remissredogörelse Dnr 91069, 1993-
05-17, s. 1, Gatu- och Fastighetskontoret (1993): ”Detaljplan för del av Norra Länken (Norrtull-
Roslagstull) i Vasastaden (Dp 91069) – Förslag till beslut”, Edvardson, U., Handläggare, Tjäns-
teutlåtande 1993-07-08, Dnr: 93-530-2255. Dokumentet är undertecknat av Börje Berglund, 
Göran Gahm, Anders Berglund, s. 2 
57 Fredrik, Stockholms stad, intervju, s. 8 
58 Fredrik, Stockholms stad, intervju s. 9, 11, Frank, Vägverket, intervju, s. 3-4, jfr även Nicklas, 
Stockholms stad, intervju, s. 8-9 
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ständigt oanade maktfaktorer, som mullrade i bakgrunden”59 när dragningsal-
ternativen diskuterades. Olof fortsätter: 

OLOF: ”Och just Norra länken, det var oerhört intressant när man dök på 
djupet. Men varför vill ett visst maktcentra ha ett visst alternativ. Och det 
visade sig sedan att det fanns mycket, mycket speciella motiv.”  

GLEMDAL: ”Vad är det då du tänker på?” 

OLOF: ”Jag kan ta det här då med alternativ Cederdalsgatan. Vi funderade 
mycket på vilket alternativ är sammantaget möjligt. Därför att visst var det 
… det var någon kostnadsskillnad, men egentligen uppstod den kostnads-
skillnaden, om vi ser det som med allt slutfört, på grund av att alternativ 
Cederdalsgatan krävde så stora trafikomläggningar. Och om man då räkna-
de in trafikantkostnaden och störningarna under en ganska lång tid, då sa vi 
oss det då, allright, att det kan vara upp till 500 miljoner möjligen, men jag 
trodde inte att det var så mycket. Och det nu då blev .. när det liksom kom 
ut då … vi planerade och drev det här helt öppet då. --- [Ett par rader bort-
tagna, dessa kan identifiera personen, min anm.] --- När det då kom ut lite 
grann då att vi siktade i första hand på Cederdalsgatan, därför jag sa att vi 
kommer aldrig att klara Bellevueparken, det var min inställning, då uppstod 
det alltså moteld. Bland annat så kunde jag inte förstå, därför det fanns då 
vissa personer i Skanska som arbetade eller försökte övertyga mig och oss om 
att det var naturligtvis mycket bättre att bygga i Bellevueparken, eller under 
parken. Och dom tog alltså förslag om hur man skulle frysa träden [Frysa 
trädbevuxna jordmassor i syfte att undvika att schakta från ytan, min anm.] 
och hur man skulle klara och … jag menar, visst, tekniskt sett, så går ju det.  
Jag kunde inte fatta det här, det var någonting som inte stämde. Och så bör-
jade vi då att titta på det s k Japan-hotellet. Och då hittade vi  Skanska 
bakom det. Och då började jag ana någonting, för jag känner Skanska sedan 
gammalt.” 60 

Olof uppger alltså att Skanska AB motarbetar Stockholmsleder ABs förslag till 
placering av den aktuella delsträckan av Norra länken. Skanska AB vill istället, 
enligt Olofs eftersökningar, grena av tunnelbanan vid en redan befintlig station, 
Station Rådmansgatan. Den nya tunnelbanesträckningen blir sedan: Sveavägen 
- Norrtull Center - Karolinska Universitetssjukhuset. Det innebär att Norra 
länkens tunnelrör inte kan placeras under Sveavägen - Cederdalsgatan eftersom 
att tunnelbaneröret ska ligga där och eftersom utrymmet på platsen är begränsat. 
Skanska AB har, enligt Olof, bekostat stora utredningar för att studera möjlig-
heterna att förlänga tunnelbanan från Rådmansgatan till Norrtull Center. Det 
                                                      
59 Olof, Vägverket, intervju, s. 1 
60 Ibid, s. 1-2 
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är bristfälligt trafikförsörjt. Det är i huvudsak därför som konsortiet vill flytta 
Norra länken till det norra läget. Han hävdar att de konfronterat Skanska AB 
med uppgifterna som har förnekat dem.61  

Olof medger att Bellevuealternativet ger vissa fördelar. Det ger en kortare 
trafikled och marginellt lägre kostnader. Men de 400 miljoner kr, som Över-
siktsplanen (1993) nämner, är en liten summa pengar i sammanhanget. Det 
räcker att en spricka med vattenutflöde hittas i berget och måste tätas. Det 
stoppar upp byggprocessen. Anta att man lånat upp 6 miljarder, exemplifierar 
Olof. Då växer räntekostnaden hastigt. Det går raskt att förlora 400 miljoner 
kr. Därför måste man, den dagen man börjar schakta och gräva, vara helt säker 
på ett avbrottsfritt projektgenomförande. Olof understryker intensiteten i det 
samlade motståndet från miljörörelsen till exempel Haga - Brunnsvikens Vän-
ner. De motsätter sig en placering i Bellevueparken. Överklaganden skulle kun-
na innebära ca 3-4 års försening i godkännandeprocessen. Han uttrycker av 
samma skäl, alltså miljörörelsens motstånd, även oro över vad som ska hända 
den dagen grävskoporna ska starta sitt arbete i grönområdet. 62   

 

Linjenätskarta tunnelbana, Stockholm 

Bild 3. visar delar av  Sthlms tunnelbanenät. Notera tunnelbanestationen för Rådmansgatan 
och Odenplan (gröna  linjen) i riktning från T-centralen till Hässelby strand. Jag har lagt in 
Olofs uppfattning om Skanska ABs förslag till ny tunnelbanelinje (Svart streckad linje). Källa 
linjenät: AB Storstockholms Lokaltrafik 

 
 

                                                      
61 Ibid, s. 1-2 
62 Stadsbyggnadskontoret (1993): Översiktsplan för Norra Trafikbandet – Samrådsredogörelse – 
bilaga 1 – kommentarer och förslag till direktiv, 1993-05-27, s. 23, 38, Olof, Vägverket, intervju, s. 
2, 4-5, 25-28, när det gäller trafikförsörjningen av japanskrapan nämner även Jakob denna faktor 
jfr Jakob, Vägverket, intervju, s. 6 
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Olof fortsätter att redogöra för Norra länkens omlokalisering. Det kan, enligt 
Olof, mycket väl finnas rationella motiv att välja Bellevuealternativet. Han är 
samtidigt förvånad över att det fanns, vad han kallar ”perifera intressenter”63, 
som var ”pushiga” 64. Jag frågar hur de som är ’pushiga’ beter sig. Olof fortsät-
ter: 

OLOF: ”Det är ju så att dom här stora byggföretagen har ju lobbyister. Och 
dom som bara jobbar liksom med då … ett par äldre tekniska direktörer … 
som jobbar med vissa projekt med siktet att strategiskt försöka styra åt ett håll 
att man liksom då så småningom av en händelse får ett uppdrag.” 65 

Olof hänvisar till att stora byggföretag har anställda påtryckare, vars uppgift är 
att få till stånd exploateringsprojekt. Jag frågar sedan om han syftar på Erik 
Skogby, Skanska AB, teknisk direktör, vilket Olof bekräftar. Hans Cedermark, 
Stockholmsleder AB, projektledare för motorvägsringen och Yttre Tvärleden, 
poängterar i en intervju med mig Skanska ABs och Skogbys inflytande över 
Norra länkens ändrade placering. 66  Det sker i nedanstående ordalag: 

CEDERMARK: ”När vi började med detaljplaneringen och projekteringen 
av den delen av Norra länken så tog vi fasta på ett beslut i Stockholms full-
mäktige, som hade fattats flera år tidigare [framgår i intervjun att han syftar 
på år 1981, beslutet fattas av Kommunstyrelsen och ej av fullmäktige, min 
anm.], där man hade sagt så här: Norra länken ska byggas utefter Ceders-
dalsgatans sträckning och inte under Bellevueparken. Och den linjen körde vi 
stenhårt. Sedan så blev vi utsatta för påtryckningar från Skanska, där dom sa 
så här. Vi vill bygga Japanskrapan och dessutom så har vi gjort lite utred-
ningar här och kommit till insikt om att ni skulle tjäna på att bygga Norra 
länken under Bellevueparken istället. Och då gjorde vi utredningar om vad 
som var fördelaktigast. Då sa vi, för det första så finns det ett policybeslut i 
Stockholm som talar om var det här ska gå, för det andra så kan vi inte inse 
att vi skulle tjäna några pengar på att bygga under Bellevueparken. Då gjor-
de Skanska, dom hade en direktör som hette Erik Skogby, han var på mig 
flera gånger. Han infiltrerade i Stockholms stads förvaltning, han uppvakta-
de ledande politiker och han lyckades till slut övertyga ledande politiker om 
att det var en fördel för Stockholms stad att bygga under Bellevueparken, för 
då kunde man frigöra den så kallade bensinstationstomten och bygga Japan-
skrapan där. Och när politikerna som följde Dennispaketet hade tagit ställ-

                                                      
63 Olof, Vägverket, intervju, s. 3 
64 Ibid, s. 3 
65 Ibid, s. 3 
66 Ibid, s. 3, jfr även William, Stockholms stad, intervju, s. 12-13 – som beskriver Skogby som 
”Skanskas främste lobbyist” och gör en lång utläggning om Skogbys frenetiska lobbyarbete. 
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ning för deras förslag, då var vi ju tvungna att ändra oss också. Så gick det 
till.” 67  

Cedermark hävdar alltså att de följde ett politisk principbeslut som explicit tog 
ställning för Cedersdalsgatealternativet och mot en Bellevueparksplacering. Han 
tillägger: ’Och den linjen körde vi stenhårt’. Sedan kommer Skanska med på-
tryckningar för att flytta vägen till Bellevueparken. Bolaget hävdar att en sådan 
placering är billigare, vilket Stockholmsleder ABs ledning inte tror. Efter en-
trägna uppvaktningar lyckas Skogby övertala Dennisavtalets ledande politiker 
om att flytta vägen till Bellevueparken. Och då tvingas, konstaterar Cedermark, 
Stockholmsleder AB att ändra sig. 68   

Det ska visa sig att Skogby själv bekräftar de båda sistnämnda Vägverkstjäns-
temännens perspektiv på Norra länkens omlokalisering. Skogby är ordförande i 
arbetsutskottet för det svensk-japanska konsortiet samt teknisk direktör hos det 
berörda bolaget. Hans dagbok, förd sedan 1971, visar att Skogby under många 
år har mer eller mindre dagliga kontakter med ledande politiker och tjänstemän 
på lokal, regional och nationell nivå. Det sker i samband med diverse stora pro-
jekt som han är involverad i. Skogby anser sig vara specialdestinerad av Skanska 
AB, precis som Olof sagt ovan, för att driva fram stora projekt som bolaget är 
involverade i. Han betonar att det är mycket väsentligt att samtidigt se till sam-
hällsintresset, annars går det inte att behålla ledande politikers förtroende. 69 
Skogby beskriver deras relation: 

SKOGBY: ”... jag menar lite grann utav grunden, när man träffar någon av 
de ledande beslutsfattarna så är det ju så att de kan ju sitt område och sina 
delar men jag som har jobbat inom byggsektorn och genomfört massor med 
stora projekt som är exceptionellt många och trassliga i den är regionen så är 
det klart att där har man ju då, förmodligen den människan som jag upplevt 
det, det är ju att om han hade haft den erfarenhet som jag har, samtidigt som 
han var politiker men han vill ta del av mitt konkreta synsätt på de här olika 
projekten precis som jag vill ta del av hans politiska erfarenhet och fingers-
pitzgefühl för att få igenom de här projekten.” 70 

Skogby framhåller den egna respektive ledande politikers olika men komplette-
rande kompetenser. De är ömsesidigt intresserade av att dra nytta av dem. Han 
poängterar sedan att det är han personligen som aktualiserar planerna på att 

                                                      
67 Cedermark, H. (2003):Stockholmsleder AB, projektledare för motorvägsringen, intervju – 2003-
06-06, s. 9-10 
68 Ibid, s. 9-10, 12-13 
69 Skogby, E. (1971-1993):Dagbok, Erik Skogbys arkiv, Skogby, E. (2000): Skanska AB 1985-
1995, teknisk direktör, ordförande i det svensk-japanska konsortiet för Norrtull Centers arbetsutskott, 
intervju – 00-08-08, s. 2-3, 12 
70 Skogby, E. (2000): Skanska AB 1985-1995, teknisk direktör, ordförande i det svensk-japanska 
konsortiet för Norrtull Centers arbetsutskott, intervju – 00-08-08, s. 6 
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flytta Norra länken från söder till norr om Wenner-Gren Center. Han betonar 
att han liksom andra inom branschen har förmågan att finna alternativa lös-
ningar när oförutsedda problem uppstår. Vilka dessa problem är anges nedan. 
Skogby tillägger att han dessutom har de nödvändiga och väl etablerade politis-
ka kontakterna. 71  

Skanska AB låter Scandiaconsult Samhälls- och markprojekt AB utreda det 
norra läget för Norra länken, alltså genom Bellevueparken. Utredningen sänds 
till Stockholms stads Fastighetskontor. Kontoret vidarebefordrar den sedan till 
Stadsbyggnadskontoret och Gatukontoret. Susanne Arnborg och Carl Erik 
Larsson vid Stadsbyggnadskontoret klargör den 3 april 1992  i ett brev till Stig 
Jonsson, Fastighetskontoret, vad jag antar är, kontorets inställning till utred-
ningen. Arnborg, Larsson konstaterar att Kommunstyrelsen den 4 november 
1981 bestämt att vägen ska gå längs Sveavägen - Cederdalsgatan. En orsak är att 
förhindra intrång och stora negativa effekter på den känsliga miljön i Bellevue-
parken. De båda tjänstemännen klargör att det förslag som Scandiaconsult nu 
presenterar i princip är samma förslag som såväl Byggnadsnämnd som Kom-
munstyrelse avfärdat 1981. De påpekar att det pågår en utredning om Ekopar-
ken, som berör Bellevueparken. 72 Arnborg och Larsson gör därefter följande 
tillägg: 

”Stadsbyggnadskontoret anser det därför inte meningsfullt att framlägga för-
slag, som innebär stora och störande ingrepp i Bellevueområdets känsliga mil-
jö. På sträckan mellan Norrtull och Bellevuehöjden samt mellan Bellevue-
höjden och Roslagsvägen saknas enligt Scandiakonsults förslag bergtäckning 
för en tunnel. Detta betyder schakt från marknivå för att möjliggöra plats för 
betongtunnlar. Även efter byggnadstiden kommer länge svårläkta sår finnas 
kvar i Bellevueområdets natur.” 73 

De hävdar att Norra länken allvarligt kommer att störa Bellevueparkens natur-
värden. Specifikt krävs schaktning från markytan, vilket ger långvariga skador 
på naturen. 

Det finns flera uppgifter som styrker att det Svensk-japanska konsortiet för 
Norrtull Center vill flytta den aktuella biten av Norra länken till Bellevuepar-
ken. Det framgår av Stockholms stads egna dokument. Ett ledningsgruppsmöte 
hålls den 7 april 1992. Det handlar bland annat om planeringen av det aktuella 
kvarteret vid Norrtull. Flera personer från Skanska AB deltar på mötet där-

                                                      
71 Skogby, E. (2000): Skanska AB 1985-1995, teknisk direktör, ordförande i det svensk-japanska 
konsortiet för Norrtull Centers arbetsutskott, intervju – 03-05-08, s. 15 
72 Skogby, E. (2000): Skanska AB 1985-1995, teknisk direktör, ordförande i det svensk-japanska 
konsortiet för Norrtull Centers arbetsutskott, intervju – 03-05-08, s. 15, Stadsbyggnadskontoret 
(1992): till Stig Jonsson, Fastighetskontoret, från Susanne Arnborg, Carl Erik Larsson, Stads-
byggnadsdistrikt Norra Innerstaden, daterat 1992-04-03, s. 1 
73 Stadsbyggnadskontoret (1992): till Stig Jonsson, Fastighetskontoret, från Susanne Arnborg, Carl 
Erik Larsson, Stadsbyggnadsdistrikt Norra Innerstaden, daterat 1992-04-03, s. 1 
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ibland Skogby. Dessutom närvarar tjänstemän från Gatukontoret, Fastighets-
kontoret samt Stadsbyggnadskontoret. 74 I de officiella minnesanteckningarna 
från mötet konstateras nedanstående: 

”Fastighetskontoret har av konsortiet fått ett förslag till alternativ sträckning 
för Norra Länkens förlängning. Enligt förslaget förläggs leden i betongtunnel 
längs järnvägsbanken och går i bergtunnel under Bellevue. Förslaget har av 
kontoret överlämnats till gatu- och stadsbyggnadskontoret för synpunkter.”75 

Här framgår alltså att Stockholms stads fastighetskontor fått ett förslag om väg-
flytten från konsortiet samt att det vidarebefordrats till Gatu- och Stadsbygg-
nadskontoret. 

Skogby presenterar sina idéer muntligt den 8 april 1992 i ett samman-
trädesrum i Tekniska Nämndhuset på Fleminggatan i Stockholm. I huset finns 
Stockholms stads kommunala förvaltningar. Han presenterar vägflyttsförslaget 
för tjänstemän i den offentliga förvaltningen. Där uppges delta bland andra Stig 
Jonsson, fastighetskontoret, teknisk direktör, Hans Ekberg, VD Stockholms-
leder AB (i huvudsak Vägverkets dotterbolag), Hans Cedermark, projektledare 
för motorvägsringen och Yttre Tvärleden i samma bolag, Åke Svensson, Stock-
holms stad, Gatukontoret, projektledare och Christer Lundin, Stockholms stad, 
gatudirektör. Skogby framför vid presentationen följande fördelar med att pla-
cera Norra länken, delsträcka Norrtull - Roslagstull genom Bellevueparken, 
d.v.s. norr istället för söder om Wenner-Gren Center. Mitt underlag är ett PM 
författat av Skogby från den 7 april 1992. 76 I detta dokument redovisas hans 
argument för vägflytten: 

 

                                                      
74 Stockholms stad (1992): ”Planläggning mm av område vid Norrtull”, Vasastaden 1:9 mm, 
Minnesanteckningar från ledningsgruppsmöte nr 3 1992-04-07, Urban Edvardsson, s. 1 
75 Ibid, s. 2 
76 Skogby, E. (2000): Skanska AB 1985-1995, teknisk direktör, ordförande i det svensk-japanska 
konsortiet för Norrtull Centers arbetsutskott, intervju – 00-08-08, s. 5, Skanska (1992): ”PM Norra 
Länkens förlängning (Norrtull-Roslagstull), daterat 1992-04-07, dokumentet undertecknat Erik 
Skogby, Ordf. i arbetsutskottet för Norrtull Center, s. 1, ungefär samma argument upprepas av 
konsortiet i samband med remissbehandlingen – jfr. Svensk-japanska konsortiet för Norrtull 
Center (1993): ”Remiss av ’Förslag till detaljplan, ’S-Dp 91069’, Norrtullsområdet”, Skogby, E., 
1993-03-25,  till Stockholms Gatu- och fastighetskontor, Dnr. 93-530-777:3, stämplat: ”IN-
KOM 93-06-26”, s. 1-3, jfr även Stadsbyggnadskontoret (1993):  ”Översiktsplan för Norra Trafik-
bandet – Samrådsredogörelse – bilaga 1 – kommentarer och förslag till direktiv”, 1993-05-27, s. 
38. Under ett samtal med mig, tillfogar Skogby, att i informella kontakter framför han ytterligare 
en punkt nämligen att staden får mera mark som kan exploateras. Skogby, E. (2000): Skanska AB 
1985-1995, teknisk direktör, ordförande i det svensk-japanska konsortiet för Norrtull Centers arbets-
utskott, intervju, det framgår faktiskt av ett remissvar att konsortiet emotser ” --- bättre utveck-
lingsförutsättningar för hela Norrtullsområdet ...”, om det nordliga läget för Norra Länken väljs. 
Källa: Svensk-japanska konsortiet för Norrtull Center (1993): ”Remiss av ’Förslag till detaljplan, 
’S-Dp 91069’, Norrtullsområdet”, Skogby, E., 1993-03-25,  till Stockholms Gatu- och fastig-
hetskontor, Dnr. 93-530-777:3, stämplat: ”INKOM 93-06-26”, s. 1 jfr även s. 3 
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1. ”Leden får en kortare totallängd. 
2. Avsevärt mindre störningar vid Norrtull, Roslagstull och på Sveavägen och 

Cedersdalsgatan och dessutom behöver dessa gator inte underbyggas utan 
kan disponeras för ledningsstråk, reservat för tunnelbana etc. 

3. Kortare genomförandetid och mycket mindre trafikstörningar. 
4. Möjlighet att konstruera leden för explosionslast utan ovanliggande bebyg-

gelse eller trafikleder. 
5. Arbetena kan påbörjas tidigare och bedrivas under bättre arbetsförhållan-

den. 
6. Längre del av trafikleden kan dras i berg till lägre kostnad. 
7. Totalkostnaden reduceras till ca 30 % i förhållande till ursprungligt förslag. 

[Skogby tillfogar i en intervju med mig att han vid informella kontakter 
även framför en punkt 8. Staden får mera mark, som kan exploateras, min 
anm.]”77 

 
Cederdalsgatsalternativet är, förtydligar Skogby i en intervju med mig, kost-
sammare därför att många rör, ledningar och installationer som ligger under 
marken måste grävas upp och flyttas. Vidare måste även trafiken flyttas proviso-
riskt. Detta är dyrt och tidskrävande. Och det innebär även stora och allvarliga 
trafikstörningar (köer). 78  

Vägflytten har, summerar Skogby, framför allt två fördelar: För det första 
passerar, jfr kapitlets inledning, vägtunnlarna i det södra läget mycket nära ho-
tellets källarplan. Det krävs därför att de båda projektens utförande ska koordi-
neras med varandra. Det finns en påtaglig risk för att byggnationen av den om-
stridda motorvägen försenas. I så fall försenas även hotell- och konferensbygg-
naderna. Om vägen flyttas till norra läget, d.v.s. genom Bellevueparken, elimi-
neras den risken. För det andra är hotell-, konferens och kontorskomplexets 
underförsörjt med kollektivtrafik, samtidigt som det ligger i ett något perifert 
läge. Tusentals människor besöker ett dygnet-runt-öppet hotell av denna stor-
lek. Det är generellt så att stora projekt måste ha en tryggad trafikförsörjning. 
Stockholms Stad och Landstinget har, påpekar Skogby, länge önskat en tunnel-
baneutbyggnad dit. Men om tunnelbanan ska dras fram till Norrtull Center 
måste den placeras söder om Wenner-Gren Center. Det gör det omöjligt eller 

                                                      
77 Skogby, E. (2000): Skogby AB, Erik, konsult, före detta projektledare på Skanska bl.a. för Norrtull 
Center, Stockholm, individuell intervju, det framgår faktiskt av ett remissvar att konsortiet emotser 
” --- bättre utvecklingsförutsättningar för hela Norrtullsområdet ...”, om det nordliga läget för 
Norra Länken väljs. Källa: Svensk-japanska konsortiet för Norrtull Center (1993): ”Remiss av 
’Förslag till detaljplan, ’S-Dp 91069’, Norrtullsområdet”, Skogby, E., 1993-03-25,  till Stock-
holms Gatu- och fastighetskontor, Dnr. 93-530-777:3, stämplat: ”INKOM 93-06-26”, s. 1 jfr 
även s. 3 
78 Skogby, E. (2000): Skanska AB 1985-1995, teknisk direktör, ordförande i det svensk-japanska 
konsortiet för Norrtull Centers arbetsutskott, intervju – 00-08-08, s. 5 
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åtminstone mycket svårt att placera Norra länken där79. Alltså måste vägen flyt-
tas.80   

Skanska AB har låtit Scandiaconsult Samhälls- och markprojekt AB under-
söka möjligheten att förlänga tunnelbanans gröna linje. Studien visar, daterad 
den 9 mars 1992, att tunnelbanan kan förlängas från station Rådmansgatan (jfr 
Bild 4 nedan). En ny tunnelbanestation kallad Norrtull kan, enligt studien, få 
en uppgång i hotell- och konferenskomplexets bottenplan. En annan uppgång 
kan placeras vid  kontorshusen på andra sidan Uppsalavägen. Därefter fortsätter 
tunnelbanan till Karolinska Universitetssjukhuset.  

 

                                                      
79 Scandiaconsult (1992) poängterar att Norra Länken och tunnelbanan bör byggas samtidigt om 
vägen dras längs Sveavägen. Skanska (1992): ”Norrtull Center”, från Erik Skogby, till Frans-
Henrik Schartau, Sthlms Handelskammare, daterat den 9 april 1992, s. 1, bifogat är ett PM 
daterat 1992-04-07, s. 1-2 – han hänvisar där till Scandiaconsults rapport och poängterar att det 
endast är möjligt att lägga t-banan längs Sveav.-Cederdalsgatan om det nordliga läget för Norra 
Länken väljs. Gatu- och fastighetskontoret (1993) konstaterar att förslag att placera en tunnel-
banesträckning i Sveavägens nordligaste del i riktning mot Wenner-Gren Center och Karolinska 
Universitetssjukhuset blir omöjligt att genomföra om Alternativ Cedersdalsgatan väljs. Källor: 
Scandiaconsult, Samhälls- och markprojekt AB (1992):SL tunnelbanor – objekt Norrtull – Karo-
linska – Förstudie, Stockholm den 9 mars 1992, s. 1-3, bilaga ritning nr U:01, Gatu- och fastig-
hetskontoret (1993): ”Remiss av översiktsplan för Norra Trafikbandet”, Göransson, L.A., handläg-
gare, Wastesson, G., handläggare, Tjänsteutlåtande 1993-05-10, Dnr. 93-320-841:2, Till Gatu- 
och fastighetsnämnden, Dokumentet undertecknat av Börje Berglund, Christer Lundin och 
Göran Gahm, s. 6-7, jfr även Cedermark, H. (2003):Stockholmsleder AB, projektledare för motor-
vägsringen, intervju – 2003-06-06, s. 14, han menar att placering söder om Wenner-Gren Center 
avsevärt försvårar byggnation av t-bana där intill men tror inte att det är omöjligt. 
80Skogby, E. (2000): Skanska AB 1985-1995, teknisk direktör, ordförande i det svensk-japanska 
konsortiet för Norrtull Centers arbetsutskott, intervju – 03-05-08, s. 14, Svensk-japanska konsortiet 
för Norrtull Center (1993): ”Remiss av ’Förslag till detaljplan, ’S-Dp 91069’, Norrtullsområdet”, 
Skogby, E., 1993-03-25,  till Stockholms Gatu- och fastighetskontor, Dnr. 93-530-777:3, stämp-
lat: ”INKOM 93-06-26”, s. 1-3 Jfr även Cedermark, H. (2003):Stockholmsleder AB, projektledare 
för motorvägsringen, intervju – 2003-06-06, s. 10-11 
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Skogby och Skanska ABs idé för kollektivtrafikförsörjning av 
Norrtull Center 

Bild 4. visar Skogbys förslag till Norrtull Centers kollektivtrafikförsörjning via utbyggd t-
bana: Station Norrtull och Station Karolinska. Den nya sträckningen innebär avgrening från 
Rådmansgatan (en redan befintlig station - belägen utanför  ritningen, t.v.). Därifrån viker t-
banan av mot Norrtull Center (Station Norrtull) och fortsätter sedan i riktning mot Karo-
linska Universitetssjukhuset (Station Karolinska). Station Norrtulls ena uppgång ligger precis 
vid  det svensk- japanska konsortiets hotell- och konferenskomplex (se röd pil). Samma 
stations andra uppgång ligger nära dess kontorsbyggnad (se gul pil). För orientering i stads-
landskapet, se Wenner-Gren Center (gul stjärna). Källa Ritning: Scandiaconsult Samhälls- och 
markprojekt AB 

 
 

             T-bana 

      T-banenedgång 

      300 m. gångavst. 
             till t-banenedgång 
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Skogby får mycket hård kritik för sitt förslag från de närvarande tjänstemän. 
Han berättar att han nästan blir utkastad från mötet. Tjänstemännen klargör 
bestämt att de beslutat att placera Norra länken längs Sveavägen - Ceder-
dalsgatan. Jonsson, fastighetskontoret uttrycker, enligt Skogby, dock förståelse 
för förslaget när de är på väg från mötet. Jonsson antyder till Skogby att om han 
ska få igenom Bellevuealternativet måste han ta det den politiska vägen. Skogby 
ger dock inte upp försöken att påverka ansvariga tjänstemän utan tar återigen 
upp saken med Cedermark. Det sker i Stockholmsleder ABs lokaler på Lilje-
holmsvägen (Jfr Cedermarkcitatet ovan – där nämns att Skogby kontaktat ho-
nom). Skogby uppger att de träffas den 8 maj 1992. 81. Vägverksbolagets pro-
jektansvarige upprepar till Skogby att de bestämt att vägen ska gå längs Sveavä-
gen-Cederdalsgatan. Skogby tillfogar sedan apropå mötet att: ”--- sedan bad han 
mig flyga och fara ---.”82  

Men Skogby ger inte upp. Det  hålls ett nytt ledningsgruppsmöte på Stock-
holms stad den 22 maj 1992. Det framgår av officiella minnesanteckningarna 
från mötet att:  

”Gatukontoret, stadsbyggnadskontoret och Stockholmsleder AB har förkastat 
den av konsortiet föreslagna alternativa sträckningen för Norra Länkens för-
längning. 

Erik Skogby menade att frågan inte är definitivt avgjord.” 83  

Minnesanteckningarna visar att konsortiet producerat en alternativ vägssträck-
ning, men att den kommunala förvaltningen och Stockholmsleder AB förkastar 
förslaget. Där framgår även att Skogby ännu inte givit slaget förlorat.  

Efter att ha slickat sina sår under sommaren 1992 presenterar han, precis 
som Jonsson antydningsvis uppmanat honom att göra, Bellevuealternativet 
igen, men nu för de regionala och kommunala politikerna. Det sker, enligt 
Skogby, bland annat vid ett möte den 14 september 199284. Platsen för detta 
                                                      
81 Skogby, E. (2000): Skanska AB 1985-1995, teknisk direktör, ordförande i det svensk-japanska 
konsortiet för Norrtull Centers arbetsutskott, intervju – 03-05-08, s. 18-19 
82 Ibid, s. 18 
83 Stockholms stad (1992): ”Planläggning mm av område vid Norrtull”, Vasastaden 1:9 mm, 
Minnesanteckningar från ledningsgruppsmöte nr 4 1992-05-22, undertecknad Urban Edvard-
sson, s. 1 

84 Beträffande Skogbys uppgifter om tidpunkten för mötet med landstings- 
och kommunpolitikerna har det inte gått att bekräfta. I Storstockholmsförhand-
lingens förhandlingsgrupp deltar såväl landstings- som kommunpolitiker. De 
träffas den 16 september 1992 alltså två dagar efter Skogbys påstådda möte med 
dem. Minnesanteckningar från detta och vissa andra möten under året saknas. 
Däremot finns av någon anledning sådana från tidigare möten. Källa: Stor-
stockholmsförhandlingen, förhandlingsgruppen (1992): ”Ärende:Uppföljning 
av Dennisöverenskommelsen”, minnesanteckningar, 1992-04-24, s. 2, Stor-
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möte är tyvärr okänd för mig. Enligt Skogby leds mötet av Mats Hulth, Stock-
holms Stad, (s) näringslivsborgarråd. 85  Skogby delar ut ett underlag med de 
nämnda sju punkterna, och upprepar sina argument: 

SKOGBY: ”Hur som helst så kontaktade jag då dom ledande politikerna och 
då, så lyckades jag få till stånd ett möte med Ulf Adelsohn och dom i Lands-
tinget och då presenterade jag då den här idén. Och sedan rent tekniskt, eko-
nomiskt var ju att den förlängningen skulle bli betydligt billigare och att den 
skulle gå fortare och ja även så att säga ge Stockholm mer byggbar mark kan 
man säga. Därför att en sån här tunnel löser ju upp det hela. Det skälet bar 
inte utan när jag hade redovisat det, då säger Mats Hulth: -Ja men Erik har 
du inget mer argument. Och då sa jag det att: - Det här mina herrar är hu-
vudstadens huvudinfart från riksflygplatsen Arlanda. Å ena fallet så kommer 
ni att få ett elände under många år när den här vägen då skall byggas. I an-
dra fallet innebär det att störningarna blir marginella för den redan överbe-
lastade Sveaplan och så att säga det trafikområdet. Då sa Mats Hulth: -Det 
argumentet köper jag. Och övriga politiker var med på det varvid regiondi-
rektören och vägdirektören fick annan sysselsättning. Och sedan var det, satte 
man igång att utreda det förslaget.”86 (min understrykning) 

Han summerar ovan först sina kontakter på olika håll i ärendet bland annat 
med Ulf Adelsohn, landshövding i Stockholms län, samt vilka argument han 
framlagt. Han betonar vid dessa kontakter att hans alternativ går fortare att 
bygga, är billigare och öppnar upp området för exploatering. Sedan, från och 
med orden: ’Det skälet bar inte’, övergår han utan paus till att beskriva vad som 
avlöpt på det aktuella mötet den 14 september. Skogby betonar för politikerna 
att vägarna i det aktuella området är hårt belastade. Byggnation enligt Sveavä-
gen - Cederdalsgatsalternativet kommer sannolikt att pågå under tre-fyra år. 
Under tiden måste trafiken föras fram med hjälp av tillfälliga lösningar. Detta 
medför, påpekar Skogby, stora och långvariga trafikstörningar. Han hävdar att 
detta sist nämnda argument avgör saken, för Hulth och övriga mötesdeltagare. 
Skogby anser att i och med detta möte är beslutet att flytta vägen fattat.  

Skogby kommer i en annan intervju tillbaka till Sveavägen - Cederdalsgatsal-
ternativet och trafikproblemen det innebär. Han tar även återigen upp och 
utvecklar vad som ägde rum vid nämnda mötestillfälle med de ansvariga politi-
kerna: 

                                                                                                                             
stockholmsförhandlingen, förhandlingsgruppen (1992): ”Sammanträde med 
förhandlingsgruppen för Dennisöverenskommelsen 1992-08-31, kl. 10.00 i 
Landstingshuset”, protokoll 1992-08-31, s. 3 
85 Skogby, E. (2000): Skanska AB 1985-1995, teknisk direktör, ordförande i det svensk-japanska 
konsortiet för Norrtull Centers arbetsutskott, intervju – 03-05-08, s. 19 
86 Ibid, s. 12 
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SKOGBY: ”--- då tog jag upp diskussionen i stället vid ett möte med de le-
dande politikerna i regionen där jag då framlade det här förslaget och då var 
ju då klar på att de inte, när kungliga huvudstaden skulle ut och slåss med 
övriga regioner i Europa, internationella marknaden och så vidare att man 
då skulle mer eller mindre korka igen huvudstadens huvudinfart under ett 
antal år, plus att det då förmodligen skulle ta längre tid och ställa till en del 
strul för att om man hade dragit det som jag föreslog så hade man mycket 
marginellt stört så att säga det hela.”87 

Bellevuealternativet är, enligt Skogby, något billigare. Men 400 miljoner kronor 
är i sammanhanget inte särskilt mycket. Det är därför som det argumentet inte 
väger så tungt för politikerna. Det avgörande argumentet är, upprepar Skogby, 
att man genom vägflytten kan undvika att ’korka igen’ en viktig infart till 
Stockholms innerstad. 88  

Men vad säger ledande politiker om orsaken till omlokaliseringen av Norra 
länken, delsträcka Norrtull - Roslagstull? Hulth, Stockholms stad, (s) närings-
livsborgarråd, beskriver skälet till vägflytten i en intervju med mig på följande 
sätt: 

HULTH: ”Jo för om man lade den i Cedersdalsgatan, så skulle det innebära 
att det blev oerhörda trafikproblem under ett antal år. Från Roslagstull och 
Uppsalavägen från E4-an. In i staden, det skulle bli en oerhörd massa tra-
fikproblem. Och det tyckte väl miljörörelsen var bra, men det tyckte inte vi 
som hade ansvar. Och då kom, om det nu var Skanska, med förslaget att läg-
ga det norr om istället.” 

GLEMDAL: ”Det var Skogby då?” 

HULTH: ”Skogby ja, Erik Skogby. Så det tyckte vi, Socialdemokraterna och 
Folkpartiet och Moderaterna, att det var den bästa lösningen. Och det var ju 
också tryck från förortskommunerna norr om. De var ju oerhört bekymrade 
över att man skulle stänga norra infarten till Stockholm under tre år, vilket 
var konsekvensen.” 89 

Hulth bekräftar att det var Skogby, Skanska AB som föreslog vägflytten ifråga. 
Och att orsaken var just de stora trafikproblem som Cedersdalsgatealternativet 
skulle innebär. Hulth uppger att Socialdemokraterna, Folkpartiet och Modera-
terna accepterade Skogbys lösning som den bästa. Hulth tillägger att även repre-

                                                      
87 Skogby, E. (2000): Skanska AB 1985-1995, teknisk direktör, ordförande i det svensk-japanska 
konsortiet för Norrtull Centers arbetsutskott, intervju – 00-08-08, s. 5 
88 Skogby, E. (2000): Skanska AB 1985-1995, teknisk direktör, ordförande i det svensk-japanska 
konsortiet för Norrtull Centers arbetsutskott, intervju – 03-05-08, s. 13, 28-29 
89 Hulth, Mats (2004): (s) , intervju – 2004-03-10, s. 12 
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sentanter för förortskommuner var bekymrade över stängandet av den norra 
infartsleden. Hulth fortsätter sedan med att säga att Skanska AB kom med ett 
vettigt förslag som de från början inte hade tänkt på. Han minns inte i vilket 
sammanhang som förslaget kom, men tillägger att Skogby var en flitig person 
som var involverad i ett antal olika stora exploateringsprojekt. Skanska hade 
profilen att hitta lösningar på olika komplicerade, stora projekt. 90 Hulth tror att 
det var Skogbys förtjänst och tillägger:  ”... han var kreativ och driftig. Han var 
byggmaffians svar på Magnus Nilsson [Svenska Naturskyddsföreningen, jfr 
avhandlingens kap. 14, min anm.].” 91  

Även Elwe Nilsson, Stockholms län, (m) trafiklandstingsråd, bekräftar 
Skogbys inflytande på vägflytten. Nilsson kommer vid en intervju med mig in 
på Norra länkens ändrade placering utan att jag tagit upp ämnet: 

NILSSON: ”När jag kom in i bilden 1991, så var faktiskt Vägverkets för-
slag att gå i Cedersdalsgatan. Sedan kom en gammal pensionerad vägingen-
jör och talade om att det var idiotiskt, dyrare, sämre lösning, kommer ställa 
till världens trassel i stan. Om man istället drar den i tunnel, i den tunnel-
sträckningen som då upphävdes [syftar på att Regeringsrätten upphävde re-
geringens godkännande av detaljplanen, jfr avhandlingens kap. 1 och 5]. Ja 
.... upphävdes, det blev den tunnelsträckningen nu också [avser att Vägverket 
efter domslutet står fast vid samma placering fast djupare, min anm.]. Men 
... och det tog ju en stund innan Vägverket accepterade det, men det var ju 
klart bättre. Sedan dess har de stått på den sidan.” 92 

Nilsson poängterar att en ’vägingenjör’ förkastat Vägverkets förslag att dra vä-
gen i Cedersdalsgatan och istället förespråkat en placering i Bellevueparken. 
Efter att jag frågat framgår att Nilsson syftar på Skogby. Nilsson har dock fel i 
att Skogby skulle vara pensionerad vid det aktuella tillfället. Det är trafiksvårig-
heterna och kostnaden som talar emot Cedersdalsgatealternativet. Även Carl-
Erik Skårman, Stockholms stad, (m) fastighets- och trafikborgarråd, refererar 
till att Skogby presenterar vägflyttsförslaget. Men lägger till att han inte känner 
till vem som är själva ursprunget till förslaget. 93 

Skogby träffar, som nämnts, även Adelsohn, landshövding i Stockholms län. 
Det sker den 22 oktober 1992. De diskuterar hotellplaceringen och dess ut-
formning. Skogby betonar att Norra länken dras i det norra läget. Vid ett möte 
hos Adelsohn den 29 oktober 1992 deltar bland annat Cederschiöld (m), fi-

                                                      
90 Ibid, s. 12-13 
91 Ibid, s. 12 
92 Nilsson, Elwe (2004): trafiklandstingsråd 1991-1994 etc, intervju – 2004-03-10, s. 1 
93 Nilsson, Elwe (2004): Stockholms län, (m), trafiklandstingsråd 1991-1994 etc, intervju – 2004-
03-10, s. 3, Skårman, C.E. (2004): Stockholms stad, (m) Fastighets- och trafikborgarråd 1991-1994 
et.c., intervju – 2004-03-10, s. 10 
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nansborgarråd och Hulth, Stockholms stad, (s) näringslivsborgarråd.94 Skogbys 
minnesanteckningar klargör att: 

”Norra Länkens dragning skulle ske längs spåret [d.v.s. Värtabanans järn-
vägsspår strax norr om Wenner-Gren Center, min anm.]. Dragningen Svea-
vägen-Cederdalsgatan avvisades. --- ES [dvs. Erik Skogby, min anm.] över-
lämnade ritning på norra alternativet vilket landshövdingen behöll som do-
kumentation. ES framhöll att detaljplanen måste vidgas till att omfatta al-
ternativet.”95 

Återigen framgår att Skogby aktivt förordar Belleuvealternativet på bekostnad 
av Cedersdalsgatealternativet. Andersson, (s) stadsbyggnadsborgarråd, Stock-
holms stad, minns inte varför vägflytten ägde rum. Skogby var, enligt Anders-
son, Skanska ABs ledande förbindelseperson med staden. Bolaget kom generellt 
och ofta med lösningsförslag till kommunledningen. Hon är oroad över Skans-
kas starka ställning.96 

I mars 1993 flyttas ansvaret för motorvägsringen och Yttre Tvärleden från 
Stockholmsleder AB till själva Vägverket. Det finns därför anledning till att ta 
upp frågan om om Norra länkens placering med Hans Rode, Vägverket, Region 
Stockholms högste chef. Han fastslår att det var Stockholmsleder AB, som till-
sammans med Stockholm stad diskuterade var Norra länken skulle placeras. Jag 
påpekar vid intervjun ifråga att vägen, södra läget, skulle beröra Norrtull Cen-
ters bottenplan och undrar om personer i konsortiet haft synpunkter på vägens 
lokalisering. Han förnekar att han skulle ha haft någon kontakt med Skanska 
AB eller någon från det svensk-japanska konsortiet. Skogby hävdar motsatsen. 
Men kan inte specificera när det skulle ha skett. Han är medveten om att miljö-
rörelsens styrka och utformar därför sitt förslag med särskilt omsorg när det 
gäller miljöeffekter. Han menar sig ha framfört att vägen bör förläggas djupt för 
att inte skada grönområdet. Men verket följer inte rådet. Vägverket planerar att 
ta upp, tvärtemot vad Skogby säger sig ha förordat, ett schakt i Bellevueparken. 
Det skulle enligt Regeringsätten innebära intrång i Nationalstadsparken. 97 

                                                      
94 Skanska (1992): ”Norrtull Center”, 1992-11-11, från Erik Skogby till Landshövding Ulf Adel-
sohn, s. 1, Skanska (1992): ”Minnesanteckningar från möte hos Landshövding Ulf Adelsohn 
1992-10-29, daterat 1992-10-30, Erik Skogby, s. 1 
95 Skanska (1992): ”Minnesanteckningar från möte hos Landshövding Ulf Adelsohn 1992-10-29, 
daterat 1992-10-30, Erik Skogby, s. 1 
96 Andersson, M. (2002): Stockholms stad, (s) stadsbyggnadsborgarråd 1991-1995 et.c., intervju 
2003-06-05, s. 14-15 
97 Rode, H. (2002): Chef, Vägverket – Region Stockholm, intervju – 02-07-03, s. 17-19, Skogby, 
E. (2000): Skanska AB 1985-1995, teknisk direktör, ordförande i det svensk-japanska konsortiet 
för Norrtull Centers arbetsutskott, intervju – 03-05-08, s. 5, 12, 21 
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15.3 Sammanfattning och slutsatser 

Avhandlingens syfte och baspremisser är desamma som tidigare. Det gäller ex-
empelvis problemlösningsmetoden (schemat P1, TT, EE och P2 och situations-
analys). Men tolkningen av värdet liv är något vidare än tidigare (från natur till 
miljö). Avsnitt IIIs syfte är att undersöka vad miljövännernas motstånd mot 
Norra länken i djupare mening innebär eller bottnar i. Två byggnadsprojekt 
planeras i Stockholms norra innerstad i 1990-talets början (stadsdelen Vasasta-
den). Norrtull Center är ett hotell-, konferens- och kontorskomplex. Hotell- 
och konferensbyggnaden (ett höghus) och en bit av motorvägen Norra länken 
(Norrtull - Roslagstull) är i 1991 års planer placerade strax intill varandra. Pro-
jekten är tekniskt integrerade. Projektets kontorsbyggnad är däremot förlagd 
separat vid Uppsalavägen. Därefter flyttas den aktuella vägsträckan till ett annat 
läge. Kapitlets syfte är att undersöka vad konflikten om Norrtull Center och 
Norra länkens, delsträcka Norrtull - Roslagstull, ändrade läge gäller. 

Mer detaljerade uppgifter om Norrtull Center och Norra länken behöver 
redovisas. Skanska AB, Industrial Bank of Japan med flera bildar i december 
1988 ett svensk-japanskt konsortie för Norrtull Center. En del av Norra länken 
är färdig. Dess planerade förlängning består av tre delsträckor, Norrtull - 
Roslagstull är den första. Denna vägsträckas tunnelrör berör, enligt 1991 års 
plan, bottenplanet på Norrtull Centers höghus (ena hörnet). Vägtunneln fort-
sätter sedan under Sveavägen - Cedersdalsgatan (söder om höghuset Wenner-
Gren Center - ett landmärke i staden). Sedan ändras planen och vägsträckan 
ifråga flyttas till Bellevueparken (norr om Wenner-Gren Center). 

Norrtull Center: De problem (P1) och problemlösningsförslag (TT) som 
Norrtull Centers anhängare relaterar till projektet är de följande: 

 (1) Samhällsekonomi och samhällsutveckling: Mats Hulth, (s) närings-
livsborgarråd, Carl Cederschiöld, (m) finansborgarråd, båda Stockholms stad, 
Elwe Nilsson (m), trafiklandstingsråd, Stockholms läns landsting (P1): av eko-
nomisk utveckling, japanska investeringar samt att (TT) Norrtull Center kan 
bidra till och är ett exempel på sådana. Erik Skogby är ordförande i arbetsut-
skottet för det svensk-japanska konsortiet för Norrtull Center samt teknisk 
direktör i Skanska AB. Han är inte tillfreds (P1) när det gäller stadens trafiksy-
stem, miljö och förmåga att attrahera utländska besökare. Skogby hävdar (TT) 
att projektet kan förbättra läget på dessa punkter.  

 (2) Marknads- och kommersiella behov et c: Konsortiet anser att Stock-
holm (P1) saknar ett fullstort femstjärnigt hotell. Därför finns (TT) det ett be-
hov av Norrtull Center på marknaden. Andra problem (P1) är: Hotell- och kon-
ferensbyggnadens tomt är liten, det krävs effektiv intern kommunikation i en 
hotellbyggnad (hissar), konsortiet vill ha en byggnad som gör reklam för sig 
själv. Ett höghus löser (TT) problemen.  

 (3) Miljömotstånd och förseningar: Hulth (P1): ’Ja det var ett höghus 
som enligt miljörörelsen då låg för nära parken. Även om det låg på en parker-
ingsplats. Alltså en riktigt värdelös parkeringsplats med grus och skit. Men den 
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skulle synas från parken.’ (Citat II, jfr ovan). Skogby ser Kommittén för Gusta-
vianska Parkens motstånd mot projektet som ett problem (P1). Han söker där-
för (3 september 1991) komma (TT) till tals med dem per brev. Problemet (P1) 
är: a) de felaktigt tror att hotell- och konferenskomplexet hotar parkområdet, b) 
att ekoparksidén betyder exploateringsstopp för Stockholms norra och östra 
delar. Ralph Lédel, (m) finanslandstingsråd och ordförande i Stockholms läns 
landstings regionplane- och trafiknämnd, hävdar i ett pressmeddelande (4 feb-
ruari 1992) att (P1) ekoparksvännerna är miljö- och utvecklingsfientliga. I parti-
ets rapport Ekoparken – en kritisk granskning uttalas liknande synpunkter. 
Hulth, Cederschiöld, (m), Carl-Erik Skårman, (m) fastighets- och trafikborgar-
råd, och Skogby anser att (P1) Monica Andersson, Stockholms stad, (s) Stads-
byggnadsborgarråd, förhalar projektet. Hulth betonar att partiet bifallit projek-
tet och då borde inte Andersson: ’--- jävlas och bromsa och sabotera.’ (Citat III, 
jfr ovan). Det sker genom att hon tar fram egna förslag, bordlägger planer et c.  

Projektet spricker, summerar Skogby, därför att (P1) motståndet är för stort 
och bakslagen för många. En internationell hotellkedja kräver att byggnaden ska 
vara ett landmärke men de fick inte bygga högt. Skogby fastslår att (P1) japa-
nerna lämnar projektet när de får veta att staden utarbetat lägre utföranden. 
Han tillfogar (P1): ’... Monica Andersson och den miljörörelse, som hon till 
mycket representerade saboterade hela projektet på ett sådant sätt att japanerna 
till sist tog sin hatt och lämnade projektet.’ (Citat IV, jfr ovan)  

Miljövännerna med flera motståndares problem (P1) med Norrtull Center 
och problemlösningsförslag (TT) i relation till dessa problem är: 

(1) Natur-, kultur och rekreationsvärden: Bengt Edlund, Haga-Brunns-
vikens Vänner, kritiserar (P1) hotell- och konferensbyggnadens höjd, den domi-
nerar för mycket på parkmiljöns bekostnad. Men har ingenting emot att platsen 
bebyggs. Per Sundgren (v), Kulturborgarråd, Stockholms stad, Schantz, Kom-
mittén för Gustavianska Parken med flera framför liknande kritik. Schantz vill 
att konsortiet ska söka annan plats för byggnaden. Andersson uppvaktas tidigt 
av Schantz med flera, i nyss nämnda förening. De vill (TT), vilket Andersson är 
positiv till, omvandla och integrera grusplanen i Bellevueparkens gröna miljö. 
Andersson (s) anser att problemet (P1) med hotell- och konferensbyggnaden är: 
a) dess format gör att den dominerar på bekostnad av Hagaparken. b) dess vo-
lym är för stor i relation till tomten. Hon vill (TT) i första hand, precis som 
Schantz med flera, skrota projektet samt låta parkområdet expandera. Och i 
andra hand anpassa byggnaden ifrågas höjd till Vasastadens 5-7 våningar.  

 (2) Demokrati: Svenska Arkitekters Riksförbund och Lars Gyllensten, 
Kommittén för Gustavianska Parken, anser oberoende av varandra att besluts-
processen har demokratiska brister. Och protesterar mot (P1) förhandlings-
planering (mellan ledande kommunala politiker och ledande företrädare för det 
svensk- japanska konsortiet).  

(3) Moderaternas, Skanska ABs och JKLs metoder: Roger, Förbundet för 
Ekoparken, anser att ekoparksvännerna smutskastades (P1) av politiker som 
Lédel (i nämnda rapport om Ekoparken). Bo Swedén, Stockholms läns hem-
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bygdsförbund, ser, enligt Dagens Nyheter (19 februari 1992), rapporten som 
(P1): ’Ett otäckt, fult påhopp på människor som på ett mycket seriöst sätt arbe-
tar för natur och kultur.’ (Citat I, jfr ovan). Rapporten är författad av PR-
företaget JKL. Intervjuade ekoparksvänner uppger att de (P1) lurats att delta. 
Waldenström (1995) påstår att Skanska AB låg bakom rapporten. Andersson 
hävdar, enligt Svenska Dagbladet (17 december 1993), att det är Skanska ABs 
fel (P1) att japanerna lämnar projektet. Bolaget ville ha en projektutformning 
(hög byggnad) som Stockholms stad inte önskade. 

 (4) Planprocessen: Staden ville, enligt Andersson, visa näringslivet att 
planprocesser kan gå fort. Hon anser (P1): Om man inte är villig att diskutera 
ett projekt, utan bara vill realisera det fortast möjligt, så skapar det protester. En 
grundlig och dialoginriktad planering tar (TT) först lite längre tid men den tas 
igen vid genomförandet.  

Situationsanalysen baseras på de studerades tolkning av situationen samt hur 
den faktiskt är (i båda fallen i hypotesform). Jag uppfattar situationen på följan-
de sätt. 

Hur situationen egentligen är: Stadens och regionens politiker arbetar se-
dan 1983 för att förbättra Stockholms ekonomiska utveckling via japanska inve-
steringar. När svenskt-japanskt konsortium för Norrtull Center bildas 1988 är 
det ett praktiskt exempel på att Hulth (s), Cederschiöld (m) med fleras arbete 
börjar bära frukt. Men projektet möter protester. Stadsdelen Vasastaden är hårt 
exploaterad söder om Sveavägen - Cedersdalsgatan (innerstad) och avsevärt 
mindre exploaterad norr om (Haga- och Bellevueparken). Norrtull Centers 
hotell- och konferensdel ska uppföras på den norra sidan. Det stämmer, precis 
som Hulth påpekar, att projektets hotell- och konferensdel ligger på redan ex-
ploaterad mark. Men nämnda projektdel överskrider faktiskt den befintliga 
demarkationslinjen (alltså Sveavägen - Cedersdalsgatan) mellan exploaterat och 
mindre exploaterat område. Det motsätter sig exempelvis Schantz och Anders-
son. Edlund, Haga-Brunnsvikens Vänner, har däremot inte något emot att 
platsen bebyggs. Men projektets visuella inverkan på de historiska parkmiljöer-
na måste begränsas. 

Skogby försöker tidigt kontakta Kommittén för Gustavianska Parken. När 
det inte lyckas väljs en mer offensiv väg. Det sker ihop med Moderaterna, 
Stockholms läns landsting. Skogby och Lédel (m) försöker eliminera ekoparks-
vännerna genom att i nämnd rapport om Ekoparken låta PR-företaget JKL 
utmåla dem som utvecklings- och miljöfientliga. Norra länken och Norrtull 
Center nämns däremot i positiva ordalag. En ekopark inrättas och lagskyddas, 
så rapportens effekt blir uppenbarligen inte nog stor. Andersson anklagas för att 
förhala projektets förverkligande. Men om så är fallet eller inte har jag inte lyck-
as klargöra. Projektets realiserande drar hur som helst ut på tiden, japanerna 
lämnar projektet, konsortiet meddelar staden att lägre utföranden inte är kom-
mersiellt gångbara. Norrtull Center skrotas sedan i december 1993.  
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Norra länkens (Norrtull- Roslagstull) omlokalisering: Miljövännerna pro-
blem (P1) med vägflytten och problemlösningsförslag (TT) i relation till dessa 
är: 

 (1) Ekoparken: Greger Carpelan, Kommittén för Gustavianska Parken, 
Björn, Förbundet för Ekoparken, med flera vill skydda Bellevueparkens (och 
Ekoparkens) natur-, kultur- och rekreationsvärden. De motsätter sig därför (P1) 
att den aktuella vägsträckan flyttas till Bellevueparken. Detta redovisas främst i 
avhandlingens kap. 6-8. 

 (2) Skanska ABs alltför stora inflytande, egennyttiga beteende och me-
toder: Inflytande: Greger Carpelan och Björn, Förbundet för Ekoparken, fram-
häver (P1) ogillande att Skanska AB såg till att flytta vägen till Bellevueparken. 
Schantz, Kommittén för Gustavianska Parken, specificerar att förslaget kom 
från Skogby. Relationerna mellan personer i Skanska ABs ledning, Stockholms 
ledande politiker och ledande tjänstemän är, enligt Carpelan, (P1) alltför nära. 
Egennytta: Björn tar upp frågan varför (P1) Skanska AB drev frågan att flytta 
Norra länken. Och hävdar (TT): a) att det berodde på att vägen annars stört 
Norrtull Centers byggnation. b) vägflytten öppnar, hävdar Björn, upp Belle-
vueområdet för exploatering. Även Schantz tar även upp frågan varför (P1) 
Skanska AB ville flytta vägen. Hans svar liknar Björns. Metoder: Carpelan anser 
att Skanska AB vinner (P1) de flesta upphandlingarna samt frågar sig varför. 
Björn hävdar (P1) Skanska AB döljer sig bakom förföriska projekt för att kunna 
exploatera attraktiva markområden. Och påstår att Norrtull Center är ett sådant 
förföriskt projekt samt att det inte drevs av japaner utan av Skanska AB. 

Situationsanalysen baseras på de studerades tolkning av situationen samt hur 
den faktiskt är (i båda fallen i hypotesform). Jag uppfattar situationen på följan-
de sätt. 

Hur situationen egentligen är: Stockholmsleder AB (SLAB) får år 1991 
hela ansvaret för motorvägsringen och Yttre Tvärleden. Bolaget ägs till 80 % av 
Vägverket och 20 % av Stockholms stad. Hans Cedermark, SLAB, projekt-
ledare, och Olof, Vägverket, anger att SLAB år 1991 bestämt sig för det södra 
läget för den aktuella vägsträckan. Följande skäl till det framkommer: a) ett 
politiskt principbeslut tar ställning för det södra läget och emot det norra läget 
(Stockholms kommunstyrelse 1981). b) SLAB prioriterar ett avbrottsfritt ge-
nomförande. Det innebär att följande risker måste undvikas: (1) Bellevueplacer-
ing innebär arbete i berg. Om en spricka med vattenutflöde hittas måste den 
tätas, vilket stoppar upp byggprocessen. Då växer räntekostnaden hastigt på 
upptagna lån. (2) Miljörörelsen, till exempel Haga-Brunnsvikens Vänner, mot-
sätter sig en placering i Bellevueparken. Överklaganden kan betyda ca 3-4 års 
försening. Med en vägplacering i det södra läget kan båda dessa risker undvikas. 

Det är Skogby personligen som väcker frågan om att flytta vägen till det nor-
ra läget. Eftersom det: a) kan byggas fortare, b) är billigare, c) öppnar upp om-
rådet för exploatering, d) ger små trafikstörningar (det södra läget ger stora och 
långvariga sådana). e) Norrtull Centers höghus och vägbiten ifråga är i det södra 
läget tekniskt integrerade. Ett projekts försening påverkar det andra. Integrering 
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kan undvikas om vägen flyttas. f) Området vid Norrtull Center är otillräckligt 
trafikförsörjt, vilket är ett problem för konsortiet, staden och regionen. Tunnel-
banesystemets gröna linje kan förlängas fram till och förbi Norrtulls höghus. Då 
kan inte gärna vägens tunnelrör också ligga där och måste därför flyttas. De två 
sista argumenten är, enligt Skogby, de viktigaste.  

Skogby arbetar under våren 1992 för att övertyga SLAB och Stockholms 
stads förvaltning om vägflyttens fördelar. De avvisar dock bestämt övertalnings-
försöken. Skogby medger att han misslyckas kapitalt. Efter att ha slickat sina sår 
under sommaren vänder han under hösten 1992 framgångsrikt sina övertal-
ningsförsök mot stadens och regionens politiker. Det södra lägets stora trafik-
störningar avgör vägflytten. Det norra läget bifalls sedan i kommunfullmäktige 
1993. 

Frank, Vägverket, förnekar att hotellprojektet skulle ha inverkat på vägflyt-
ten. Jag hävdar att Franks påstående är fel. Ett flertal dokument från en rad 
olika källor verifierar Skogbys berättelse. Och den stämmer tidsmässigt. Skogbys 
berättelse stämmer med vad tjänstemän som Olof, Vägverket, Cedermark, 
SLAB, hävdar och med vad politiker som Hulth, Nilsson och Skårman berättar: 

Exempel 1: Olof berättar att om ett fascinerande maktspel, ett politiskt spel, 
som gäller hur beslut växer fram. Han frågar retoriskt vilka de egentliga besluts-
fattarna är. Olof hänvisar till att stora byggföretag har anställda påtryckare, vars 
uppgift är att få till stånd exploateringsprojekt. Olof hävdar att det fanns perso-
ner i Skanska AB, och syftar på Skogby, som försökte övertyga honom och om 
att att det var bättre att bygga i Bellevueparken. Skanska AB motarbetar SLABs 
lokaliseringsförslag. Olof hävdar att bolaget vill och låtit utreda en förlängning 
av tunnelbanesystemets gröna linje. Bolaget vill därigenom förbättra Norrtull 
Centers trafikförsörjning.  

Exempel 2: Hulth uppger att det var Skogby som föreslog vägflytten. Och 
att orsaken var just de stora trafikproblem som det södra läget skulle innebär. 
Hulth uppger att Socialdemokraterna, Folkpartiet och Moderaterna accepterade 
Skogbys lösning som den bästa. Skogby var, enligt Hulth, en flitig person som 
var involverad i ett antal olika stora exploateringsprojekt. Skanska AB hade pro-
filen att hitta lösningar på olika komplicerade, stora projekt och Hulth tror att 
det är Skogbys förtjänst.  

Det är riktigt att vägflytten gynnar Skanska AB, precis som Björn, Förbun-
det för Ekoparken, med flera hävdar. Men inte så ensidigt som Björn hävdar. 
Skogby kan via vägflytten snabbare realisera och bättre trafikförsörja Norrtull 
Center. Även staden och regionen tjänar på om Norra länken blir färdig fortare 
och att området kring Norrtull Center får bättre trafikförsörjning (staden och 
landstinget har länge efterlyst bättre trafikförsörjning). Skogbys styrka ligger i 
att tillgodose Skanska ABs intressen inom ramen för ett samhällsintresse. Men 
vari samhällsintresset består råder det oenighet om. Mänskliga behov som i 
ökad grad kan tillfredsställas med hjälp av ekonomisk tillväxt står mot natur-, 
kultur- och rekreationsvärden (inte nödvändigtvis i generell mening). Oenighe-
ten manifesteras i en kamp om rummet vid Norrtull och Roslagstull.  
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Detaljplanen fälls av Regeringsrätten 1997. Det sker med stöd i National-
stadsparksbestämmelsen. Det södra läget innebär däremot placering utanför 
parken. Och är i teknisk mening möjligt att utföra och med ungefär samma 
funktion (jfr avhandlingens kap. 14). Det stämmer därför, precis som Jörgen, 
Kommittén för Gustavianska Parken anger i kapitlets portalcitat, att om det 
södra läget kvarhållits hade vägen varit byggd idag. Därmed hade, jfr avhand-
lingens kap. 1 och 5, Dennispaketets fall fördröjts eller kanske rentav uteblivit. 
Skogby uppger korrekt att hans förslag skiljer sig från det som rätten fäller. Han 
vill placera vägen i jordtunnel (jorden ska frysas ned) för att inte skada grönom-
rådet  Olof, Vägverkets uppgifter stärker Skogbys beskrivning. Vägverket utför i 
allt väsentligt sedan Skogbys förslag. Men där Skogbys utförande är jordtunnel 
vill Vägverket gräva upp ett schakt från markytan. Det är just detta schakt som 
Regeringsrätten menar gör intrång i Nationalstadsparken (jfr avhandlingens 
kap. 5 och Epilog). 

 
 
 
 





Österledskonsortiets opinionsbildning för Norra länken m.m. 

 381

16 Österledskonsortiets opinionsbild-
ning för Norra länken m.m. 

”--- vi skrapade ihop ett finanskonsortium som skulle lösa det här, de stora bankerna 
och försäkringsbolagen och det var mycket. Att det blev en så stor grupp som det blev 
var för att det skulle vara trovärdigt när man presenterade det hela och man skulle 
inte säga det att det här orkar man inte med. Och det var heller ingen som sa, utan 

det blev helt andra diskussioner, av ideologiska skäl framför allt, och så ledde det 
ena till det andra. Efter fyra års politiska diskussioner, så blev det de här Dennisför-
handlingarna. Då insåg man väl att nu måste man göra något för man kunde inte 

längre sitta och prata längre och så föddes då Dennispaketet.” 

- Sam, Österledskonsortiet1 - 

 
Avhandlingens syfte är särskilt att försöka förklara varför politiska intentioner 
skiljer sig från praktiska resultat. Problemlösningsmetoden (schemat P1, TT, EE 
och P2) är alltjämt medlet för att åstadkomma det (situationsanalys). Avhand-
lingens syfte avgränsas till värdet liv. Arbete med att skydda natur antas ha be-
tydelse för att värna värdet. Avsnitt IIIs syfte är att fortsätta att förklara varför 
skillnaden finns mellan den funktionella och den formella institutionen när det 
gäller skyddandet av Nationalstadsparken mot Norra länkens intrång. Förklar-
ingen måste nämligen fördjupas. Det beror på att jag hittills bara förstått delar 
av nationalstadsparksvännernas problem. Värdets tolkning ändras, i linje med 
de studerades problemförståelse, från natur till miljö. Tolkningen eller avgräns-
ningen är alltså något vidare än tidigare. 

Avsnitt IIIs syfte är att undersöka vad miljövännernas motstånd mot Norra 
länken i djupare mening innebär eller bottnar i. Ett företagskonsortium kallat 
Österledskonsortiet presenterar i december 1986 sina planer på att i egen regi 
och med egenhändigt ordnad finansiering realisera motorvägen Österleden. De 
i konsortiet ingående företagen är Atlas Copco AB, Philipson Construction AB 
(får namnet Arcona AB i maj 1987), Fläkt AB och Skanska AB. Leden avses 
byggas från Stockholms innerstad (Roslagstull) till grannkommunen Nacka. 
Delar av Österleden, sträckan Roslagstull - Stockholms hamn, får senare nam-
net och uppgår som del i Norra länken. Mitt intresse för denna väg har alltså 
inte övergivits. Norra länkens och Dennispaketets motståndare refererar ofta till 

                                                      
1 Sam, Österledskonsortiet, intervju, s. 4 
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Österledskonsortiet. Kapitlets syfte är att undersöka vad kritiken mot Österleds-
konsortiet gäller samt försöka avgöra om den stämmer eller ej. 2  

Mer detaljerade uppgifter behöver redovisas om Österledskonsortiet. Det 
bör påpekas att konsortiet är inkonsekvent och ibland delar upp vägstycket i två 
delar: Värtalänken och Österleden. Värtalänken är etappen Roslagstull - 
Frihamnen. Österleden innebär i denna mer snäva mening sträckan Frihamnen 
- Nacka. Essingeleden är klar sedan 1966. Konsortiet räknar med att kostnaden 
för motorvägsringens resterande del, Södra Länken och Norra Länken, ryms i 
de kommunala och statliga budgetarna. Företagen föreslår alltså att Ringen 
realiseras genom ett privat-offentligt samarbete och arbetsdelning. Österleds-
konsortiet räknar med att motorvägsringen på så vis kan stå klar inom rimlig 
tid, d.v.s. år 1994-1995. 3  

Österledskonsortiet har, uppfattar jag, en nästan mytisk ställning hos miljö-
vännerna. De anser att konsortiet ligger bakom Dennispaketet. Det stämmer, 
som vi ska se, att konsortiets arbete inspirerar politikerna till att sluta Dennisav-
talet. Men i andra avseenden visar sig konsortiets inflytande inte vara så stort 
som miljövännerna påstår.   

Motorvägsringen runt Stockholms innerstad 
 

 
 

 
 
 
 

                                                      
2 Projekt Österleden (1987):Här är Österleden, Svenska Tryckcentralen, Vällingby, s. 1, 3, Pärm 
med ”fakta om Projekt Österleden”, Per-Olof Sahlström, Projektchef skriver i ett förord, daterat 
okt. 1987 att pärmen innehåller: ”viktiga och relevanta fakta för debatten om Ringen.”, flik 3, s. 
1, ”Detta är Österleden!”, flik 3, s. 1, Sam, Österledskonsortiet, intervju, s. 4-5, 10, Sam, Österleds-
konsortiet, intervju, s. 2-3, Projekt Österleden (1987): ”Betr Österleden – Värtalänken”, till Fi-
nansborgarrådet, Stockholms stadshus, Stockholm, 1987-12-01, dokumentet undertecknat Atlas 
Copco – Magnus Schmidt, Hans Sandberg, Fläkt AB – Bengt Mårtensson, Arcona Fastighetsut-
veckling AB – Håkan Birke, Skanska AB, Stockholmsförvaltningen – Bert Lilja, s. 1-4, Stock-
holms stad, Stadsbyggnadskontoret (1993): Översiktsplan för Norra Trafikbandet Samrådsmaterial, 
s. 13 
3 Projekt Österleden (1987):Här är Österleden, Svenska Tryckcentralen, Vällingby, s. 1, 3, Pärm 
med ”fakta om Projekt Österleden”, Per-Olof Sahlström, Projektchef skriver i ett förord, daterat 
okt. 1987 att pärmen innehåller: ”viktiga och relevanta fakta för debatten om Ringen.”, flik 3, s. 
1, ”Detta är Österleden!”, flik 3, s. 1, Sam, Österledskonsortiet, intervju, s. 4-5, 10, Sam, Österleds-
konsortiet, intervju, s. 2-3, Projekt Österleden (1987): ”Betr Österleden – Värtalänken”, till Fi-
nansborgarrådet, Stockholms stadshus, Stockholm, 1987-12-01, dokumentet undertecknat Atlas 
Copco – Magnus Schmidt, Hans Sandberg, Fläkt AB – Bengt Mårtensson, Arcona Fastighetsut-
veckling AB – Håkan Birke, Skanska AB, Stockholmsförvaltningen – Bert Lilja, s. 1-4, Stock-
holms stad, Stadsbyggnadskontoret (1993): Översiktsplan för Norra Trafikbandet Samrådsmaterial, 
s. 13 
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Bild 1. visar Österledskonsortiets planer på att skapa en sexfilig motorväg, Österleden 
mellan Nacka kommun och Roslagstull vid Stockholms Stads innerstad. Konsortiet menar att 
staden och staten kan bygga resten motorvägsringen runt Stockholms innerstad. Illustratör:  
Magnus Gerne. Källa: Projekt  Österleden  (årtal okänt):Österleden – Nyckeldata, titelsida. 
Teckenförklaring gjord av mig. 

16.1 Uppgifter om konsortiet  

Konsortiets energiska och skickliga lobbyarbete betraktas med ett slags motvillig 
beundran från Nationalstadsparksvänner och Dennispaketsmotståndare. Kon-
sortiet ses som den kraft som startar den politiska process som leder fram till 
Dennispaketet. Greger Carpelan, Kommittén för Gustavianska Parken, tar upp 
Österledskonsortiets aktiviteter i en intervju. Det sker utan att jag berört ämnet. 
Carpelan uttalar följande: 

GREGER CARPELAN: “Det här talar jag redan nu om för att du ska veta 
att de här byggföretagen har mycket stort intresse. Jag vet inte hur mycket X 
[personnamn borttaget, min anm.] har nämnt om vilka som kom med den 
här idén om den här Österleden som skulle gå under vattnet där, under 
Djurgården och kopplas ihop med Norra Länken – Värtan. Men det var 
från början också ett konsortium där de dominerande var de här byggföreta-
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gen, anläggningsindustrin kan man säga. Det hade ett otroligt lobbyarbete, 
bedrev eller det har de gjort hela tiden och fick politikerna med sig. Därför 
tycker jag att du borde intervjua dem i första hand, Skanska.” 4 (Citat I, jfr 
nedan) 

Carpelan betonar anläggningsindustrin och nämner Skanska ABs stora infly-
tande och menar att Österledskonsortiet fick politikerna med sig i frågan om 
Österleden. Pontus, Förbundet för Ekoparken, menar att beslutet att bygga 
Österleden fattades ”i slutna rum” 5 det var ”ett antal obegåvade politiker”6 som 
”som svalde det här” 7 d.v.s. Österledskonsortiets erbjudande om att bygga Ös-
terleden. Hit räknar Pontus bland annat Lennart Rydberg, (fp) gatuborgarråd, 
Stockholms Stad. Dessutom fanns en ”ohelig allians” 8  mellan byggföretagen 
och byggfacket, som delar intresset att driva fram sådana här projekt. Pontus 
poängterar att ”Betong-Larsson” 9, d.v.s. Roland Larsson, ordförande i Bygget-
tan (Byggnadsarbetareförbundets största avdelning), är en betydelsefull facklig 
representant som arbetat till förmån för Österleden. Pontus hänvisar även till 
att det finns en kategori politiker som vill visa upp storslagna projekt och som 
dessutom känner press från medborgare att förbättra det problematiska läget när 
det gäller trafiken.10 Björn, Förbundet för Ekoparken, anser: 

BJÖRN: “Fläkt, Arcona, Atlas Copco, borrar, Arcona är väl ett fastighetsbo-
lag, alla de hade ju mark i Nacka. Det handlar om att hur ska de här aktö-
rerna tjäna mera pengar och det gör man på bekostnad på dem som bor i 
Stockholm i de här lägena, så enkelt är det. Och sedan ska olika PR-företag 
etc. underlätta detta och få folk att tro att detta är ett allmänintresse. Egent-
ligen är det enorma särintressen i detta. Jag förstår inte att inte fler statsveta-
re så att säga jobbar med de här frågorna, för det här är en av de stora orätt-
visorna i samhället, det är odemokrati inom plan, liksom planering som ska 

                                                      
4 Carpelan, G. (2000): Part i Norra Länkenmålet, målnummer 1931–1932-1996 med flera mål, 
Kommittén för Gustavianska Parken, intervju - 00-04-03, s. 1, 00-05-30, s. 6 
5 Pontus, Förbundet för Ekoparken, intervju, s. 6-9, jfr även Arvid, Förbundet för Ekoparken, inter-
vju, s. 3 
6 Pontus, Förbundet för Ekoparken, intervju, s. 6-9, jfr även Arvid, Förbundet för Ekoparken, inter-
vju, s. 3 
7 Pontus, Förbundet för Ekoparken, intervju, s. 6-9, jfr även Arvid, Förbundet för Ekoparken, inter-
vju, s. 2 
8 Pontus, Förbundet för Ekoparken, intervju, s. 6-9, jfr även Arvid, Förbundet för Ekoparken, inter-
vju, s. 2 
9 Pontus, Förbundet för Ekoparken, intervju, s. 6-9, jfr även Arvid, Förbundet för Ekoparken, inter-
vju, s. 1 
10 Pontus, Förbundet för Ekoparken, intervju, s. 6-9, jfr även Arvid, Förbundet för Ekoparken, 
intervju, s. 1-5 
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påverka folk resten av livet, styra de fysiska ramarna för var vi ska bo, arbe-
ta, leva att det styrs utifrån hur mycket pengar vissa företag vill tjäna.”11  

Björn framhåller konsortiets stora inflytande över stadens utformning, vilket är 
bekymmersamt för demokratin. Oskar, Förbundet för Ekoparken, hävdar kon-
sortiets och Svenska Vägföreningens inflytande när det gäller Dennispaketets 
tillkomst. Oskar refererar till att Atlas Copco AB i debatten anses vilja främja 
tunnelbyggen bland annat i teknikutvecklingssyfte. Därutöver ser konsortiet 
möjligheter till värdestegringar på markområden intill leden. Philipson Con-
struction bygger till exempel ett stort projekt i Nacka kommun kallat Nacka 
Strand (jfr nedan). Om Österleden realiseras stiger priserna på de lokaler som 
företaget vill hyra ut. Oskar anser att ett sådant agerande inte innebär något 
etiskt fel. Skanska AB bygger, enligt Oskar, på alla håll och kanter och är invol-
verade på olika sätt. Företaget rekryterar till exempel tjänstemän från Vägverket 
och kommunen. Skanska AB arbetar alltså systematiskt på att skaffa sig infly-
tande i den offentliga sfären. Oskar talar, i generella termer, om nätverk, det 
finns ”illegitima kopplingar” mellan politiker, tjänstemän och företagsrepresen-
tanter.12  

Dennispaketet är, enligt Nils, Socialekologisk Aktion, produkten av en 
odemokratisk beslutsprocess. Näringslivet stipulerar vad de önskar och ser sedan 
till att få det. Dennis ber, påpekar Nils, motorvägsskeptiska partier som Vän-
sterpartiet, Miljöpartiet och Centern att lämna förhandlingarna. Österledskon-
sortiet lett av Per-Olof Sahlström får igenom igenom Dennisavtalet via lobby-
verksamhet. Nils nämner Skanska AB som ett av storföretagen bakom. Dessut-
om blir Sahlström sedan Vägverkets operative chef för motorvägsringen och 
Yttre Tvärleden. Nils tillfogar sedan: ”Det är så väldigt mycket nepotism och 
skumraskaffärer att det inte finns ord för det.” 13 (Citat II, jfr nedan)  Nils är av 
den åsikten att en majoritet av stockholmarna var emot paketet. 14  Albert, Soci-
alekologisk Aktion, beskriver den politiska processen på ungefär samma sätt 
som Nils och anser att det därför är berättigat att använda metoden civil olyd-
nad. Här framkommer alltså ytterligare ett motiv hos aktivisterna för använ-
dande av sådana, drastiska åtgärder (jfr avhandlingens kap. 12 och 13). 15 Albert 
motiverar metodvalet: 

ALBERT: “--- vi hade den inställningen att vi tänkte inte bara nöja oss med 
att i vänliga ordalag uttrycka att vi tycker nog inte att det här är så bra utan 

                                                      
11 Björn, Förbundet För Ekoparken, intervju, s. 5 
12 Oskar, Förbundet För Ekoparken, intervju, s. 2-3 
13 Nils, Socialekologisk Aktion,  intervju, s. 3 
14 Ibid, s. 3-4, Albert, Socialekologisk Aktion, intervju, s. 1, jfr även Ragnar, Alternativ Stad, med-
lem, intervju, s. 1-2, Expressen (1990): ”Glöm trafiken småpartier – ni är överkörda”, 1990-08-28, 
Knave, A., avd. NYH, s. 36 (S1) 
15 Nils, Socialekologisk Aktion, intervju, s. 3-4, Albert, Socialekologisk Aktion,  intervju, s. 1, jfr även 
Ragnar, Alternativ Stad, medlem, intervju, s. 1-2 



Jönköping International Business School 

 386

i och med att, jag menar hela projektet som vi ser det har varit väldigt ode-
mokratiskt och frammanipulerat, så vi har aldrig haft några dubier beträf-
fande att använda civil olydnad mot det här projektet på något vis. Och Peo 
Sahlström kommer från Skanska från början [är fel, Sahlström arbetade för 
Philipson Construction, min anm.] och sedan blev han lobbyist på Österleds-
konsortiet för att driva igenom de här vägarna så han är väldigt mycket en 
god symbol för hela Dennisprojektet, hur byggföretag och myndigheter växer 
samman i någon märklig smet.”16  

Albert hänvisar till demokratiska brister när det gäller Dennispaketets tillkomst. 
Jörgen, Kommittén för Gustavianska Parken, tar i liknande ordalag som Albert 
upp Sahlströms övergång från Österledskonsortiets projektbolag Österleden AB 
till Vägverket. Jörgen menar att konsortiets intresse för vägarna motiveras av 
markinnehav. Man lägger vägar där man har mark för att öka värdet på den. 
Jörgen har även funderat över om det finns mutor med i projekt som Österle-
den. Hänvisningar av liknande sort som i exemplen ovan är inte heller sällsynta 
i yttranden över detalj- och arbetsplaner, som rör Norra Länken.17 Per Olof 
Fredriksson, enskild medborgare, skriver den 5 mars 1996 i ett yttrande över 
Norra Länkens arbetsplaner: 

 “Jag har under de snart tio år sedan Österledskonsortiets bildande engagerat 
mig i de stora vägprojekten som planerats i vår närmiljö. Det har varit 
skrämmande att upptäcka lobbyismen och ryggkliandet mellan politiker, 
tjänstemän och storföretag som har medfört att Vägverket Region Stockholm 
numera kan betraktas som en division inom SKANSKA. --- Sedan Skanskas 
lobbyist för Österleden/Ringen PO Sahlström fått jobbet som Vägverkets pro-
jektchef för Dennispaketets motorleder av den förre för fiffel avsatte general-
direktören [syftar på Per-Anders Örtendahls tvivelaktiga finansiering av bo-
stad – han lämnar på grund därav 1995 sin tjänst, min anm. 18], har alla 
delar av projekteringen för Norra Länken och Österleden hanterats på ett 
skandalöst sätt.” 19 

Fredriksson betonar politiker, tjänstemäns och storföretags stora och alltför nära 
relationer. Vägverket uttalar att de inte tänker kommentera Fredrikssons påstå-

                                                      
16 Albert, Socialekologisk Aktion, intervju, s. 1, Sam Vägverket, intervju 2003-09-10, s. 1-2 
17 Jörgen: Förbundet För Ekoparken, intervju, s. 3-4 
18 Jfr exempelvis Expressen (1995): ”Vem respekterar en trixare”, Hedvall, B., 1995-04-12, avd. 
LED, s. 02, (S1) 
19 Fredriksson, P.O (1996): “ Synpunkter på det utställda förslaget till miljökonsekvensbeskrivning 
för Arbetsplan 1 och 2 för Norra Länken”, till Vägverket – Region Stockholm, 1996-03-05, 
inkom till Vägverket – Region Stockholm 1996-03-07, beteckning SA 80 95:539, s. 1 – Jag vill 
betona att Fredriksson utförligt specificerar sina yttranden i det angivna citatet men att hans 
uttalande här endast fungerar som exemplifiering av graden av misstroende mot Vägverket – 
Region Stockholm 
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enden.20 Lars Gyllensten, författare, före detta Svenska Akademien och Kom-
mittén för Gustavianska Parken, påpekar följande i Dagens Nyheter (27 de-
cember 1993): 

”Låt mig citera Gubbstrutten i DN: ’I marknadsekonomin är demokrati ett 
särintresse.’ Är det detta vi ska lära oss av manipulationerna kring Dennis-
projektet? 

Beslutet om Dennisöverenskommelsen fattades så att säga strategiskt. Man 
kunde då inte överskåda alla konsekvenser i detalj. Det är dessa konsekvenser 
som kritikerna uppmärksammar. Inte heller förstod man att projektet skulle 
väcka häftiga invändningar bland engagerade opinioner. Stockholmarna vill 
värna om sin stad, och är inte så benägna som Dennisprojektets tillskyndare 
att offra natur- och skönhetsvärden eller kulturskatter åt företrädare för stor-
industrin – som Skanska, Atlas Copco, mark- och fastighetsspekulanter och 
Stockholms handelskammare.”21 

Gyllensten menar att Dennispaketet är exempel på att demokratin undordnats 
det marknadsekonomiska systemet. Och hänvisar till konsortieföretag som 
Skanska ABs  inflytande. Gyllensten och Magnus Sederholm är i Svenska Dag-
bladet (10 december 1995) kritiska mot anläggningsindustrin, särskilt Skanska 
AB nämns, alltför stora inflytande bland annat över politiska beslut. Detta 
minskar medborgarnas tilltro till demokratin. De hävdar exempelvis att Skanska 
AB är initiativtagare  till Ringen och att Sahlström, Österledskonsortiets pro-
jektledare, av Skanska AB placerats i Vägverket. Gyllensten, Sederholm nämner 
politiker som Claes Åhnstrand, (s) trafiklandstingsråd, Stockholms läns lands-
ting och samordnare för Dennispartierna, Mats Hulth, Stockholms stad, (s) 
finansborgarråd och kommunstyrelsens ordförande, Elwe Nilsson, Stockholms 
läns landsting, (m) landstingsråd, och Carl Cederschiöld, Stockholms stad, (m) 
oppositionsborgarråd. De arbetar för att realisera anläggningsindustrin stora 

                                                      
20 Vägverket (1996): ”Promemoria angående inkomna yttranden rörande Miljökonsekvensbeskriv-
ningar (MKB) för Norra Länken arbetsplan 1, delen Norrtull-Roslagstull-Frescati samt arbets-
plan, delen Värtan”, 1996-04-24, beteckning SA 80 95:539, SA80 95:2993, s. 16, liknande kritik 
mot Österleden förekommer givetvis på många andra håll än de hittills refererade – jfr till exem-
pel Ansar, L. et al. (1988): ”’Krossa myten om Österleden’”, 1988-09-10, s. 5, Hall, T. (1989): 
”Borgarråd på villoled”, 1989-01-09, inget sidnr., Hall, T. (1989): ”Tusen procent mer trafik”, 
1989-12-06, inget sidnr., Ur Tid Är Leden (1996):Dennispaketet – En kritisk granskning, 3:e 
uppl, Kommunikationskansliet för Storstockholmsöverenskommelsens arkiv, Denniskansliets 
referensbibliotek 1994-1997 F4:18, s. 17 
21 Gyllensten, L. (1993): ”Dennispaketet och demokratin. Maktspråk och nonchalans utmärker 
projektets pådrivare, anser Lars Gyllensten”, Dagens Nyheter, 1993-12-27, avd. KUL, s. B02 (A4), 
jfr Sederholm, M., Gyllensten, L. (1995): ”Politikerkvartett som kör över folket – Dennispaketets 
tillskyndare visar demokratisk inkompetens, anser Sederholm och Gyllensten”, Svenska Dagbladet, 
1995-12-10, avd. Kultur, artikeltyp: Debatt, s. 54 
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projekt. Och samtidigt förvägras, påpekar Sederholm, Gyllensten, medborgarna 
en begärd och utlovad folkomröstning om Dennispaketet. 22 

Även i den akademiska sfären understryks bland annat Skanska ABs infly-
tande. Ingemar Ahlstrand, sysslar med trafikplanering, Kungliga tekniska hög-
skolan, Jan Owen Jansson, professor i trafikekonomi, Linköpings Universitet, 
Richard Murray, nationalekonom, Statskontoret (Förbundet för Ekoparken) et 
al. beklagar i Dagens Nyheter (25 november 1996)  att planerade trafikleder är 
så påkostade i relation till trafikfunktion. 23  De pekar på samhällsekonomiska 
kalkyler till stöd för sin åsikt och tillfogar: 

 “I vems intresse väljer politikerna det dyra alternativet? Det kan inte vara i 
stockholmarnas intresse för de skall betala förlusterna. Det måste finnas an-
dra vinnare. De mest uppenbara vinnarna är de fyra bolag som under slutet 
av 80-talet bildade Österledskonsortiet – Arcona, Atlas Copco, Fläkt AB och 
Skanska. De har just den kompetens som behövs för att bygga gigantiska tun-
nelprojekt. Några av företagen äger också mycket mark i Nacka och längs 
några andra delar av den planerade motorvägsringen.” 24 

Debattörerna frågar retoriskt i vems intresse politikerna väljer så dyra lösningar 
för vägarna. Och menar att det gynnar Österledskonsortiet. Falkemark (1999), 
understryker konsortiets inflytande över Dennispaketet. Han hävdar att målen 
för företagen ifråga är att (a) minska regionens köproblem, (b) flera av företa-
gen, Skanska AB, Atlas Copco AB och Fläkt AB, har relevant kompetens för 
området och hoppas på att få order, (c) intäkter från billtullsavgifterna, (d) De 
konsortieföretag som äger mark intill vägarna räknar med värdestegring. Fal-
kemark hänvisar till en rapport från Länsstyrelsen i Stockholms Län (1990) till 
stöd för den sistnämnda synpunkten. Dennispaketet fick, enligt Falkemarks 
uppfattning, så tydlig prägel av vägsatsning på grund av Österledskonsortiets 
idoga lobbyarbete. Han menar att det är belagt att konsortiet tillsammans med 
Handelskammaren fick igenom allt vad de önskade, nämligen att hela Ringen 
och Yttre Tvärleden skulle byggas. Vidare blir den redan tidigare nämnde Sahl-
ström, Österledskonsortiets projektledare, år 1993 operativ chef för Dennispa-
ketets motorvägsdel. Falkemark påpekar att den nämnde lobbyisten är den mest 

                                                      
22 Sederholm, M., Gyllensten, L. (1995): ”Politikerkvartett som kör över folket – Dennispaketets 
tillskyndare visar demokratisk inkompetens, anser Sederholm och Gyllensten”, Svenska Dagbladet, 
1995-12-10, avd. Kultur, artikeltyp: Debatt, s. 54 
23 Ahlstrand, I. et al. (1996): ”DN debatt: ’Sätt stopp för Dennispaketet’. Ledande nationaleko-
nomer och trafikexperter dömer ut projektet: Nu måste regeringen ingripa”, Dagens Nyheter, 
1996-11-25, avd. DEB, s. A04 (A4)  
24 Ibid, s. A04 (A4) 
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drivande i konsortiet och finner det anmärkningsvärt att han får anställning 
inom samma offentliga värld, som han så hårt arbetat för att påverka. 25 

Jakob, Vägverket, hävdar i en intervju med mig att konsortiet kontaktar ver-
ket för att få bygga Österleden mot koncession. När det gäller konsortiets in-
tresse av att få till stånd Österleden betonar han att de involverade företagen är 
verksamma i Nacka kommun. Det är just det område som vägen öppnar upp. 
Företagen äger mark, påpekar Jakob, som är möjlig att exploatera och som sti-
ger i värde med en ny trafikled. De har därför stort intresse av att få den till 
stånd. Om en motorvägsring byggs förbättras, anser Jakob, företagens situation 
ytterligare. Och tillägger att det inte är ovanligt att markägare är engagerade i 
vägbyggnation.26 Hans Cedermark, projektledare för motorvägsringen och Yttre 
Tvärlden, Stockholmsleder AB (bolaget är 1991-1993 ansvarigt för motorvägs-
ringen och Yttre Tvärleden, ägs i huvudsak av Vägverkskoncernen). Han be-
skriver i en intervju med mig Österledskonsortiets affärsidé: 

CEDERMARK: ”Dom fyra olika ägarna hade alla ett intresse av att få Ös-
terleden byggd. Atlas Copco hade sina fabriker i Nacka och ville ha kontakt 
med övergripande vägnätet och insåg att kontakten via Österleden var lämp-
lig. Dessutom hade man mycket stora markinnehav i Nacka som skulle kun-
na rendera bättre om man fick en Österled. Det var ett egoistiskt intresse från 
Atlas Copco, det var ingen tvekan om det, och det insåg vi. Skanska, vad 
hade dom för intressen? Jo, dom hade intresse att få bygga Österleden, tjäna 
pengar på det. Också ett egoistiskt intresse. Fläkt hade väl ungefär samma in-
tresse som Atlas Copco, man hade markinnehav i Nacka, dessutom hade dom 
intresse av att bygga avancerade tunnlar och få sina fläktar installerade där. 
Arcona, dom hade ju stora markinnehav i Nacka. Så det var alltså …ett  
mycket tydligt koncept bakom deras affärsidé. Och det är klart att vi genom-
skådade det. Så dumma var vi ju inte.”27 

Cedermark hävdar alltså att konsortieföretagen vill bygga Österleden eftersom: 
(a) Atlas Copco AB vill bättre trafikförsörja företagets fabriker i Nacka kom-
mun, (b) Atlas Copco AB, Fläkt AB, Arcona AB äger mark intill vägarna och 
räknar med värdestegring om vägen byggs. (c) Skanska AB ville tjäna pengar på 
att bygga vägen. (d) Fläkt AB ville tjäna pengar på att installera sina fläktar i 
ledens avancerade tunnlar.  

Allt som allt: Miljövänner med flera påstår om Österledskonsortiet exempel-
vis: (1) Anläggnings- och underjordsarbeten passar med inblandade företags 

                                                      
25 Falkemark, G. (1999): Politik, lobbyism och manipulation - svensk trafikpolitik i verkligheten, 
Bokförlaget Nya doxa, Nora, s. 208-209, 220-221, jfr Länsstyrelsen, Stockholms län (1990): 
Samhällsekonomiska aspekter på Dennispaketet, Rapport 15/1990, Länsstyrelsen, Stockholms län 
26 Jakob, intervju, s. 6-8 
27 Cedermark, H. (2003):Stockholmsleder AB, projektledare för motorvägsringen,  intervju – 2003-
06-06, s. 6 
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kompetensområden, (2) Konsortieföretag som äger mark intill vägarna räknar 
med värdestegring. (3) Mera byggarbete skapas i regionen. (4) Skanska AB ville 
tjäna pengar på att bygga Österleden. (5) Atlas Copco AB vill bättre trafikför-
sörja sina fabriker i Nacka kommun. (6) Konsortiets lobbyism mot politiker 
leder till Dennisavtalet. Och illustrerar att samhällsplanering inte styrs i demo-
kratiskt utan av företags vinstintresse. (7) Sahlström, konsortiets projektledare, 
blir Vägverkets operative chef  för Dennisavtalets vägdel, det illustrerar konsor-
tiets alltför stora inflytande i den offentliga sfären. 

16.2 Österledens historia 

Idén att skapa en Österled är långtifrån ny. När Österledskonsortiet i mitten av 
1980-talet aktualiserar idén om Österleden är det åtminstone 50 år sedan frågan 
först diskuteras. Stadsplanekontoret utarbetar ett sådant förslag redan 1935. 
Tanken är att med en östlig trafikled (d.v.s. öster om Gamla Stan), binda sam-
man Stockholms norra och södra delar. Planerna realiseras inte men idén om en 
Österled dör inte heller. Den dyker då och då upp och försvinner i den offentli-
ga debatten under de följande decennierna. Stadskollegiet tillstyrker den 19 
december 1946 att en internationell idétävling anordnas om en Österled. Även 
Stadsfullmäktige bifaller. Såväl bro som tunnelförslag prisbelönas när analysen 
av de många förslagen är klar år 1950. En von Heland, drätselkamrer och delta-
gare i prisnämnden, invänder mot tunnelförslaget: Trafikanterna kommer att 
välja yttrafiknätet eftersom de inte vill åka i en 5 kilometer lång tunnel. Det 
betyder att trafikledens avsedda avlastande effekter inte uppnås. Vidare är kost-
naderna för att bygga en sådan tunnel alltför höga. Wetterling, Stadsarkitekt 
och medlem i samma nämnd invänder mot ett annat av de vinnande förslagen, 
en brolösning. Det skulle medföra alltför brutala åtgärder på södra Djurgården. 
Kritiken känns igen ända fram till idag. Planerna rinner ut i sanden. I Trafik-
ledsplan för Stockholm 1960 aktualiseras återigen en Österled, nu bland annat 
på högbro över Saltsjön. Österleden planeras som en del av en i princip sexfilig 
motorvägsring runt innerstaden. Österleden ska vara färdig 1974 och hela ring-
en 1979. Detta realiseras inte. Essingeleden färdigställs dock 1966 och en del av 
Norra Länken är klar 1990.28  

 

                                                      
28 Internationell idétävlan – Rörande utformningen av en ny huvudtrafikled mellan Södermalm, 
Södra Djurgården och Östermalmsområdet i Stockholm (Österleden) – Frågor och svar, K.L. 
Beckman, Stockholm, Martin, J.H. (1950): “Österleden – Den stora stadsplanetävlingen”, Sam-
fundet Sankt Eriks Årsbok 1950, s. 140-164, Ahlberg, H. (1950): “Kommentar till pristävlingen”, 
Samfundet Sankt Eriks Årsbok 1950, s. 165-168, Rode, H. (2002): Chef, Vägverket – Region Stock-
holm,  intervju – 02-07-03, s. 1, Stockholms stad (1960): Trafikledsplan för Stockholm 1960: 
framlagd av generalplaneberedningen den 20 februari 1960, Stockholms stad, Stockholm, 1960, s. 
42, 81, Nationalencyklopedin 
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Motorvägsringen – Trafikledsplan för Stockholm år 1960 

Bild 2. visar motorvägsringen som den planerades år 1960. Valhallavägen ansluter till Öster-
ledensom passerar Ladugårdsgärdet, Södra Djurgården öster om Skansen samt på högbro 
över Saltsjön och ansluts därefter till Nya värmdövägen. Källa bild: Stockholms stad (1960): 
Trafikledsplan för Stockholm 1960: framlagd av generalplaneberedningen den 20 februari 
1960, Stockholms stad, Stockholm, 1960, s. 42, Källa text: ibid s. 44 

16.3 Konsortiet startar 

Österledskonsortiet växer fram ur ett politiskt initiativ. Erik Skogby är 1986 
teknisk direktör, Skanska AB samt arbetande ordförande för kommanditbolaget 
NOVUM (ägt av Skanska AB och Riksbyggen). NOVUM planerar att etablera 
ett centrum för biomedicinsk forskning och utveckling med samma namn i 
Huddinge kommun. Det är för övrigt ett projekt i miljardklassen. Karolinska 
institutet och Stockholms Läns landsting är aktuella som hyresgäster. Skogbys 
dagbok visar att i samband med ett möte den 22 januari 1986 om NOVUM-
projektet tar Stig Rindborg, (m) finanslandstingsråd, Stockholms län, plötsligt 
tar upp frågan om motorvägen Österleden. Rindborg framför att han inte tror 
på Kungshattsleden (kallas senare Västerleden, därefter Förbifart Stockholm) 
utan istället vill tidigarelägga en med vägtullar finansierad Österled. Leden ska 
förläggas i en tunnel under Djurgården. Han frågar Skogby om Skanska AB är 
intresserade av att engagera sig i motorvägen. Skogby funderar bara i några se-
kunder på Rindborgs propå och innan han svarar ja. Det sker innan ens Lars-
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Ove Håkansson, Skanska ABs VD, informerats. Han godkänner det först i 
efterhand, när Skogby strax efter mötet ringer upp honom.29 

Intrycket att Österledskonsortiet växer fram ur politikers initiativ stärks av 
följande. Samme Rindborg, Sture Palmgren, (m) stadsbyggnadsborgarråd, 
Stockholms Stad och Erik Langby, (m) kommunalråd i Nacka kommun, förfat-
tar ett PM daterat den 13 februari 1986, där de förslår att Österleden och Vär-
talänken byggs och betalas med trafikantavgifter. Författarna håller det i stort 
för omöjligt att med skattemedel kunna bekosta projektet. De menar därför att 
näringslivet bör ta på sig ansvaret för att vägarna kommer till stånd. Erforderligt 
kapital för att realisera motorvägen kan alltså genereras via nyttjandeavgifter. 
Andra resvägar finns för trafikanter som inte vill betala något. Avgiftsfinansie-
ringen antas fortsätta fram tills leden är betald, d.v.s. ca 20 år. Problem med 
buller, avgaser och framkomlighet i Stockholms innerstad kan, menar de, mins-
ka om leden byggs. Rindborg, Palmgren och Langby framhäver att regionplan 
1975 utgår från att Österleden/Värtalänken realiseras. Dessutom kan Österle-
den göra det möjligt att exploatera Frihamnsområdet, vilket bedöms som vä-
sentligt. Österleden/Värtalänken rör sträckan Hammarby fabriksväg/Huddinge-
vägen - Roslagsvägen. Stockholms Stad antas bidra till projektet med förbätt-
ringar vid Gullmarsplan, så att en effektiv anslutning kan ske från Huddingevä-
gen till Österleden. Därigenom underlättas passage från Södertörn till Stock-
holmsregionens norra och östra delar. 30 

Langby listar i tidningen FIN (Företag i Nacka nr 2 1986) de fördelar som 
skapas för såväl enskilda resenärer som näringslivet om Österleden och Värta-
länken byggs. Restiden till Arlanda flygplats kan kortas radikalt. Vidare får 
kommunen en mer central position i Stockholmsregionen. Ett företag i kom-
munen, Atlas Copco AB, har – påpekar han - fackkunskap på området tunnel-
byggnation. Näringslivsföreträdare har ställt sig positiva till förslaget. Langby 
tillägger i en intervju med mig att tanken med Österleden är att förbättra 
kommunikationerna i nord-sydlig riktning mellan Stockholms centrala delar 
men även mellan Arlanda och Nacka kommun. Det gäller att flytta ut trafiken 
från dess nuvarande sträckning i stadens centrala delar vid Slussen och Gamla 
Stan. Det är troligen även rent affärsmässigt en god affär att bygga Österleden.31     

                                                      
29 Skogby, E. (1986):Dagbok, 1986-01-22, ingen sidnr., Skogby, E. (2003): Skanska AB 1985-
1995, teknisk direktör, ordförande i det svensk-japanska konsortiet för Norrtull Centers arbetsut-
skott, telefonförfrågan, 2003-10-04, s. 1, Skogby, E. (2003): Skanska AB 1985-1995, teknisk 
direktör, ordförande i det svensk-japanska konsortiet för Norrtull Centers arbetsutskott, telefon-
förfrågan, 2003-10-13, s. 2 
30 Rindborg, S., Palmgren, S., Langby, E. (1986):PM angående utbyggnad av Österleden och 
Värtalänken i enskild regi, 1986-02-13, dnr. Nacka Kommunstyrelse, KFKS 1986-143 034-351, 
s. 1-3, jfr även Moderata Samlingspartiet (1986); Pressmeddelande, 1986-02-13, s. 1 
31 Langby, Erik (2003): Moderata Samlingspartiet, Kommunstyrelsens ordförande, intervju, 2003-
08-27, s. 1-4, Nacka Kommun (1986): Program – Nackautställningen, 23-27 april 1986, s. 1, 
inget dnr, Nacka Kommun (1986):Deltagarlista, skolstyrelsen, dnr. 6019/86, s. 1, FIN - Företag i 
Nacka (1986): ”Politisk framtidsdröm: Österleden – avgiftsfinansierad tunnel”, nr 2, s. 10 
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Nacka kommun anordnar den 23-27 april 1986 ”Nackautställningen” 
(NU86). Den berör relationen skola/arbetsliv respektive kommuner-
na/arbetslivet. Utställningsprogrammet klargör att det lokala näringslivet och 
skolan samarbetar för att förverkliga utställningen och att den bland annat vill 
åskådliggöra affärsverksamheternas spännvidd och duglighet i Nacka kommun. 
Langby är ordförande i kommittén för utställningen. Harry Norlin (avliden år 
1994), är projektledare för utställningen och en av kommitténs ledamöter. Nor-
lin knyts senare till Österledskonsortiet genom att bli Projekt Österledens in-
formationsansvarige. Philipson Construction AB, Fläkt AB, Atlas Copco AB 
och Skanska AB har montrar på utställningen. Langby menar att näringslivet 
kommer, i samband med evenemanget och kontakterna där, till insikt om en 
nord-sydlig förbindelses stora betydelse när det gäller deras utvecklingsmöjlighe-
ter. Han nämner bland annat att näringslivet deltar i paneldebatter. En delta-
garlista från en sådan som hålls den 24 april 1986, visar att en Nils-Åke Jenstav 
(avliden år 1993), Atlas Copco, MCT AB medverkar. Philipson, Atlas Copco 
och Fläkt har, fortsätter Langby, betydande verksamhet i Nacka kommun och 
engagerar sig i frågan om Österleden. Dessutom är Skanska AB intresserade. 
Langby anser att bolagets intresse motiveras av att vara med och realisera infra-
strukturen ifråga. De fyra företagen har dessutom generellt stort intresse för att 
Stockholmsområdet utvecklas på ett bra sätt.32  

Frågan om Österleden har, vilket framgår ovan, givetvis diskuterats tidigare 
poängterar Langby och refererar till 1950- och 1960-talet. Han talar alltså om 
det intresse för frågan som väcks på våren 1986. Langby betonar att det är ett 
politiskt och kommunalt uppslag som leder fram till starten för näringslivets 
engagemang för Österleden och bildandet av Österledskonsortiet. Han menar 
att det finns de som har för sig att det börjar som ett näringslivsinitiativ men 
det avvisar Langby bestämt. Petter, Österledskonsortiet, skildrar starten till 
Österledskonsortiet på ett sätt som väl stämmer med Langbys. Petter säger sig 
ha en tydlig minnesbild av ett samtal med Langby under 1985 eller kanske i 
början av 1986, som handlar om kommunikationerna. Denne berättar för Pet-
ter att frågan tidigare funnits på den politiska dagordningen och menar att det 
finns skäl att åter ta upp den. Petter påpekar att han redan tidigare funderat 
över saken men att samtalet med Langby stimulerar till aktivt engagemang.33  

Sam, Österledskonsortiet, har delvis en annan version av starten till Öster-
ledskonsortiet. En bergmekanisk kongress hålls i Helsingfors i maj 1986. Idén 

                                                      
32 Langby, Erik (2003): Moderata Samlingspartiet, Kommunstyrelsens ordförande, intervju, 2003-
08-27, s. 1-4, Nacka Kommun (1986): Program – Nackautställningen, 23-27 april 1986, s. 1, 
inget dnr, Nacka Kommun (1986):Deltagarlista, skolstyrelsen, dnr. 6019/86, s. 1, FIN - Företag i 
Nacka (1986): ”Nackautställningen 23-27 april 1986, nr 2, s. 2-3, Nacka kommun (1986): 
Nackautställningen 1986, utställarkatalog, Nacka, s. 6-7, 13, 15-17, jfr Svenska Dagbladet (1986): 
”Med hemkommunen som arbetsmaterial – Ger insikt i näringslivets villkor”, 1986-04-28, inget 
sidnr. finns 
33 Petter, Österledskonsortiet, intervju, s. 1, Langby, Erik (2003): Moderata Samlingspartiet, Kom-
munstyrelsens ordförande, intervju, 2003-08-27, s. 1-4 
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att bygga Österleden uppstår, påpekar Sam, när deltagarna med färja är på väg 
tillbaka till Sverige. Kongressen anordnades av Bergsprängningskommittén, som 
är en ideell förening med ett 60-tal företag som medlemmar. Det är företag vars 
verksamhet inrymmer projektering, byggande och drift av berganläggningar och 
gruvor samt produktion av sådana maskiner och redskap.34 Sam skildrar upp-
rinnelsen till idén att bygga Österleden: 

SAM: “Där var idén, vi tyckte det var för lite tunnelbyggande, som man såg 
framför sig och Bergsprängningskommittén tyckte det skulle vara jävla intres-
sant om man fick igång några rejäla tunneljobb, så enkelt var det. Och då 
var man överens om, tänk om man kunde köra igång Österleden, som det 
var så mycket diskussion om på 1970-talet, om att bygga Ringen färdig och 
då bestämde vi det att det skulle vi försöka driva. Så sedan när vi på hösten 
samma år, i september var det, satt och pratade, för då höll X [borttaget ord 
som kan identifiera Sam, min anm.] på med Nacka Strand-projektet för 
fullt, om just trafikförsörjningen. Då bestämde vi att vi skulle göra ett allvar-
ligt försök och se vad som skulle krävas för att man skulle kunna bygga Ring-
en klar.” 35 (Citat III, jfr nedan)  

Sam tillfogar att idén kommer fram mot bakgrund av den just då svaga efterfrå-
gan på underjordsarbeten. Det resoneras inom Bergsprängningskommittén vad 
för projekt som så småningom skulle kunna bidra till att stimulera köplusten. 
Det noteras att trafiktunnlar är ett område som man inte spenderat särskilt 
mycket energi på att få bygga. Bergsprängningskommittén är, enligt Sam, för 
övrigt generellt ofta idékläckare när det gäller underjordsarbeten. Det är riktigt, 
menar Sam, att Langby och andra moderata politiker tyckte att näringslivet 
skulle kunna realisera Österleden men att det är en sak att säga något och en 
annan att investera ett antal miljoner i projektet. Alltsedan mitten av 1930-talet 
har det talats om Österleden. Det är inget nytt. 36  

Sammanfattningsvis om Österledskonsortiets framväxt: Det är tydligt att 
Rindborg med flera moderata politiker på regional och kommunal nivå är de 
som (januari - februari 1986) återuppväcker idéerna om Österleden. De anser 
att näringslivet kan stå för dess realiserande. Sedan tycks Bergsprängnings-
kommitténs möte (maj 1986) medföra att mötesdeltagare som Sam medverkar 
till att konkretisera vägidéerna. 

De första kontakterna tas mellan Philipson Construction AB (ett fastighets-
bolag) och Skanska AB (bygg- och fastighetskoncern). Philipson Construction 
ABs intresse för Österleden beror, enligt Petter men även Sam (jfr citat nedan), 
på företagsledningens oro över Nacka Strands undermåliga trafikförsörjning. 

                                                      
34 Sam, Österledskonsortiet, intervju, s. 7, Uppgifter från hemsidan 
www.bergsprangningskommitten.a.se/ 
35 Sam, Österledskonsortiet, intervju, s. 7 
36 Ibid, s. 7 
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Nacka Strand är ett bostads- och kontorskomplex i miljardklassen i Nacka 
kommun. Om Österleden byggs kan problemet med projektets trafikförsörj-
ning åtgärdas. Men då krävs stöd från ett större företag än vad Philipson Con-
struction AB är. Därför tar företagets ledning kontakt med Håkansson, Skanska 
ABs VD, som sänder över ett par medarbetare. De ställer först kravet att Skans-
ka AB ska få uppföra Nacka Strand, vilket företrädare för Philipson Construc-
tion AB bestämt avvisar. Skanska AB avstår då från sina bygganspråk. Philipson 
Construction AB och Skanska AB är normalt sett konkurrenter men nu förenar 
de sina krafter, därefter ansluter sig Atlas Copco AB (arbetar med kompressor-, 
anläggnings-, gruv- och industriteknik) och Fläkt AB (verkstadsföretag, fram-
ställer bland annat anläggningar för rökgasrening, värme, ventilation och av-
fallsåtervinning). Österledskonsortiet växer sedan fram inom loppet av några 
månader 1986. 37  

 
 

 

Nacka Strand 

Bild 3. visar Nacka Strand, Nacka Kommun. Källa bild: AP-fastigheter, Foto: Magnus Rietz 

 

                                                      
37 Petter, Österledskonsortiet, intervju, s. 1-2, 9-10, Sam, Österledskonsortiet, intervju, s. 4, 18, Sam, 
Österledskonsortiet, intervju 2003-09-10, s. 2-3, Bonniers Lexikon, Bonniers förlag, Stockholm 
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16.4 Konsortiemedlemmarnas arbete för Österle-
den 

Petter, Österledskonsortiet, framhäver Philipson Construction ABs men särskilt 
Skanska ABs byggintresse när det gäller vägarna. Det senare bolaget är även 
involverat i ett köpcentrum i tre plan kallat Nacka Forum (invigs 1989) i Nacka 
centrum, vilket bidrar till deras intresse. Göran, Österledskonsortiet, hävdar - 
om samma spörsmål – att företagen kan tillgodose ett socialt intresse av att 
bygga en kringfartsled istället för att belasta inte minst miljön med genomfart. 
Beträffande Atlas Copco, Fläkt AB och Philipson Construction AB vill de för-
bättra trafikförsörjningen till Nacka kommun, där de har stora intressen. Vidare 
har alla fyra företagen relevant kompetens för infrastrukturprojekt. Atlas Cop-
cos huvudkontor är beläget i Nacka, vidare har de med sin borrteknik och sina 
borraggregat relevant teknik för tunnelbyggnation. Svenska Fläkt AB har sitt 
huvudkontor i Nacka kommun och är vidare intresserade av att bidra till erfor-
derliga ventilationsanläggningar. Philipson Construction AB är även de lokalise-
rade till Nacka kommun. Skanska AB vill delta i byggverksamheten. Göran 
menar till skillnad från Petter och Sam (se citatet nedan) att Nacka Forum är ett 
litet projekt för Skanska AB. Det spelade inte någon roll för bolagets intresse.38 
Även Sam, Österledskonsortiet, uttalar sig om företagens motiv: 

SAM: “Alla hade intressen i Nacka. Skanska höll på och byggde Forum just 
då [d.v.s. Nacka Forum, min anm.] och Arcona höll på och ähh, då hade X 
[något ord borttaget som kan identifiera Sam, min anm.] just fått stadspla-
nen klar på Nacka Strand och var i färd med att starta upp bygge på det och 
Atlas Copco hade sitt huvudkontor och stor, fortfarande verksamhet med 
verkstäder i Nacka och Fläkt likaså hade huvudkontoret i Nacka. Och alla 
de här företagen led av just då de dåliga förbindelserna med resten, att det 
var mycket köer och, så att det var stort intresse för att det här skulle kunna 
komma till stånd och sedan kan vi väl säga det att Skanska hade naturligtvis 
byggintresse och var intresserad av att det skulle bli flera tunnlar så man 
kunde vara med. Och byggde man med egen finansiering, så skulle man 
kunna ha en förhandlingsupphandling antagligen. Atlas Copco ohörbart sto-
ra markbyggande också med borrmaskiner, Fläkt på tunnelventilation, det 
fanns tekniska intressen där också, så att det fanns framför allt kompetens att 
göra de här beräkningarna när vi gick fram.”39 

                                                      
38 Petter, Österledskonsortiet, intervju, s. 1-2, 9-10, Göran, Österledskonsortiet, s. 4, jfr även Anton, 
Österledskonsortiet, intervju, s. 4-5 – som betonar samhällsintresset av snabbare transporter men 
också Österledskonsortieföretagens intresse av bättre kommunikationer till Nacka kommun 
39 Sam, Österledskonsortiet, intervju,s. 4, Sam, Österledskonsortiet, intervju, 2003-09-10, s. 8. Sam 
refererar i cit. till upphandlingsformer. I en konkurrensupphandling får uppdragstagare möjlighet 
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Sam betonar att konsortieföretagen har intressen i Nacka kommun, att Skanska 
AB sökte nya exploateringsprojekt att medverka i samt att konsortieföretagen 
hade relevant kompetens för bland annat tunnelventilation. Vissa av de fyra 
företagen äger mark i Nacka kommun. Det diskuteras om potentiella markvär-
desstegringar ifall Österleden realiseras och om det i så fall främjar konsortiefö-
retag. Jag frågar därför: 

GLEMDAL: “Hur är det med det här med mark och sådant för de här fyra 
företagen att de då kunde få ut mera för sin mark, spelade det någon roll? ” 

SAM: “Nää” 

GLEMDAL: “Jag menar det har ju påståtts i debatten till exempel i olika 
böcker [jag tänker framför allt på Länsstyrelsen i Stockholms Län (1990) och 
Falkemark (1999), min anm.] och så där. Lägesvärde eller vad det kallas.” 

SAM: “Självklart blir det lägesvärden men det blir förvandlat då till kan 
man säga från en låg nivå till en normal nivå. Och vad vi jämförde med var 
då frågan hur man kunde placera de här byggnationerna på marknaden 
jämfört med Arlandakorridoren då som var den heta på den tiden, där alla 
hade då flygplatsen [d.v.s. Riksflygplatsen Arlanda, cirka 40 km norr om 
Stockholm i Sigtuna kommun40, min anm.] i ena änden och storstan i den 
andra och man hade både järnväg och motorväg och allting och här var ex-
ploateringen väldigt kraftig.”41  

Sam förnekar först lägesvärdenas betydelse för företagen men svänger sedan och 
bekräftar deras betydelse. De ökade möjligheter till exploatering, som motorvä-
garna förväntas generera, spelar en roll i den planering som Österledskonsortiet 
gör. I den bemärkelsen verkar för övrigt utvecklingen vid Arlandakorridoren 
(Uppsalavägen) fungerat som referens för att bedöma exploateringsutvecklingen 
vid Österleden. Eftersom Sam säger både ja och nej tar jag återigen upp lä-
gesvärdena. Han gör då gällande att de inte ens funderade över dem. Jag säger 
då följande: 

                                                                                                                             
att lämna anbud på i särskilda handlingar specificerade arbeten. Anbuden gäller inte minst vilket 
pris exploatören kräver för att utföra arbetet. Sedan värderar och rangordnar uppdragsgivaren de 
hemliga anbuden. Däremot i en förhandlingsupphandling, som Sam talar om ovan, konfererar 
uppdragsgivaren (i det här fallet ledande politiker) med olika ledande uppdragstagare i frågan om 
budgeten för projektet. Sedan väljer uppdragsgivaren det bästa anbudet. Principiellt är det alltså 
möjligt med flera intressenter i en förhandlingsplanering men när det gäller byggandet av Öster-
leden finns, såvitt jag känner till, inte några andra aktivt engagerade uppdragsintresserade än 
konsortiet. Tanken är att konsortiet står för affärsrisken, d.v.s. finansieringen, i utbyte mot att få 
bära ansvaret för motorvägens byggnation och drift.39 
40 Nationalencyklopedin (2002): Uppslagsord Arlanda, Bonniers förlag, Stockholm 
41 Sam, Österledskonsortiet, intervju, s. 5 
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GLEMDAL: “Det gjorde ni inte?” 

SAM: “Nej inte i, jo på det sättet att detta skulle göra, det kunde långsiktigt 
bli en följdeffekt. Men det viktiga var egentligen funderingen, kunde vi få de 
trafikflöden som gjorde att vi skulle kunna betala igen lånen på investeringar 
för det var hela tiden en fråga man diskuterade eftersom vi skulle ha en ren 
tullväg och det skulle kosta då att passera en tull i Frihamnen var det tänkt 
och de skulle finansiera alltihopa och det var mycket diskussioner om säkerhe-
ten i då den här investeringen och vilken avkastning man kunde förvänta 
sig, för vi hade inte ställt något krav på att man skulle tullbelägga någonstans 
på det övriga nätet.”42 

Sam säger att man främst bekymrade sig över att trafikvolymerna skulle nå 
nödvändig storlek för lönsamhet. Markvärdesstegringarna beskrivs mera som en 
positiv bieffekt. Sam förnekar alltså först, men bekräftar sedan att ökade lä-
gesvärden spelade en roll redan på planeringsstadiet ’självklart’ men sedan sker 
först en dementi, därefter svänger Sam igen för att senare bejaka att det ’kunde 
långsiktigt bli en följdeffekt’ etc. Frågan är tydligt känslig. Min tolkning är att 
markvärdesstegringarna har viss mindre men ändock betydelse för företagen 
ifrågas engagemang för Österleden. 

Atlas Copco AB, Philipson Construction AB, Fläkt AB och Skanska AB 
samordnar sitt arbete i en projektgrupp som får namnet Projekt Österleden. 
Och består av personal från konsortieföretagen. Projektledare blir Sahlström, 
vice VD för Philipsson Construction. Österleden är (i sin vidare bemärkelse) 
tänkt att starta vid Roslagstull, och sedan gå förbi Frihamnsområdet och fram 
till Värmdöleden vid Henriksdalsberget i Nacka. Etappen Roslagstull - Fri-
hamnsområdet är placerad under jord, medan överjordslokalisering gäller inom 
Frihamnsområdet. Därefter förläggs leden åter under jord (vatten) fram till 
Nacka. Total vägsträcka är 9 km (varav 5,5 km under jord). Österleden är di-
mensionerad för 100 000 fordon/dygn, alltså samma kapacitet som den redan 
befintliga Essingeleden har. Tanken är att man ska kunna förflytta sig från 
Roslagstull till Nacka på cirka 8 minuter. Projekt Österleden fastslår i ett 
pressmeddelande den 2 april 1987 att en utredning visar att vägen är samhälls-
ekonomiskt lönsam. Vinsterna består bland annat i att biltrafikens restidsför-
brukning i innerstaden reduceras med ca 9 miljoner fordonstimmar/år, men 
cirka 4 miljoner av dessa sker istället på Ringen. Trafikolyckorna minskar med 
500 stycken/år, bussarnas medelhastighet i innerstaden beräknas öka med 20 % 
under högtidstrafik. Innerstadens gatunät besparas från avgaser och buller i och 
med att trafiken där minskar med ca 30 %.43 

                                                      
42 Sam, Österledskonsortiet, intervju, s. 6 
43 Sam, Österledskonsortiet,  intervju, s. 8-10, Sam, Österledskonsortiet, intervju 2003-09-10, s. 2-3, 
Bonniers Lexikon, källa databasen Presstext, internetaddress:www.presstext.prb.se, Projekt Öster-
leden (1987):Här är Österleden, Svenska Tryckcentralen, Vällingby, s. 1, 3, Pärm med ”fakta om 
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Konsortiet fastslår i oktober 1987 att Österleden sedan decennier setts som 
felande förbindelseelement i en motorvägsring runt Stockholm. Motorvägens 
färdigställande kan på flera sätt förbättra dagens situation. Biltrafiken beräknas 
att kraftigt öka fram till år 2020. Huvuddelen av innerstadens biltrafik består av 
genomfartstrafik. Resans slutpunkt ligger utanför stadskärnan. Österleden kan 
leda trafiken runt innerstaden istället för genom den. Konsortiet pekar även på 
bristen på regional balans. Österleden binder samman sydostsektorn med Han-
inge, Huddinge, Nacka, Tyresö och Värmdö med de norra och västra delarna 
av regionen. Detta kan skapa förutsättningar för att i ökad utsträckning lokali-
sera arbetsplatser söder om Stockholm, vilket kan skapa motvikt till den kraftiga 
företagsetablering som sker norr om. Vidare skapar innerstadens avlastning 
möjligheter att skapa en effektivare kollektivtrafik där.44 

Petter betonar att konsortiet arbetar målinriktat och offensivt för att långsik-
tigt genomdriva sin affärsidé. De investerar pengar i projektet, producerar kost-
nadskalkyler över finansieringen, knyter till sig banker och finansieringsinstitut, 
visar hur trafikanterna ska betala vid passage etc. De tekniska förutsättningarna 
bedöms, vissa utredningar görs och kontakter tas med Stockholms stad för att 
undersöka utsikterna för att inhandla erforderliga markarealer. Tunnlarna ana-
lyseras ur ventilations- och grundläggningsperspektiv. Österleden kräver bland 
annat en sänktunnel i Saltsjön och därför analyseras hur den ska kunna klara 
vikten utifall ett stort fartyg som en Finlandsfärja sjunker och hamnar ovanpå 
tunnelröret (detta är placerat på havsbotten, inte under). Det gäller att eliminera 
risken för vatteninträngning. Sedan uppvaktas politiker för att få de politiska 
församlingarna att i sina formella beslut stödja projektet. Vidare gäller det att få 
den allmänna opinionen och massmedia positivt inställda. Företagskonsortiets 
lobbyingarbete är det omvittnat effektivt. 45  Olof, Vägverket, beskriver konsor-
tiets verksamhet i detta avseende på följande sätt: 

                                                                                                                             
Projekt Österleden”, Per-Olof Sahlström, Projektchef skriver i ett förord, daterat okt. 1987 att 
pärmen innehåller: ”viktiga och relevanta fakta för debatten om Ringen.”, flik 3, s. 1, ”Detta är 
Österleden!”, flik 3, s. 1, Projekt Österleden (1987): ”Betr Österleden – Värtalänken”, till Fi-
nansborgarrådet, Stockholms stadshus, Stockholm, 1987-12-01, dokumentet undertecknat Atlas 
Copco – Magnus Schmidt, Hans Sandberg, Fläkt AB – Bengt Mårtensson, Arcona Fastighetsut-
veckling AB – Håkan Birke, Skanska AB, Stockholmsförvaltningen – Bert Lilja, s. 1-4, Projekt 
Österleden (1987): Pressmeddelande, 1987-04-02, s. 1-2 
44 Projekt Österleden (1987):Här är Österleden, Svenska Tryckcentralen, Vällingby, s. 1, 3, Pärm 
med ”fakta om Projekt Österleden”, Per-Olof Sahlström, Projektchef skriver i ett förord, daterat 
okt. 1987 att pärmen innehåller: ”viktiga och relevanta fakta för debatten om Ringen.”, flik 3, s. 
1, ”Detta är Österleden!”, flik 3, s. 1-2, jfr även Projekt Österleden (1989):Österleden – den un-
derjordiska länken som fullbordar Ringen kring Stockholm, Beskow/TR Tryck, 12.89, ingen sid-
numrering. 
45 Petter, Österledskonsortiet, intervju, s. 1-4, 13, jfr även Göran, Österledskonsortiet, intervju, s. 2, 
Väg- och vattenbyggaren (1991): ”Ringen med Österleden runt Stockholms innerstad”, nr 1 1991, 
s. 14-16 
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OLOF: “Ja. Och dom hade alltså påtagliga intressen av att det här kom till 
stånd. Så att det var ju ingen brist på medel och resurser. Med en så skicklig 
person som Per-Olof Sahlström [alltså konsortiets projektledare, min anm.], 
som inte gör mycket väsen av sig alltså, en utomordentligt social person, som 
man omöjligt kan bli arg på. För att jag menar, åren gick, och ständigt ma-
tande, broschyrer ut till alla hushåll. Det var en ständig kampanj som pågick 
hela tiden. Han var ute och höll föredrag, varje vecka. Med på debatter, han 
var suverän på debatter, påpeka med fakta. Han var ju påläst till max. Men 
han var alltså liksom en frontalfigur för dom. Det var ju då så länge som 
man drev det som ett separat projekt, medan … i bakhuvudet fanns ju då att 
det skulle ingå som ett led då, i en ring runt Stockholm. Men, jag menar, det 
blev etablerat som en opinionsfaktor i sammanhanget.” 46 

Olof framhåller Österledskonsortiets stora resurser, Sahlströms skicklighet 
som debattör och konsortiets uthålliga opinionsarbete. Även Kjell, Förbundet 
för Ekoparken, beskriver sina erfarenheter av kvaliteten på konsortiets påver-
kansansträngningar: 

KJELL: “Ja det var fantastiskt. De var otroligt skickliga. Jag var med på en 
del av deras möten. De gjorde det på det sättet som man ska göra d.v.s. de in-
riktade sig  på de som var tveksamma. --- Jag vet att vi hade en konferens 
här. Vi hade en konferens i samhällsplanering här i Stockholm vid den här 
tiden. Det var bara och ringa och fråga om de ville vara sponsor. Ja, bara om 
de fick informera om vårt projekt så blev det en skärgårdstur med middag på 
Vaxholm och lite så. Jag var med en gång när de informerade, det var plane-
ringschefer från Helsingfors och de gjorde det så jävla skickligt alltså, så efter-
åt så: -Vi får ju det här gratis också. Efteråt beklagade liksom den här plane-
ringschefen att han inte jobbade i Stockholm. Där ni får så mycket gratis. 
Och tänk om vi hade det så i Helsingfors. Han föll pladask. Även proffsen. 
Det var jävligt skickligt.”47 

Även Kjell betonar hur duktiga konsortiet är på att övertyga en publik om Ös-
terledens behövlighet. Apropå den politiska dimensionen av Österledskonsorti-
ets arbete finns i Österledsfrågan slitningar inom Socialdemokraterna. Mats 
Hulth, (s) fastighetsborgarråd och gruppledare för (s) i Stockholms stad, Inge-
mar Josefsson, (s) kultur- och miljöborgarråd, båda Stockholms stad och Bosse 
Ringholm, (s) landstingsråd, Stockholms läns landsting, tar i en debattartikel i 
Svenska Dagbladet den 15 juni 1988 upp Österleden. Frågan om Österleden är, 
konstaterar de, sedan en tid ett av ledmotiven i diskussionerna om trafikfrågor i 
Stockholm. Debattörerna pekar på miljöproblem förknippade med privatbilism 
och menar att en förbättrad kollektivtrafik är nödvändig. De hänvisar även till 

                                                      
46 Olof, intervju, s. 17 
47 Kjell, Förbundet För Ekoparken, intervju, s. 8-9 
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partiets förslag att avgiftsbelägga bilresor till innerstaden och konstaterar att 
Folkpartiet och Moderaterna avvisar detta. Konsortiets förslag, som de båda 
sistnämnda partierna stödjer, innebär att man måste betala en avgift för att 
använda Ringen men att det är kostnadsfritt att passera in till innerstaden. Kon-
sortiets förslag reducerar inte innerstadens trafikvolymer, skriver Hulth et al. 
Därför finns det en klar konflikt mellan konsortiets strävan efter att förränta sitt 
kapital och det samhälleliga målet att reducera biltrafikens negativa miljöeffek-
ter. De anser att många frågor om Österledens ekonomi och miljökonsekvenser 
ännu är obesvarade och noga bör utredas. Innan dess är det inte aktuellt för 
partiet att ta ställning i frågan.48 

De allmänna valen 1988 blir ett bakslag för konsortiet. Efter valet sker en 
uppgörelse mellan Socialdemokraterna och Stockholmspartiet. Den innebär 
bland annat att bilavgifter ska införas för passage till innerstaden. Vidare kom-
mer partierna överens om att inte bygga Österleden under mandatperioden.49 
Socialdemokraterna är påtagligt splittrade i frågan om trafikantavgifter till in-
nerstaden. Expressen skriver (17 januari 1990) om ”inbördeskrig”50 inom Soci-
aldemokraterna. Landsorganisationens (LO) distriktsavdelning i Stockholms 
Län debatterar på ett möte den 16 januari bilavgifter till innerstaden, något par-
tiet alltså kommit överens med koalitionspartnern att införa. Ett tydligt nej är 
för handen. När Hulth får höra talas om det ringer han upp Roland Larsson 
(kallad ’Betong-Larsson’ av miljörörelsen, jfr ovan) och ber att få diskutera frå-
gan vid ett särskilt möte. Larsson är de aktuella LO-distriktets förste ombuds-
man. Han har klart tagit ställning för Österleden. Larsson är i konflikt med 
Ingemar Josefsson, trafikborgarråd, Stockholm stad. Larsson uttalar att man 
inte bör fästa avseende vid borgarråd (alltså Josefsson) som inte klarar av att lära 
sig vari problemet består. Nya kontor, hotell och arbetsplatser skapar mer bil-
åkande, påpekar han. Josefsson har uttalat att han tänker avgå om Österleden 
byggs. Han är oroad över vägens miljöeffekter och hävdar att Larsson lämnar 
felaktiga uppgifter till LOs medlemmar om dessa.51  

När det gäller det generella gensvaret för konsortiets intentioner betonar 
Sam de positiva reaktioner som hans första påstötningar möter hos politiker 
samt hos LO och menar att ”det var som att öppna en dammlucka”.52 Vägarna 
uppfattas behövas: 

                                                      
48 Hulth, M., Josefsson, I., Ringholm, B. (1988): ”Österleden är ingen självklarhet”, Svenska 
Dagbladet, 1988-06-15, sidoang. saknas., 
49 Svenska Dagbladet (1990): ”Vägen fri för steg mot Österleden – S slipper löfte i valuppgörelse”, 
ingen sidoangiv. 
50 Expressen (1990): ”’Skärpning sossar nu måste vi enas om bilavgifterna’”, Knave, A., 1990-01-
17, avd. NYH, s. 21 (S1), 
51 Expressen (1990): ”’Skärpning sossar nu måste vi enas om bilavgifterna’”, Knave, A., 1990-01-
17, avd. NYH, s. 21 (S1), Expressen (1990): ” … men grälet fortsätter”, Knave, A., 1990-01-17, 
avd. NYH, s. 21 (S1 
52 Sam, Österledskonsortiet, intervju, s. 7 
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SAM: “--- jag skulle vilja påstå att vi redan från början hade ju en, hela ti-
den har det varit en majoritet för det här att göra de här lösningarna, ganska 
snart så upptäckte vi det att i alla partier fanns det majoritet för. Även om 
man sedan av olika taktiska skäl hade en annan linje utåt, Stockholmspartiet 
till exempel som var mot vägutbyggnad som sjutton. De hade jävligt svårt, de 
som var innerstadsbor tyckte det vore mycket bättre om bilarna åkte ut, för-
svann i tunnlar utanför stan än gå på gatan där de bodde. Vänstern hade 
ideologiska problem med privatfinansiering men samtidigt så hade både So-
cialdemokraterna och Vänsterpartiet en väldigt stor grupp med folk som allt-
så rent konkret arbetade i trafiken som tyckte det här var toppen, så från 
LO-sidan hade vi hela tiden väldigt stark support för det här. Och det gjorde 
ju det att det var ju väldigt knöligt för sossarna. Men till slut så är det så, de 
hade ju också väldigt stabil majoritet hela tiden av sina väljare för det här 
och som utvecklingen nu har visat. Det är lätt och glömma det här att privat 
sjukvård och friskolor, allt det här, det var usch och fy på den tiden.”53 

Även om Sam företrädesvis poängterar den goda respons som konsortiets planer 
möter hos de politiska partierna medger han alltså att, vilket redan framgått 
ovan, att arbetarrörelsen är splittrade internt. Göran, Österledskonsortiet, beto-
nar att ett lobbyarbete sker särskilt mot Stockholms kommun men säger samti-
digt att det finns ett ansenligt motstånd speciellt hos Socialdemokraterna. Han 
poängterar dessutom, till skillnad från Sam, att konsortiet arbetar ”i motvind” 54  
under hela projekttiden.55 

Sam menar att opinionsundersökningar, alltsedan slutet på 1980-talet, visar 
att det finns en stabil majoritet för att bygga motorvägarna. De flesta anser, 
menar Sam, att det är självklart att man inte bör köra rakt igenom innerstaden. 
Det för alltför långt att granska alla de opinionsundersökningar som Österleds-
konsortiet beställt. Jag noterar att konsortiet i nyhetsbrevet Österleden (1991, 
nr 1) refererar till att sju opinionsundersökningar genomförts under de senaste 
åren. Konsortiet hävdar att dessa visar ett stort och konstant ökat stöd under de 
senaste åren för att bygga en ringled. Det är i princip tillräckligt att studera en 
opinionsundersökning för att pröva utsagan. Jag fördjupar mig därför i en av de 
sju undersökningarna. Det är en SIFO-undersökning daterad 2 april och den är 
beställd av Österledskonsortiet. Resultatet bygger på intervjuer med 809 perso-
ner i Storstockholm i åldrarna 18-70 år. Intervjuerna genomförs under perioden 
den 20 – 26 mars 1987.56 Ett exempel på fråga är: 

                                                      
53 Ibid, s. 7 
54 Göran, Österledskonsortiet, intervju, s. 3 
55 Ibid, s. 3 
56 Sam, Österledskonsortiet, intervju, s. 14-15, Österleden, nr 1 febr. 1991, årgång 5, s. 6-7, SIFO 
(1987):Österleden, daterad 1987-04-02, s. 1-4, bilaga frågeformulär s. 1-13, Arkiv: Gullers Grupp 
Informationsrådgivare AB 
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”Biltrafiken i Stockholm väntas enligt landstingets beräkningar öka med 60 
% fram till 2000. Österledens huvudsyfte är att avlasta innerstaden från den 
ökande norr- och södergående genomfartstrafiken. Tror du att en sådan ny 
trafikled behövs?”57 

Inte mindre än 74 % av respondenterna svarar ja på frågan. Det är inte förvå-
nande, som man frågar får man nämligen svar. Notera att frågan först beskriver 
ett problem, trafikvolymerna ökar kraftigt och därefter erbjuds en lösning, Ös-
terleden. Lösningen markeras med ett ord med positiva konnotationer ”avlasta”. 
Sedan i ett tredje delled kommer själva frågan: Tror du att att en sådan ny tra-
fikled behövs? Informationen före frågan är ledande och uppmuntrar svar till 
förmån för ett jakande svar. Ett annat exempel när det gäller frågeunderlaget till 
intervjuerna är följande: 

”Om österleden byggs, vilket kommer för dig vara det tyngst vägande skälet 
för att utnyttja leden? Är det tidsvinsten, miljöhänsynen, den ökade säkerhe-
ten, kombinationer av dessa skäl eller är det några andra skäl?” 58 

85 % svarar tidsvinsten, 50 % miljöhänsynen och 41 % ökad säkerhet (val av 
mer än ett alternativ tillåts). Återigen laddas frågekonstruktionen i positiv rikt-
ning nu i dess senare led (fråga två) med flera sådana ord efter varandra: tids-
vinst, miljöhänsyn, ökad säkerhet.59 Undersökningen ger på det hela taget posi-
tivt laddad information om Österleden. Inga slutsatser kan, hävdar jag, därför 
dras av opinionsstudiens resultat.60 

Vi återgår till den kronologiska redovisningen av konsortiets arbete med att 
realisera Österleden. Harry Norlin, informationschef på Projekt Österleden 
uttalar sig något uppgivet i tidskriften Rubrik – Ekonomi & Marknad (19 mars 
1990): ”Jag trodde aldrig det skulle vara så här svårt att få ut ett budskap till 
politiker. Dom talar helt enkelt inte samma språk som vi i näringslivet.” 61 Nor-
lin har under inte mindre än fyra år försökt få de lokala politikerna i Stocholm 
och Nacka kommun att inse nödvändigheten av att bygga Österleden.62 Det 
skulle lätta bördan för innerstaden och få restiderna att sjunka för regionens 
affärsrörelser. Han tillfogar sedan följande: 

”Det hela verkade så enkelt i början. Vi har kompetens och en bra idé som 
inte kommer kosta kommunerna ett öre. Vi tar dessutom alla risker. När vi 

                                                      
57 SIFO (1987):Österleden, daterad 1987-04-02, s. 2, bilaga frågeformulär s. 3-4, Arkiv: Gullers 
Grupp Informationsrådgivare AB 
58 Ibid, s. 3-4, bilaga frågeformulär s. 11-12, Arkiv: Gullers Grupp Informationsrådgivare AB 
59 Ibid, s. 3-4, bilaga frågeformulär s. 11-12, Arkiv: Gullers Grupp Informationsrådgivare AB 
60 Ibid, s. 1-4, bilaga frågeformulär s. 3-4, 13, Arkiv: Gullers Grupp Informationsrådgivare AB 
61 Rubrik – Ekonomi & Marknad (1990): ”Österledsprojektet - Svårt att sluta cirkeln …”, 19 mars 
1990, Grossman, D., s. 9 
62 Ibid, s. 9 
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presenterade förslaget för politikerna trodde jag lite naivt att de skulle bli 
glada och att ett beslut skulle komma inom ett år …”63 

Norlin fortsätter på temat om skillnaden mellan företagsvärlden och den poli-
tiska sfären. Han påpekar till exempel att i näringslivet finns en framförhållning 
på 10-20 år. Politikerna tänker i termer av sina mandatperioder. När det gäller 
marknadsföringen av Österleden inser, uttalar Norlin, konsortiet tidigt behovet 
av denna. Politikerna är den primära målgruppen, därutöver allmänhet och 
massmedia. Kommunikationsstrategin innebär att undvika emotionella argu-
ment samt polemik med miljövänner. Målet är istället att erbjuda odiskutabla 
fakta. Norlin noterar att det finns en politisk röstmajoritet för att bygga leden i 
Nacka kommun. I Stockholms kommun vill endast moderater och folkpartister 
att Österleden byggs. Vänsterpartiet kommunisterna, Centerpartiet, Sto-
cholmspartiet och Miljöpartiet är emot. De fruktar, enligt Norlin, att trafiken 
ökar som en effekt av utbyggnaden. Socialdemokraterna avvaktar tills vidare i 
frågan. Norlin påpekar att ämnet om privatfinansierad infrastruktur är kolossalt 
känsligt för partiet, men att Projekt Österleden lyckats få till stånd en lagänd-
ring, som sanktionerar avgiftsbeläggande av vägar. De kan i och med det bekos-
tas med privata medel.64 

16.5 Konsortiet Dennis och Ringen 

Det visar sig att Österledskonsortiet, kort efter Norlins intervju, får anledning 
till att inta en mer positiv position när det gäller utsikterna till projektförverkli-
gande. Landets regering tillsätter i april år 1990 tre förhandlare för Stockholm, 
Göteborg och Malmö. Uppgiften är att förbättra storstadsregionernas trafiksy-
stem. 65 I Sveriges huvudstad blir Bengt Dennis förhandlingsansvarig. Petter, 
Österledskonsortiet: 

PETTER: “Vi uppvaktade Bengt Dennis då från Österledskonsortiet tidigt, 
och det är nog min uppfattning att Österledskonsortiet var så att säga den 
här gnistan som fick det här att börja rulla och så konstaterade man, att man 
kan ju inte bara bygga Österleden, det finns ju annat som är viktigare, och 
så blev det hela till Ringenprojektet och Dennispaketet av det. Det är min be-
stämda uppfattning att det är på det sättet. Faktiskt, det var det här som fick 
bollen att börja rulla och så blev det något annat än vad vi hade tänkt i och 

                                                      
63 Ibid, s. 9 
64 Ibid, s. 9 
65 Petter, Österledskonsortiet, intervju – 02-06-26, s. 1-4, Falkemark, G. (1999): Politik, lobbyism 
och manipulation - svensk trafikpolitik i verkligheten, Bokförlaget Nya Doxa, Nora, s. 209-210  
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för sig. Det blev (skratt) en jävla massa annat… Det var ju sorgligt, det hade 
verkligen behövts det här ---.”66 

Petter hävdar att konsortiets arbete är Dennispaketets tändande gnista. Bengt 
Dennis inbjuder den 22 och 30 maj 1990 Österledskonsortiet, Svenska Väg-
föreningen och Svenska Handelskammaren till förhandlingar som syftar till att 
åstadkomma ett åtgärdspaket för att förbättra Stockholmsregionens trafiksy-
stem. Falkemark (1999) konstaterar att dessa är de enda privata organisationer-
na, undantaget de politiska partierna, som bjuds in att delta i förhandlingarna. 
En förfrågan från Jan Wiklund, Alternativ Stad, om att få besöka Bengt Dennis 
avvisas. Dennis framhåller att regeringen givit honom ett förhandlingsuppdrag 
och att han därför endast är intresserad av dem, som kan utgöra part i en över-
enskommelse. Den ideella föreningen ifråga hör uppenbarligen inte till dessa.67 
Förhandlingarna mynnar ut i att Österledskonsortiet av Dennis får uppdraget 
att komma med ett förslag om hur de kan realisera och även driva en motor-
vägsring runt Stockholm. Österledskonsortiet beskriver den 24 augusti 1990 
uppgiften i ett brev till Bengt Dennis: 

 “Konsortiet har nu av regeringens förhandlingsman i ärendet om Stockholms 
trafikfrågor, Bengt Dennis, anmodats att komma med ett förslag på hur kon-
sortiet skulle kunna utföra och driva en komplett ringled runt Stockholm 
utan att belasta kommun-, landstings- eller statsbudgeten. Finansieringen av 
projektet skall ske genom avgifter på den trafik som nyttjar leden.”68 

I brevet understryks att konsortieföretagen är villiga att åta sig chefskapet för en 
organisation som utför byggnationen av den kompletta Ringen. Vidare fram-
hävs att tidplanen förutsätter att beslut fattas i januari 1991. Konsortiet bifogar 
en projektbeskrivning. Den är baserad på ett ansenligt utredningsarbete som 
genomförts av en uppsjö av experter. Där framgår bland annat att kon-
struktionen kräver 2 500 årsarbeten under sex år. Handelsbanken, Nordbanken 
och Skandinaviska Enskilda Banken demonstrerar hur Ringen kan finansieras. 
Det innebär att vägen 30 år efter att den tagits i drift överförs till det allmänna. 
Konsortiet föreslår att ett bolag bildas med namnet Stockholms Ringled AB, 
samägt av konsortiemedlemmarna, privata, kooperativa och offentliga intressen-
ter. Sahlström, projekt Österledens chef, betonar att det handlar om ett av lan-
dets största anläggningsprojekt någonsin och som därtill ska förverkligas inom 

                                                      
66 Petter, Österledskonsortiet, intervju, s. 10 
67 Falkemark, G. (1999): Politik, lobbyism och manipulation - svensk trafikpolitik i verkligheten, 
Bokförlaget Nya doxa, Nora, s. 211-212 
68 Projekt Österleden (1990): ”Ringen runt Stockholm”, till Bengt Dennis, Storstockholmsför-
handlingen, 1990-08-24, dokumentet undertecknat Projekt Österleden – Tom Wachtmeister, s. 
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en synnerligen kort tidsperiod. Han konstaterar även att allt det utredningsarbe-
te som konsortiet genomfört sedan 1986 nu kan komma till användning.69  

Konsortiets Ringenprojekt har, fastslår Sam, Österledskonsortiet, flera upp-
seendeväckande särdrag (för svenska förhållanden). Det är för det första att byg-
ga motorvägar under mark i en sådan omfattning. Det handlar inte bara om 
tunnlar utan även om att bygga några av världens största trafikplatser under 
jord. Det finns för det andra privat finansiering och det finns för det tredje väg-
tullar. Det senare innebär stränga krav på projektets politiska uppslutning. Har-
ry Norlin, Österledskonsortiet, klargör i Expressen (8 november 1990) att det 
måste föreligga bred politisk uppslutning för Österleden. Det finns finansiärer 
men han markerar att det handlar om riskkapital. Det får därför inte finnas risk 
för att politikerna fördröjer eller stoppar projektet.70 

Konsortiet bildar 1990 ett projektbolag, Österleden AB. Sahlström blir verk-
ställande direktör. Tanken är att bolaget ska projektera, finansiera, upphandla 
och driva vägen. Det går dock inte som konsortiet tänkt sig. Hans Cedermark, 
projektledare hos Vägverkskoncernens dotterbolag Stockholmsleder AB 
(SLAB), beskriver skeendet: 

CEDERMARK: ”Först så hade dom [d.v.s. Österledskonsortiet, min anm.] 
tänkt sig att bygga enbart Österleden. Sedan erbjöd dom sig i samband med 
Dennisförhandlingarna, att ta hand om hela Ringen. Men då sa Vägverket 
genom Per Anders Örtendahl, som var Generaldirektör då, att det kan vi 
aldrig tänka oss, utan vi ska ha kontrollen av hela Ringen och hela avgiftsfi-
nansieringen. Och därför startar vi ett bolag som tar hand om detta. Det fick 
dom finna sig i. Det köpte Bengt Dennis och dom här partierna.” 71 

Cedermark menar att Österledskonsortiet först ville bygga Österleden och 
längre fram hela motorvägsringen men att Örtendahl stoppade dessa planer. 
Örtendahl säger i en intervju med mig att verket i och för sig inte hade något 
emot privat finansiering. Vägarna måste emellertid lokaliseras till den plats där 

                                                      
69 Projekt Österleden (1990): ”Ringen runt Stockholm”, till Bengt Dennis, Storstockholms-
förhandlingen, 1990-08-24, dokumentet undertecknat Projekt Österleden – Tom Wachtmeister, 
s. 2-3, Expressen (1990): ingen rubrik, 1990-11-08, Aschberg, L., avd. NYH, s. 19 (S1), Falkem-
ark, G. (1999): Politik, lobbyism och manipulation - svensk trafikpolitik i verkligheten, Bokförlaget 
Nya doxa, Nora, s. 212, Österleden, nr 1 febr. 1991, årgång 5, s. 2, 4-5, jfr även Göran, Österleds-
konsortiet, intervju, s. 2, Väg- och vattenbyggaren (1991): ”Ringen med Österleden runt Stock-
holms innerstad”, nr 1 1991, s. 14-16 
70 Sam, Österledskonsortiet, intervju, s. 6 och 10, Projekt Österleden (1990): ”Ringen runt Stock-
holm”, till Bengt Dennis, Storstockholmsförhandlingen, 1990-08-24, dokumentet undertecknat 
Projekt Österleden – Tom Wachtmeister, s. 2-3, Expressen (1990): ingen rubrik, 1990-11-08, 
Aschberg, L., avd. NYH, s. 19 (S1) 
71 Cedermark, H. (2003):Stockholmsleder AB, projektledare för motorvägsringen,  intervju – 2003-
06-06, s. 17 
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de samhällsekonomiskt sett gör mest nytta och inte där störst intäkter genere-
ras.72 

Det politiska landskapet förändras sedan på ett för Österledskonsortiet posi-
tivt sätt. I mitten av september 1990 lämnar Stockholmspartiet alliansen med 
Socialdemokraterna. Orsaken är att de bilavgifter för passage till innerstaden, 
som man efter valet 1988 kom överens om, inte genomförts. Hulth (s) klargör, 
enligt Svenska Dagbladet (22 september 1990), att partiet nu inte längre är 
uppbundet av avtalet med Stockholmspartiet att inte bygga Österleden. Josefs-
son (s) har uttalat att han tänker avgå om vägen realiseras. Hulth anser dock att 
denne ska stanna på sin post och så sker också.73 

Dennisavtalet undertecknas den 23 januari 1991. Vägverkets Investerings-
aktiebolag Väginvest köper den 12 februari 1991 Stockholms Ringled AB för 
150.000 kronor. Säljare är Atlas Copco AB, ABB Fläkt AB, Arcona Fastighets-
utveckling AB och Skanska AB. Cedermark, SLAB, betonar att Stockholms 
Ringled AB köps främst för namnets skull för att Vägverket ska kunna registrera 
sitt snarlika bolagsnamn. Vägverket bildar därefter dotterbolaget Stockholmsle-
der AB. Det registreras den 7 maj 1991. Bolagets uppgift är, vilket framgår av 
bolagsordningen, att planlägga, anlägga och sköta Ringen och Yttre Tvärleden. 
Det får alltså med ett tillägg exakt samma uppgifter som Österledskonsortiet 
verkat för att få när det gäller deras eget projektbolag Österleden AB. Tillägget 
är att SLAB får samma uppgifter för en Yttre Tvärled (Västerleden). Dennispa-
ketets vägar ska finansieras genom lån som avbetalas med intäkter från trafi-
kantavgifter. Örtendahl menar att skälet till att bilda SLAB var att hålla isär 
vägarnas finansiering från annan verksamhet inom verket. Regeringen och 
andra involverade parter anser sig behöva, för att underlätta kontroll över kost-
nadsutvecklingen, ha hög transparens när det gäller penningflödena. Det är, 
enligt Olof, Vägverket, underförstått att SLAB ska avvecklas när lånen är återbe-
talade efter ca 25 år. Vägarna övergår då till det allmänna vägnätet. Senare 
samma år inträder Stockholms stad som mindreägare i SLAB. Väginvest äger 
80% av aktierna.74  

Petter, Österledskonsortiet, reflekterar över utvecklingen och Dennispake-
tets tillkomst. Det innebär slutet för deras intentioner att bygga Österleden och 
resten av motorvägsringen. Petter menar att konsortiet arbetade effektivt med 
frågorna. De gjorde vad som var möjligt att åstadkomma och utan att några 

                                                      
72 Örtendahl, P.A (2003): Vägverket, Generaldirektör, 2003-08-27, s. 2-3 
73 Svenska Dagbladet (1990): ”Vägen fri för steg mot Österleden – S slipper löfte i valuppgörelse”, 
ingen sidoangiv. 
74 Petter, Österledskonsortiet, intervju, s. 1-4, Stockholmsleder AB (1991): Årsredovisning, daterad 
1992-03-30, Vägverket – Region Stockholms arkiv, s. 1-2, Cedermark, H. (2003):Stockholmsleder 
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4-6, 8-9, Stockholmsleder AB (1992):Årsredovisning, daterad 1993-03-18, Vägverket – Region 
Stockholms arkiv, s. 1, Örtendahl, P.A (2003): Vägverket, Generaldirektör, 2003-08-27, s. 4 
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avgörande fel gjordes till exempel att de spenderade för mycket eller för litet 
pengar.75 Han konstaterar att: 

PETTER: ”Vi satsade ganska målmedvetet och aggressivt och vi väjde inte 
för att vi fick kostnader, utan vi såg det här som ett långsiktigt mål och vi bet 
i gräset till slut. Det gör man ibland. Nej, det var rätt, vi gjorde rätt i att 
försöka.”76 

Petter är nöjd med Österledskonsortiets satsning men konstaterar att de trots 
det misslyckades med sina planer. Konsortiemedlemmen tar  även upp de aktu-
ella företagens betydelse för Dennispaketets tillkomst (jfr även samma persons 
uttalande ovan): 

PETTER: “Men det rådde ingen tvekan hos mig om att det var det här arbe-
tet vi bedrev inom Österledskonsortiet, lobbying, seminarierna, visade på för-
delarna, som startade hela den här snöbollen och som så småningom blev ett 
Dennispaket. Det är jag övertygad om. Det knäcktes ju på vägen det där 
Dennispaketet, som du vet, det blev något annat...” 77 

Petter betonar återigen att Österledskonsortiets arbete var avgörande för att 
Dennispaketet kom till. Petter upplever att det existerar ett ansenligt motstånd 
mot Österledsprojektet. Det är tekniskt komplicerat, det gäller att ansluta en 
tunnel till en bergtunnel under vatten. Det är likaledes komplicerat att finansie-
ra och hålla kostnaderna nere. Det största problemet är dock den ”politiska 
låsningen”78 (Citat IV, jfr nedan), som han uttrycker det. Därför omintetgörs 
konsortiets planer. Göran, Österledskonsortiet, anser det vara självklart att kon-
sortiet bidragit till utfallet d.v.s. Dennispaketet. Det sker genom att man skapar 
ökad insikt om chanserna till avsevärt bättre trafiklösningar. På min fråga om 
finansieringsmodellen för konsortiets motorvägsring respektive Dennispaketet 
är lika, svarar han att det inte finns någon skillnad. Sam, Österledskonsortiet, 
menar - vilket framgår av kapitlets portalcitat - att deras arbete för Österleden 
och motorvägsringen leder fram till Dennispaketet. Han menar att företagen 
ifråga blåste liv i en gammal, med periodiskt varierande intensitet återkomman-
de, fråga.79   

                                                      
75 Petter, Österledskonsortiet, intervju, s. 13, Göran, Österledskonsortiet, intervju, s. 2 
76 Petter, Österledskonsortiet, intervju, s. 13 
77 Ibid, s. 11 
78 Ibid, s. 13 
79 Ibid, s. 13, jfr även Göran, Österledskonsortiet, intervju, s. 2, Väg- och vattenbyggaren (1991): 
”Ringen med Österleden runt Stockholms innerstad”, nr 1 1991, s. 14-16, Sam, Österledskonsorti-
et, intervju, 2003-09-10, s. 10, Göran, Österledskonsortiet, intervju, s. 3-4 
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16.6 Konsortiet gynnas av maktkamp 

Det ska visa sig att av en slump står företagen bakom Österledskonsortiet inför 
viss medgång. En intern konflikt inom Vägverket verkar i den riktningen. Den 
rör vilken position verkets projektbolag Stockholmsleder AB ska ha inom kon-
cernen. Örtendahl, verkets Generaldirektör, ger Hans Ekberg, civilingenjör, 
uppdraget att bli SLABs Verkställande direktör. Bolagets ledning handplockar 
vid starten 1991 ett 15-tal av de bästa ingenjörerna, ekonomerna, administratö-
rerna som Sverige kan uppbringa. De ska tillsammans realisera ett projekt som 
för landet är av exceptionella proportioner. Det är även av andra skäl särdeles 
komplicerat (jfr avhandlingens kap. 1). Svenska banker klarar inte att finansiera 
projekt av denna storlek. SLABs ledning vänder sig därför till utländska banker 
i frågan. Bolagets företrädare får  då ständigt samma fråga: Äger ni projektet? 
(jfr Norlin ovan, Österledskonsortiet har tydligen stött på samma inställning). 
De utländska bankerna kräver att SLAB ska ha total kontroll över projektet. 
Annars blir det ingen finansiering. Bolaget kan hänvisa till sin bolagsordning. 
Där framgår tydligt att företaget bär ansvaret för Dennispaketets vägdel.80 

Bildandet av ett projektbolag som utgör medelpunkten i ett sådant excep-
tionellt stort projekt skapar en intensiv debatt inom Vägverket både centralt hos 
verkledningen i Borlänge och regionalt i Stockholm. Vissa ledande företrädare 
ser ingen anledning att bilda något bolag för uppgiften och frågar: Ska det bil-
das ett vägverk till i Stockholm? Företrädare för SLAB tvingas, även om det 
egentligen inte är deras uppgift, att försöka förtydliga poängen med bolagsfor-
men. Det ska visa sig att motsättningarna så småningom får stora konsekvenser 
för SLAB och Österledskonsortiet.81 

Radikala aktivister genomför, enligt Ekologisten (nr 8 1998), under våren 
1993 sabotageaktioner mot företagen som de menar ligger bakom Dennispake-
tet. De utsatta företagen är SLAB, Fläkt AB, Skanska AB, Atlas Copco AB med 
flera. Skadegörelsen leder i de flesta fall inte till någon polisanmälan. Det beror, 
enligt tidskriften, på att företagen inte vill ådra sig dålig publicitet. Dagens Ny-
heter anger (8 augusti 1993) att skadegörelsen består av att aktivister satt upp 
affischer på fönster med ett lim som smälter in i själva fönsterrutan. Företagen 
får byta fönster för tiotusentals kronor.82  

Aktivisternas åtgärd mot just SLAB kan under alla förhållanden anses onö-
dig. Bolaget förlorar nämligen i mars 1993 ansvaret för motorvägsringen och 
Yttre Tvärleden. Vägverket omdanar SLAB till ett finansieringsbolag, vilket i 
jämförelse är en marginell uppgift. Bolaget bär huvudansvaret för Dennispake-

                                                      
80 Olof, Vägverket, intervju, s. 2-3, 5-6, 8-9, 19 
81 Olof, Vägverket, intervju, s. 8-9 
82 Ekologisten (1998): ”Cirkus Södra Länken – Så skapar man terrorister”, undertecknad Mathias, 
nr. 8 febr. 1998, s. 1, Dagens Nyheter (1993): ”Säpo bevakar miljöaktivister. Nätverk hotar stoppa 
Öresundsbron och vägbyggen genom sabotage och civil olydnad”, Bjerström, E., 93-08-08, avd. 
INL, s. A05 (A4) 
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tets motortrafikleder endast i ca 2 år. Hans Rode, Vägverkets regionchef för 
Stockholm, beskriver i en intervju med mig SLABs ändrade roll samt köpet av 
Österleden AB med följande ord: 

RODE: “Det var där jag kom in i bilden. Det var på det sättet, man gjorde 
en bedömning att det skulle kunna gå att privatfinansiera utbyggnaden av 
Österleden. Och då bildades det här konsortiet med Skanska, Atlas-Copco, 
Arcona osv. När dom hade utrett och projat [d.v.s. projekterat, min anm.] 
det, då var ju Per-Olof Sahlström VD i det, så visade det sig att dom här 
privata pengarna att gå in med, dom fanns inte. Det var inte lika lätt ohör-
bart i det. Och då började man också fundera på vid den tidpunkten vad det 
skulle betyda, privata finansiärer i infrastrukturen. Vid den tidpunkten så 
fick ju Vägverket det tydliga uppdraget av regering och riksdag att man skulle 
ansvara för det. Då blev det bestämt hos Vägverkets dåvarande generaldirek-
tör Per Anders Örtendahl att ansvaret för att genomföra Dennisöverens-
kommelsen skulle flyttas in i Vägverket. Det låg tidigare i en organisation 
som hette Stockholmsleder AB, ett dotterbolag som Vägverket bildade. Den 
VDn som fanns där heter Hans Ekberg. Jag blev alltså rekryterad 1991 för 
att i den här regionen, för att genomföra Dennisöverenskommelsen. Och 
Stockholmsleder AB skulle flyttas in huset här, och skulle bara var ett finansi-
eringsbolag. Och för att vi då också skulle få det underlag och material som 
fanns i Österleden så förvärvade Stockholmsleder AB Österleden AB, köpte 
alltså inkråmet och det tidigare jobbet och ohörbart allt det materialet till 
Vägverket.”83  

Rode hävdar alltså att Österledskonsortiet inte lyckas finansiera sin idé och 
hänvisar till diskussioner (kritiska) om privat finansiering av infrastruktur. Han 
påstår dessutom att Vägverket fick ett tydligt uppdraget av regering och Riksdag 
att de skulle bära ansvaret för finansieringen. Därför flyttade Örtendahl Den-
nispaketets vägdel från SLAB till Vägverket, Region Stockholm. Rode lägger till 
att han rekryterats just för att realisera Dennisavtalet. Rodes övriga version av 
skeendet är att Stockholms kommun ansåg att de hade en så liten ägarandel i 
SLAB (han är osäker på om han minns rätt). De tyckte därför att Vägverket 
likaväl kunde sköta alltihop och så blev det. Angående Ekberg tror han att den-
ne fick ett annat arbete och därför lämnade sin post. 84 

Den egentliga orsaken till omorganiseringen är, enligt Cedermark, en annan 
än vad Rode säger. Det finns en maktkamp mellan Rode och Ekberg, VD för 
SLAB. Det inleds kort efter Rodes tillträde som regionchef i Stockholm år 
1991. Ringenprojektet är som sagt exceptionellt stort med svenska mått mätt. 
Rode ser med ogillande ögon på att verket i SLAB får en allvarlig konkurrent 

                                                      
83 Rode, H. (2002): Chef, Vägverket – Region Stockholm,  intervju – 02-07-03, s. 11 
84 Örtendahl, P.A (2003): Vägverket, Generaldirektör, intervju, 2003-08-27, s. 6 
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inom det egna verksamhetsområdet och i den egna regionen. 85 Cedermark be-
skriver maktkampen på följande sätt: 

CEDERMARK: ”Alltså det var ju en maktkamp mellan Stockholmsleder AB 
och Vägverket Region Stockholm. Och den maktkampen slutade med att 
Vägverket vann och Stockholmsleder AB upphörde att fungera som … med 
egen verksamhet. Det blev liksom bara ett brevlådeföretag till slut. Och Väg-
verkets generaldirektör fattade beslut och gav oss en instruktion, och vi hade 
också en bolagsordning, som var kristallklar. Där stod det att vi skulle plane-
ra, projektera, ansvara för byggande och drift av Ringen och Yttre Tvärleden, 
som ett dotterbolag i Vägverket. Samtidigt så säger då Vägverket Region 
Stockholm genom sin vägdirektör Hans Rode att Vägverket är ju väghållare 
och vårt väghållningsansvar kan ju aldrig överlåtas på ett bolag i väg-
verkskoncernen. Hans Rode var ju klart missnöjd med att Stockholmsleder 
AB fick ett så stort inflytande på trafikledsplaneringen i Stockholm. Det var 
ju vi som höll i taktpinnen. Och det tyckte inte han om. Han mobiliserade 
då sin närmaste chef som hette Bengt Holmström, generaldirektörens närmas-
te man då på Vägverket i Borlänge, och även Per Anders Örtendahl för sin 
sak. Vi kunde ju bara utnyttja vår styrelseordförande som hette Sven Ge-
rentz. Som hade varit ordförande i hela Vägverkets styrelse under många 
år.”86 

Cedermark betonar att en maktkamp utbryter mellan Stockholmsleder ABs 
ledning och Vägverket, Region Stockholms ledning. Orsaken var att Rode, 
regionkontorets högste chef, inte kan acceptera att SLAB fått ansvar för Den-
nispaketets vägdel. SLAB förlorar maktkampen och får därefter bara en margi-
nell funktion.  

Maktkampen går närmare bestämt till så SLABs ledning hävdar att bolaget i 
likhet med andra bolag ska agera självständigt. Inte minst mot bakgrund av 
möjligheten till finansiering från utländska banker, som alltså kräver att bolaget 
har total kontroll över projektet. Vissa i Vägverkets centrala och regionala led-
ning betraktar dock SLAB mer eller mindre som en avdelning inom verket. Den 
konflikt som uppstår i frågan gäller alltså makten över det spektakulära Dennis-
paketets motortrafikleder. Motsättningarna leder till att Vägverkets ledning 
försöker förmå Ekberg, SLABs VD, att avgå. Han vägrar dock att lämna sin 
post frivilligt och har stöd av SLABs styrelse. Verket tvingas därför utlysa extra 
bolagsstämma och byta ut delar av styrelsen. Huvudkontoret i Borlänge medde-
lar i ett pressmeddelande den 25 februari 1993 att SLABs ställning kommer att 

                                                      
85 Cedermark, H. (2003):Stockholmsleder AB, projektledare för motorvägsringen,  intervju, s. 8-9, 
13, 18, Olof, Vägverket, tjänstman, intervju, s. 9-10, Olof, intervju, s. 16 
86 Cedermark, H. (2003):Stockholmsleder AB, projektledare för motorvägsringen,  intervju – 2003-
06-06, s. 8-9, Olof, Vägverket, intervju, s. 9, 15 
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ändras vid en extra bolagsstämma den 9 mars 1993. Vägverket, Region Stock-
holm, övertar ansvaret för vägarna.87 Pressmeddelandet lyder: 

”Detta innebär att en projektenhet bildas i Region Stockholm, med ansvar 
för upphandling i konkurrens och ledning av de projekterings-, bygg- och 
driftuppdrag som ingår i Vägverkets åtagande i Stockholmsöverenskommel-
sen. 

Till chef för projektenheten i Region Stockholm kommer civ ing Per Olof 
Sahlström att utses. Han är f n VD i Österleden AB och har arbetat med 
projektet sedan 1986. 

Genomförandet av vägprojekten i Dennispaketet är Vägverkets största åta-
gande i modern tid. Det är därför angeläget att tydlighet skapas i roller och 
ansvar och att projektkostnaderna hålls nere genom att effektivt utnyttja be-
fintliga resurser. Det är viktigt för genomförandet av hela Storstockholms-
överenskommelsen att full insyn i projektet säkerställs och därför ska projektet 
drivas av ett offentligt organ – Vägverket i det här fallet – framhåller gene-
raldirektör Per Anders Örtendahl i en kommentar till beslutet.”88  

Örtendahl menar bland annat att det krävs tydligare roller och att ansvaret för 
Dennispaketets vägdel därför ska flyttas till en projektenhet inom Vägverket, 
Region Stockholm. Sahlström, Österledskonsortiets projektledare, blir chef för 
enheten ifråga. Vägverkets generaldirektör Örtendahl inträder redan den 11 
januari 1993 i SLABs styrelse. En ledamot lämnar samtidigt styrelsen. Örten-
dahl övertar vid den extra bolagsstämman den 9 mars även ordföranden Ge-
rentzs arbetsuppgifter. Ekberg och Cedermark tvingas lämna sina poster vid 
samma tillfälle och datum. 89   
                                                      
87 Olof, Vägverket, intervju, s. 10, 20-22, Olof, Vägverket, intervju, s. 22, Stockholmsleder AB 
(1992):Årsredovisning, daterad 1994-04-11, Vägverket – Region Stockholms arkiv, s. 3, Vägverket 
– Huvudkontoret, Borlänge (1993): ”Vägverket stärker greppet om Dennispaketet”, Pressmedde-
lande, nr. 7, 1993-02-25, s. 1 jfr även Stockholmslederna, Nr. 13 – mars 1993, jfr Dagens Nyheter 
(1993): ”Tidtabellen ska säkras. Vägverkets ledning tar samlat grepp om Dennispaketet”, Melan-
der, P., 1993-02-26, avd. KOM, s. D04 (A4) - Sahlströms övergång till Vägverket sker i februari 
1993 
88 Stockholmsleder AB (1993):Årsredovisning, daterad 1994-04-11, Vägverket – Region Stock-
holms arkiv, s. 3, Vägverket – Huvudkontoret, Borlänge (1993): ”Vägverket stärker greppet om 
Dennispaketet”, Pressmeddelande, nr. 7, 1993-02-25, s. 1 jfr även Stockholmslederna, Nr. 13 – 
mars 1993 
89 Cedermark, H. (2003):Stockholmsleder AB, projektledare för motorvägsringen,  intervju – 2003-
06-06, s. 8-9, 13, 18, Olof, Vägverket, intervju, s. 9-10, 18, 20, Stockholmsleder AB (1992): 
Årsredovisning, daterad 1993-03-18, Vägverket – Region Stockholms arkiv, s. 2, s. 18, Regeringens 
proposition 1993/94:86 Finansiering av vissa väginvesteringar i Stockholms län m.m., underteck-
nad av Bengt Westerberg och Mats Odell den 13 januari 1994, s. 3-4 - klargör att Stockholmsle-
der AB:s funktion endast innefattar att ta upp lån och att sköta om den ekonomiskt tillsynen över 
projektet.   
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Maktkampen har koppling till avhandlingens kap. 15. I detta kapitel fram-
går att Skogby, teknisk direktör Skanska AB, hävdar att ledande personer inom 
Vägverket motsätter sig Norra länkens, delsträcka Norrtull - Roslagstull, omlo-
kalisering. Vägen flyttas från söder om landmärket Wenner-Gren Center till 
norr om denna byggnad. Det nya läget innebär att vägen placeras Bellevuepar-
ken. Skogby tror att Ekbergs, Stockholmsleder AB, VD, och Cedermark, pro-
jektledare, negativa inställning till vägflytten är skälet till att de får lämna sina 
poster. Men här framgår att det är en följd av att framför allt Ekberg förlorar en 
maktkamp inom Vägverket. 90 

Maktkampens utgång gynnar alltså konsortiet. När SLAB i mars 1993 mis-
ter huvudansvaret för Ringen och Yttre Tvärleden och projektet flyttas in i Väg-
verket försvinner Ekberg. Olof, Vägverket, betonar Sahlströms erfarenhet och 
kvalifikationer samt tillfogar att han är en utmärkt chef. Han blir nu Vägverkets 
nye operative chef för Ringen och Yttre Tvärleden. 91 Sam, Österledskonsortiet, 
kommenterar: 

SAM: “Det var ju så då att Vägverket hade ju … dom hade både Stock-
holmsleder plus det att dom hade i Region Stockholm, så hade dom ansvaret 
för att driva och hantera hela det övergripande vägnätet här i regionen. Så 
det innebar ju att här blev man konkurrent med sig själv på något sätt, alltså 
med Stockholmsleder och Vägverket. Och vi satt då mitt emellan den här 
dragkampen. Och sedan slutade det hela med att Per Anders Örtendahl, som 
då var generaldirektör, valde att lägga ihop Stockholmsleder med regionen i 
Stockholm.”  

GLEMDAL: “Just det. Då …” 

SAM: “Och så bildade man då en projektorganisation för det här genomfö-
randet av projekten på Vägverket. Under regionchefen, Hans Rode, som var 
chef. Då blev det en förhandling mellan Österledskonsortiet och Vägverket 
om att dom resurser som fanns att jobba med det här skulle då föras till Väg-
verket för att bilda den här projektorganisationen för genomförandet.” 

                                                      
90 Skogby, E. (2000): Skanska AB 1985-1995, teknisk direktör, ordförande i det svensk-japanska 
konsortiet för Norrtull Centers arbetsutskott, intervju – 03-05-08, s. 18, telefonsamtal 03-06-17, 
s. 1, Cedermark, H. (2003):Stockholmsleder AB, projektledare för motorvägsringen,  intervju – 
2003-06-06, s. 8-9, 13, 18 
91 Cedermark, H. (2003):Stockholmsleder AB, projektledare för motorvägsringen,  intervju – 2003-
06-06, s. 8-9, 13, 18, Olof, Vägverket, intervju, s. 9-10, 18, 20, Olof, Vägverket, intervju, 03-08-
15, s. 1-3, Stockholmsleder AB (1992): Årsredovisning, daterad 1993-03-18, Vägverket – Region 
Stockholms arkiv, s. 2, s. 18, Regeringens proposition 1993/94:86, Finansiering av vissa väginve-
steringar i Stockholms län m.m., s. 27 – där klargörs att Stockholmsleder AB:s funktion endast 
innefattar att ta upp lån och att sköta om den ekonomiskt tillsynen över projektet.   
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GLEMDAL: “Det var någon typ av konflikt då mellan Vägverket och Stock-
holmsleder AB, som jag förstått det?” 

SAM: “Ja det är klart. För att förra regionchefen då, den gamla organisatio-
nen, det var ju Hans Ekberg, som då var chef för Stockholmsleder. Det fanns 
ju helt plötsligt två chefer. Då slutade det hela med att lade in det i den nya 
organisationen under Hans Rode. Och Hans Ekberg han fick då en tidigare 
pension och har ju sedan dess jobbat som konsult både inom och utom Sverige 
i vägfrågor.” 92 

Sam bekräftar att det fanns en maktkamp mellan Stockholmsleder AB och Väg-
verket, Region Stockholm, om Dennispaketets vägdel. Stockholmsleder AB 
förlorar kampen och projektet flyttas till Vägverket, Region Stockholm. Sam 
tror att det var en stor överraskning för Rode att Ekberg och SLAB får de upp-
gifter som han förväntat sig att han skulle få. När det gäller Rodes uttalande om 
att konsortiet inte lyckades knyta till sig privat finansiering av Ringen påpekar 
Sam att finansieringen undersöks och diskuteras med banker under sommaren 
1991. En viktig fråga gäller utsikterna till upptagande av avgifter på en redan 
befintlig väg – Essingeleden. Frågan är om det är att betrakta som skatt eller 
inte. Ett privat bolag kan inte hantera skatter. Diskussionen kring detta slutförs 
aldrig beroende på att Dennisförhandlingarna börjar bli färdiga. Rode påståen-
de om att konsortiet inte lyckas finansiera projektet stämmer alltså inte. Den-
nisavtalet (sluts januari 1991) innebär att staten kommer att bära ansvaret för 
vägarna ifråga. Sam instämmer, vilket redan framgått, i Rodes yttrande att det 
finns ett ideologiskt motstånd mot privat finansiering av infrastruktur. Det 
finns inom delar av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet kommunisterna och 
Miljöpartiet.93 

Personalen i Österleden AB respektive SLAB tycks ha haft kontinuerliga 
kontakter. Det framgår av det senare företagets årsredovisning (1993) att bola-
get under året köper Österleden AB. Österleden ABs verksamhet överförs dit. 
Köpeavtalet anger 13 maj 1993 som datum för slutande. SLAB övertar samtliga 
500 aktier i Österleden AB samt allt genomfört projekterings- och utrednings-
material. Göran, Österledskonsortiet, säger sig ha svårt att minnas skälet till 
försäljningen av Österleden AB men tror att det är en effekt av slutandet av 
Dennisavtalet. Då ansåg man slaget förlorat. Petter, Österledskonsortiet, ut-
trycker gillande över SLABs köp av Österleden AB. Konsortiet får, enligt Petter, 
inte särskilt mycket betalt. De får i alla fall igen en del av de pengar som satsats. 
Han säger att de blev överraskade över att det gick att sälja bolaget till Vägver-

                                                      
92 Sam, Österledskonsortiet, intervju, s. 6 
93 Sam, Österledskonsortiet, intervju, s. 4-5, 7, 11-12, Stockholmsleder AB (1993):Årsredovisning, 
daterad 1994-04-11, Vägverket – Region Stockholms arkiv, s. 3-4, Sam, Österledskonsortiet, 
intervju, s. 1-4, 10, Stockholmsleder AB (1992):Årsredovisning, daterad 1993-03-18, Vägverket – 
Region Stockholms arkiv, s. 1, Göran, Österledskonsortiet, intervju, s. 3 
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ket. Petter tillfogar att SLAB via affären kunde garantera den sakkunskap som 
konsortiet utvecklat, och vidare överta nyckelpersoner. 94 Det aktuella avtalet 
anger: 

”I och med denna uppgörelse upphör samtliga hittillsvarande mellanhavan-
den mellan SLAB och Företagsgruppen i anledning av projektet med utbygg-
naden av trafiklederna i Stockholmsregionen, och fortsatta diskussioner avses 
föras av de enskilda företagen i Företagsgruppen.” 95 

Det framgår att med ’Företagsgruppen’ avses: Atlas Copco AB, ABB Fläkt AB, 
Arcona AB och Skanska Stockholm AB. Det framgår alltså menar jag att det till 
angivet datum existerar ’mellanhavanden’ mellan SLAB och nämnda företags-
grupp och att dessa rör just trafiklederna i området.96  Dessa rör såvitt jag förstår 
bland annat att SLAB, enligt Cedermark - alltså SLABs projektledare, köper 
upp konsulttjänster via Österleden AB. Cedermark gör dock klart för Ekberg, 
VD för SLAB, att han inte ser någon anledning att gå via Österleden AB vid 
köp av konsulttjänster. Han vill istället köpa tjänsterna i konkurrensupphand-
ling.97 Cedermark beskriver detta: 

CEDERMARK: ”Och det var ju alldeles inför slutet för Stockholmsleder 
[d.v.s. SLAB mister huvudansvaret för motorvägsringen i mars 1993, se 
ovan, min anm.] och … det var ju ett spel där, där intressenterna i Österle-
den tyckte att man ville ha ett större inflytande och det var en mängd över-
läggningar, som jag inte deltog i, utan det var Hans Ekberg som skötte dom. 

                                                      
94Sam, Österledskonsortiet, intervju, s. 1-4, 10, intervju, s. 7, Petter, Österledskonsortiet,  intervju – 
02-06-26, s. 1-4, Stockholmsleder AB (1992): Årsredovisning, daterad 1993-03-18, Vägverket – 
Region Stockholms arkiv, s. 1-3, Stockholmsleder AB (1993):Årsredovisning, daterad 1994-04-11, 
Vägverket – Region Stockholms arkiv, s. 3-4, Avtal (1993), daterat 1993-05-13 (men i tryck står 
det ”mars” överstruket och sedan med maskin ändrat till ”maj”), undertecknat: Per Anders Ör-
tendahl, Marie Borgblad, båda SLAB, Tom Wachtmeister, Hans Sandberg, båda Atlas Copco, 
Wille Laurén, ABB Fläkt AB, Håkan Birke, Arcona AB, Göran Larsson, Skanska Stockholm AB, 
s. 1,  
95 Avtal (1993), daterat 1993-05-13 (men i tryck står det ”mars” överstruket och sedan med 
maskin ändrat till ”maj”), undertecknat: Per Anders Örtendahl, Marie Borgblad, båda SLAB, 
Tom Wachtmeister, Hans Sandberg, båda Atlas Copco, Wille Laurén, ABB Fläkt AB, Håkan 
Birke, Arcona AB, Göran Larsson, Skanska Stockholm AB, s. 1 
96 Avtal (1993), daterat 1993-05-13 (men i tryck står det ”mars” överstruket och sedan med 
maskin ändrat till ”maj”), undertecknat: Per Anders Örtendahl, Marie Borgblad, båda SLAB, 
Tom Wachtmeister, Hans Sandberg, båda Atlas Copco, Wille Laurén, ABB Fläkt AB, Håkan 
Birke, Arcona AB, Göran Larsson, Skanska Stockholm AB, s. 1, Cedermark, H. 
(2003):Stockholmsleder AB, projektledare för motorvägsringen,  intervju – 2003-06-06, s. 7 
97 Avtal (1993), daterat 1993-05-13 (men i tryck står det ”mars” överstruket och sedan med 
maskin ändrat till ”maj”), undertecknat: Per Anders Örtendahl, Marie Borgblad, båda SLAB, 
Tom Wachtmeister, Hans Sandberg, båda Atlas Copco, Wille Laurén, ABB Fläkt AB, Håkan 
Birke, Arcona AB, Göran Larsson, Skanska Stockholm AB, s. 1, Cedermark, H. 
(2003):Stockholmsleder AB, projektledare för motorvägsringen,  intervju – 2003-06-06, s. 7 
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Och det var med dom, ägarna till Österleden AB och det resulterade i att 
Stockholmsleder köpte detta och, jag vet egentligen inte vad det egentliga skä-
let var. Jag förmodar att. .. det har att göra med … jag sa att jag vill inte … 
[Bandslut] Jag var ju projektledare för Ringen och jag köpte projekterings-
tjänsten. Och jag sa till min VD Hans Ekberg, jag vill inte köpa mina tjäns-
ter av Österleden AB, utan jag vill köpa tjänsterna i konkurrens. Så jag tyck-
te att det blev … dom hade ju dom här intressenterna bakom sig och sedan 
handlade ju dom i sin tur upp projektering med hjälp av konsulter. Och då 
sa jag att det var ju lika bra att vi köper av dom konsulterna direkt. Jag tror 
att det var det som låg bakom att Stockholmsleder AB köpte Österleden AB, 
då blev man av med det problemet.” 98 

Cedermark anger att Stockholmsleder AB köpte Österleden AB för att komma 
förbi problemet med köpet av projekteringstjänster. Ett annat skäl till SLABs 
intresse för Österleden AB är det informationsmaterial som företaget samlat på 
sig. Det är särskilt den detaljerade kartläggningen av motståndarna till motorvä-
garna som de vill komma över.99 Olof, Vägverket, förklarar varför: 

OLOF: “Ja. Vi funderade ju på att vad var Österleden AB värt. Vad fanns 
det då för värde i det utöver ett litet aktiekapital? Där kunde vi då konstate-
ra att den aktivitet på olika sätt som Österleden AB hade drivit under 
många år, den hade ju lett till enorma kunskaper om attityder, upp-
fattningar på Östermalm, utmed leden. Dom hade ju samlat material. Dom 
hade ett material som var helt enormt. Dom hade naturligtvis gjort resor och 
studier utomlands och sett på liknande projekt och lagt upp strategier för hur 
man då skulle ändra på invånarnas attityder gentemot det här projektet. Det 
var ju en kärnfråga för oss, för jag såg ju framöver att vi skulle ju så små-
ningom, eftersom själva projekttiden, från det att man startar ett projekt till 
man verkligen kan börja bygga är så väldigt lång. Vi såg ju att här gäller det 
ju att starta i god tid om projektet skulle falla i god jord, så att säga. Så vi 
hade ju planer på att upprätta informationskontor på Östermalm och på 
några andra ställen bara för att folk där skulle kunna komma och diskutera, 
att vi lugnt och stilla då skulle kunna ändra på inställningen. Och den kun-
skapen satt Österleden AB på. För att dom hade haft möten och dom hade 
träffat folk. Dom visste precis vilka dom här aktionsgrupperna var som var 
emot projektet. Det fanns en hel mängd av kunskap och det var så klart av 
ett värde. Hur mycket man betalade sedan, det vet jag ju inte.” 

GLEMDAL: “Dom hade alltså systematiskt kartlagt olika potentiella mot-
ståndsgrupper?” 

                                                      
98 Cedermark, H. (2003):Stockholmsleder AB, projektledare för motorvägsringen,  intervju – 2003-
06-06, s. 7 
99 Olof, Vägverket, intervju, s. 3 
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OLOF: “Absolut. Dom kunde personerna, dom hade lärt känna alla perso-
ner. Dom kunde direkt säga att den gruppen jobbar där, den har dom och 
dom medlemmarna, dom agerar på det viset och talesman är den och den, 
och så vidare.”100 (Citat V, jfr nedan)  

Olof bedömer att kartläggningsmaterialet över motståndarna är Österleden ABs 
viktigaste tillgång. Bolaget har även gjort vissa tekniska undersökningar inte 
minst av det komplicerade delavsnittet under Saltsjön. Även dessa är intressan-
ta. Vidare vill SLAB knyta till sig Österleden ABs personal i princip bestående 
av Sahlström och Norlin.101  

Olof påpekar att SLAB till följd av motståndet mot vägprojekten har täta 
och regelbundna kontakter med ett stort PR-företag som är skickliga på att 
ändra en opinioner. Eller: ”--- skruva om huvudet på folk.” 102(Citat VI, jfr ned-
an), som han uttrycker det. Företaget kommer med idéer och ger taktiska råd. 
Syftet är att realisera de aktuella vägarna. SLAB och företaget diskuterar vilka 
motståndarna är och kartlägger dem. Vidare diskuteras hur varje motstånds-
grupp kan bearbetas. Olof vill inte tala om vad företaget heter. Han hänvisar till 
att en överenskommelse med den innebörden slutits. Det är, menar jag, mot 
bakgrund av SLABs intentioner inte svårt att förstå bolagets intresse av Österle-
den ABs kartläggningsmaterial över motståndet mot projektet. Vägverket tar 
alltså över både konsortiets projektpersonal och allt utredningsarbete. Därmed 
sätts det slutgiltigt punkt för Österledkonsortiets ambitioner att i egen regi utfö-
ra Österleden och senare motorvägsringen runt Stockholms innerstad.103 

16.7 Sammanfattning och slutsatser 

Avhandlingens syfte och baspremisser är desamma som tidigare. Det gäller ex-
empelvis problemlösningsmetoden (schemat P1, TT, EE och P2 och situations-
analys). Men tolkningen av värdet liv är något vidare än tidigare (från natur till 
miljö). Avsnitt IIIs syfte är att undersöka vad miljövännernas motstånd mot 
Norra länken i djupare mening innebär eller bottnar i. Österledskonsortiet pre-
senterar i december 1986 sina planer på att i egen regi och med egenhändigt 
ordnad finansiering realisera motorvägen Österleden. Konsortiet är Atlas Copco 
AB, Philipson Construction AB (Arcona AB - maj 1987), Fläkt AB och Skanska 
AB. Leden avses byggas från Stockholms innerstad (Roslagstull) till Nacka 
kommun. Delar av Österleden, sträckan Roslagstull - Stockholms hamn, får 
senare namnet och uppgår som del i Norra länken. Mitt intresse för denna väg 

                                                      
100 Ibid, s. 3 
101 Stockholmsleder AB (1992):Årsredovisning, daterad 1994-04-11, Vägverket – Region Stock-
holms arkiv, s. 3-4, Olof, Vägverket, intervju, s. 3-4, Österleden nr 4, oktober 1987, s. 2 
102 Olof, Vägverket, intervju, s. 5-6 
103 Ibid, s. 5-6 
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har alltså inte övergivits. Norra länkens och Dennispaketets motståndare refere-
rar ofta till konsortiet. Kapitlets syfte är att undersöka vad kritiken mot Öster-
ledskonsortiet gäller samt försöka avgöra om den stämmer eller ej. 

Mer detaljerade uppgifter behöver redovisas om Österleden. Essingeleden är 
klar 1966. Konsortiet räknar med att kostnaden för motorvägsringens övriga 
del, Södra Länken och Norra Länken, kan skattefinansieras. Ringen ska vara 
klar 1994-1995. 

De problem (P1) och problemlösningsförslag (TT) som anhängarna till Ös-
terleden och motorvägsringen relaterar till projektet är de följande: 

 (1) Miljöproblem och köer: Stig Rindborg, (m) finanslandstingsråd, Sture 
Palmgren, (m) stadsbyggnadsborgarråd, Stockholms Stad och Erik Langby, (m) 
kommunalråd i Nacka kommun, PM 13 februari 1986 (P1): Problem med bul-
ler, avgaser och köer i Stockholms innerstad. Transittrafik bidrar till problemen. 
Österleden kan (TT) lösa problemen. Göran, Österledskonsortiet, framför 
samma sak. Konsortiet, oktober 1987, (P1): Innerstadens biltrafik består främst 
av genomfartstrafik. Österleden kan (TT) leda trafiken runt innerstaden istället 
för genom den.  

 (2) Trafikförsörjning: Rindborg, Palmgren, Langby, PM 13 februari 1986 
(P1): Det finns brister i trafikförbindelserna mellan Stockholmregionens nord-
sydliga delar. Österleden kan (TT) lösa problemen.  Langby, tidningen FIN nr 
2 1986 (P1): a) Restiderna Nacka kommun - Arlanda flygplats är för långa, b) 
Nacka kommuns läge i Stockholmsregionen kunde vara mer centralt. Österle-
den kan (TT) lösa dessa problem. 

 (3) Ekonomisk utveckling: Konsortiet, oktober 1987, (P1): Området söder 
om Stockholm är sämre ekonomiskt utvecklat än regionens norra och västra 
delar. Österleden kan (TT) skapa förutsättningar för mera arbetsplatser söder 
om Stockholm.  

 (4) Kommersiella behov: Sam, Österledskonsortiet, (P1): Det finns för svag 
köplust på underjordsarbeten. Man ville därför (TT) ha igång: ’några rejäla 
tunneljobb’. (Citat III, jfr ovan). Österleden och Ringen är ett exempel på så-
dana. Sam, Petter, Österledskonsortiet, (P1): Nacka Strand-projektets trafikför-
sörjning är bristfällig. Petter, Österledskonsortiet, (P1): Philipson Construction 
AB och Skanska AB söker exploateringstillfällen. Sam, Österledskonsortiet, (P1): 
Skanska AB söker exploateringstillfällen. Sam, Göran, Österledskonsortiet, (P1): 
Atlas Copco, Fläkt AB och Philipson Construction AB vill förbättra Nacka 
kommuns trafikförsörjning, där de har stora intressen. Sam, Petter och Göran 
antar (TT) att Österleden kan lösa dessa problem.   

 (5) Opinionen: Sam, Österledskonsortiet, (P1): Vänsterpartiet kommunis-
terna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet har ideologiska problem med pri-
vatfinansiering. Göran, Österledskonsortiet, (P1): Motstånd finns särskilt hos 
Socialdemokraterna. Harry Norlin, Projekt Österleden, mars 1990, (P1): a) Poli-
tikerna tar inte till sig, trots fyra års försök, konsortiets budskap. b) Vän-
sterpartiet kommunisterna, Centerpartiet och Socialdemokraterna fruktar att 
vägtrafiksystemets utbyggnad ökar trafiken. c) Privat finansiering är känslig för 
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Socialdemokraterna. Petter, Österledskonsortiet, (P1): Det största problemet är 
den ’politiska låsningen’ (Citat IV, jfr ovan) i frågan. Olof, Vägverket, (P1): Pro-
blemet är att få Ringen och Yttre Tvärleden att: ’falla i god jord’ (Citat V, jfr 
ovan). Det gäller (TT) därför att kartlägga motståndet och utarbeta strategier 
för att ändra på negativa attityder. Det inkluderar att söka hjälp hos ett stort 
PR-bolag för att: ’skruva om huvudet på folk.’ (Citat VI, jfr ovan) 

 (6) Kontroll över vägarna: Hans Cedermark, projektledare, Stockholmsleder 
AB, (P1): En maktkamp utbryter1991 mellan Hans Rode, Vägverket, Region 
Stockholm, Vägdirektör, och Ekberg, VD för SLAB. Rode är missnöjd med att 
SLAB bär ansvaret för Dennispaketets vägdel. Per Anders Örtendahl, Vägverket, 
generaldirektör, (P1): Vägverkets roller och ansvar är inte nog tydliga när det 
gäller Dennisavtalets vägdel. Bland annat därför (TT) ska den flyttas till Väg-
verket, Region Stockholm. 

Miljövännerna med fleras problem (P1) med Österledskonsortiet samt pro-
blemlösningsförslag (TT) i relation till dessa problem är:  

 (1) Konsortiets stora inflytande: Lars Gyllensten, Magnus Sederholm, 
Svenska Dagbladet (10 december 1995) (P1): Anläggningsindustrin, särskilt 
Skanska AB, har alltför stort inflytande,vilket minskar medborgarnas tilltro till 
demokratin. De hävdar exempelvis att Skanska AB är initiativtagare till Ringen 
och att Per-Olof Sahlström, Österledskonsortiets projektledare, av Skanska AB 
placerats i Vägverket. Björn, Förbundet för Ekoparken, (P1): De fysiska ramarna 
för var befolkningen ska bo, arbeta och leva bestäms av konsortiets vinstintres-
sen. Det är odemokratiskt och utgör en social orättvisa. Albert, Socialekologisk 
Aktion, (P1): Det finns  brister i demokratisk mening. Dennispaketet är ’fram-
manipulerat’ av konsortiet. Konsortiets ledande lobbyist Sahlström anställs som 
operativ chef på Vägverket. Sahlström är en: ’en god symbol för hela Dennis-
projektet, hur byggföretag och myndigheter växer samman i någon märklig 
smet.’  Nils, Socialekologisk Aktion, (P1): Dennispaketet är resultatet av en ode-
mokratisk beslutsprocess. Konsortiet får genom lobbyism igenom Dennisavta-
let. Vidare blir Sahlström Vägverkets operative chef för Ringen och Yttre Tvär-
leden, det är ett uttryck för: ’nepotism och skumraskaffärer’. (Citat II, jfr ovan) 

 (2) Vägavgifternas utformning: Mats Hulth, (s) fastighetsborgarråd, 
Ingemar Josefsson, (s) kultur- och miljöborgarråd båda Stockholms stad och 
Bosse Ringholm, (s) landstingsråd, Stockholms läns landsting, (P1): Konsortiets 
förslag innebär avgift för att använda ringen medan det är gratis att passera in 
till innerstaden. Det minskar inte innerstadstrafiken. Konsortiets vinststrävan 
och det samhälleliga målet att reducera biltrafikens miljöeffekter står därför i 
konflikt med varandra. Det går att komma närmare miljömålen genom (TT) 
nyttjandeavgifter vid passage till innerstaden. 

Miljövänner med flera har teorier (TT) om varför Österledskonsortiet i egen 
regi vill realisera Österleden och motorvägsringen:  

 (1) Minska regionala köproblem. (Gunnar Falkemark, Göteborgs universi-
tet), (2) Anläggnings- och underjordsarbeten passar med konsortiets kom-
petenser. (Falkemark, Oskar, Förbundet för Ekoparken, Hans Cedermark, pro-
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jektledare för Ringen och Yttre Tvärleden, Stockholmsleder AB, med flera), (3) 
Vägtullsintäkter (Falkemark), (4) Konsortieföretag som äger mark intill vägarna 
räknar med värdestegring. (Björn, Förbundet för Ekoparken, Jörgen, Kommit-
tén för Gustavianska Parken, Oskar, Jakob, Vägverket, Cedermark, Falkemark 
med flera) (5) Verksamhet nära Österleden (och ringleden) såsom Nacka 
Strand stiger i värde. (Oskar), (6) Byggarbete skapas i regionen. (Pontus, För-
bundet för Ekoparken, Cedermark - nämner Skanska AB). (7) Atlas Copco AB 
vill bättre trafikförsörja sina fabriker i Nacka kommun. (Cedermark) 

Situationsanalysen baseras på de studerades tolkning av situationen samt hur 
den faktiskt är (i båda fallen i hypotesform). Jag uppfattar situationen på följan-
de sätt. 

Hur situationen egentligen är: Sam, konsortiet, hävdar att den allmänna 
opinionen var för Ringen. Det finns brister i minst en opinionsundersökning 
beställd av konsortiet. Därför finns viss osäkerhet om var opinionen står i frå-
gan. Konsortiet måste har varit oroade över vägmotståndet för de kartlägger 
noga motståndet. Konsortiet når inte sitt mål att få bygga och driva Österleden 
och Ringen. Och detta trots en fyra år lång och med stora resurser förd kam-
panj. Norlin, konsortiet, förklarar detta med att privat vägfinansiering är känslig 
för Socialdemokraterna. Sam anser att sådan finansiering även är känslig för 
Vänsterpartiet kommunisterna och Centerpartiet.  

Men motståndet fortsätter trots att vägarna efter Dennisavtalet flyttats till 
Vägverkskoncernen. Vi kan därför anta att det även fanns andra skäl till mot-
ståndet. Och att det gäller vägarnas miljöeffekter. Vänsterpartiet kommunister-
na, Centerpartiet, Stockholmspartiet och Miljöpartiet befarar till exempel att 
trafiken ökar som en effekt av vägsystemets utbyggnad. Hulth, (s), Josefsson, 
(s), Ringholm, (s) betonar i juni 1988 att Österledens miljöföljder måste utre-
das innan partiet tar ställning i frågan. Projekt Österleden (1987) med flera 
hävdar att Österleden avlastar innerstaden. En stor del av den väg som i mitten 
av 1980-talet har namnet Österleden (vidare bemärkelse) kallas senare Norra 
länken. Stockholms stads utredning visar att Norra länken minskar avgaserna i 
innerstaden men ökar dem regionalt (jfr avhandlingens kap. 14). Det är inte 
osannolikt att en utredning av Österledens miljöeffekter givit samma resultat. 

Lars Gyllensten, Magnus Sederholm med flera miljövänner: Skanska AB är 
initiativtagare  till Ringen och Sahlström, konsortiet, har av Skanska AB place-
rats i Vägverket. Men detta stämmer inte. Det kan för det första visas empiriskt 
att det är moderata politiker som Rindborg som 1986 återuppväcker Österleds-
frågan. Dessutom präglar Rindborg med flera moderata politikers förslag till 
design projektets utformning. Sam, Österledskonsortiet, anser korrekt att kon-
sortiets Ringenprojekt har för svenska förhållanden flera ovanliga särdrag: (a) 
Bygga motorvägar under mark i en sådan omfattning. (b) Privat finansiering. 
(c) Finansiering via nyttjandeavgifter. I Skogbys, Skanska AB, dagbok (januari 
1986) nämns att Rindborg önskar en med vägtullar finansierad Österled samt 
att han efterfrågat att Skanska AB ska engagera sig i frågan (jfr b och c). Rind-
borg, Palmgren och Langby vill (februari 1986) att näringslivet tar på sig ansva-
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ret för att utföra vägen (jfr b). Kapital för att realisera vägen kan fås via nyttjan-
deavgifter (jfr c). För det andra: Hans Rode, Vägverket, Region Stockholm, 
regionchef, och Hans Ekberg, Stockholmsleder AB, verkställande direktör, till-
träder sina tjänster år 1991. En maktkamp utbryter dem emellan, Ekberg förlo-
rar och avskedas. Deras maktkamp, att Ekberg förlorar och avskedas kan knap-
past ha förutsetts. Och kan därför inte heller ha föregåtts av planering från 
Skanska AB eller annan part.  

Björn, Förbundet för Ekoparken: refererar till demokratibrister och framhål-
ler sedan konsortiets alltför stora inflytande över stadens utformning. Jag tolkar 
det som: a) en referens till vad Dahl beskriver som ”Effective participation”104 
d.v.s. att alla ska ha lika stor chans att göra sin röst hörd i den politiska besluts-
processen som helhet. b) tvivel om att alla i realiteten har lika stor sådan chans. 
Björn har helt säkert rätt. Österledskonsortiet inrättar ett projektspecifikt PR-
bolag med heltidsanställd personal som i inte mindre är fyra år enbart arbetar 
för att realisera först Österleden och sedan Ringen. Motståndet består av en stor 
mängd idellt arbetande personer enskilt och samlade i föreningar (jfr exempelvis 
avhandlingens kap. 1 och 5). Därför råder resursojämlikhet och det är ett de-
mokratiskt problem. Frågan diskuteras närmare i avhandlingens Epilog. 

Albert, Socialekologisk aktion: Det faktum att konsortiets ledande lobbyist 
Sahlström anställs som Vägverkets (operative) chef för Dennispaketets vägdel 
visar att byggföretag och myndigheter växer samman. Jag menar att detta är: a) 
en ganska tydlig referens till den politisk-teoretiska tankegången att myndighe-
ter ska vara neutrala och inte självständigt påverka den den offentliga politikens 
innehåll. (jfr  Olsen, 1984, avhandlingens kap. 1) Och b) tvivel om förvaltning-
en är neutral i fallet Sahlström. Jag kommenterar inte Sahlströms neutralitet. 
Men i ett läge av betydande motstånd mot motorvägarna är det en PR-mässig 
dundertabbe att ge Sahlström nämnda position.  

Nils, Socialekologisk Aktion: Konsortiet får via lobbyism igenom Dennisav-
talet. Petter, Sam och Göran, konsortiet, drar samma slutsats. Vidare finns lik-
heter mellan konsortiets ringled och Dennispaketets vägdel. Det gäller nyss 
nämnda ”ovanliga särdrag” a), b), c). Och d) vägtullarnas utformning, e) Bil-
dandet av projektspecifika bolag med i stort analoga uppgifter. f) Vägverket 
köper Stockholms Ringled AB av konsortiet eftersom namnet är så likt det 
namn Vägverket tänkt ge sitt projektbolag d.v.s. Stockholmsleder AB. De tar 
alltså i princip över konsortiets namn. g) Vägverket köper konsortiets projekt-
bolag Österleden AB inklusive projekterings- och utredningsarbete samt dess 
personal. Korrelationen (a-g) är väl stor för att vara slumpmässig. 

Miljövänner med flera har teorier om varför konsortiet vill bygga Österleden 
och Ringen (jfr 1-7 ovan). De kan jämföras med konsortiets utsagor:  

 

                                                      
104 Dahl, R. A. (1982): Dilemmas of Pluralist Democracy, Yale University Press, New Haven, s. 6 
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Sammanfattning 

ÖSTERLEDSKONSORTIETS UTSAGOR STÄMMER MIL-
JÖVÄNNER MED 
FLERAS UTSA-
GOR? 

Förbättra Stockholmsregionens trafiksituation, innerstadens miljö, 
åstadkomma bättre ekonomisk utveckling söder om Stockholm et. c. 
(Petter, Göran, Norlin, samt dokument från konsortiet, oktober 
1987 med flera) 

JA (jfr 1 ovan) 

Nacka kommuns bristfälliga trafikförsörjning, där flera av företagen 
innehar stora intressen, utvecklas. (Sam, Petter, Göran) JA (jfr 7 ovan) 

Österleden innebär stora anläggnings- och underjordsarbeten och 
de passar med konsortieföretagens kompetenser. (Sam, Petter, 
Göran) 

JA (jfr 2, 6 ovan) 

Privat finansiering bedöms ge möjlighet till förhandlingsupphandling 
istället för konkurrensupphandling. (Sam) - 

Konsortieföretag som äger mark intill vägarna räknar med värdeök-
ning. (Sam - om än rätt tvetydigt) JA (jfr 4, 5 ovan) 

 
 

Sammanfattningsvis om Avsnitt IIIs empiri: Avsnitt III vill tränga djupare in 
i bakgrunden till institutionen Ekoparkens etablerande. Och därmed även för-
djupa min förklaring av den identifierade skillnaden mellan den funktionella 
och formella institutionen när det gäller skyddandet av Nationalstadsparken 
mot Norra länkens intrång. Det är nödvändigt därför att jag hittills bara förstått 
delar av nationalstadsparksvännernas problem. I avhandlingens kap. 7 anges att 
deras problem (P1) är: Förekomst av natur-, kultur- och rekreationsvärden i 
vissa av Stockholmsregionen centralt belägna grönområden (Ekoparken) samti-
digt som exploateringsplaner ses som hot mot dessa värden. Deras problem är, 
konstateras i Avsnitt IIIs inledning, även att praktiskt sätta stopp för exploate-
ringsplanerna. Men detta (alltså P1) är bara en delmängd av nationalstadsparks-
vännernas problem. Deras problem (P2) är även att skydda miljön (i vidare me-
ning). Naturvännerna (Ekoparksvännerna) är med andra ord också miljövänner. 
Deras motstånd mot Norra länken sker inte bara för att vägen motverkar eller 
underminerar institutionen Ekoparken. Motståndet gäller också något annat 
och separat (alltså nyss angivet P2). Avsnitt III specificerar även detta ”andra” 
d.v.s. de problem som miljövännerna uppfattar som relaterade till Norra län-
ken. Problemen inkluderar befarade intrång i Ekoparken men även sådant som 
koldioxidutsläpp och negativ påverkan på stadsbilden. Ett annat problem är att 
Österledskonsortiet uppfattas ha ett ur demokratisk synpunkt alltför stort infly-
tande över stadsplaneringen. De anses bestämma de fysika ramarna för var och 
hur människor ska bo, arbeta och resa kort sagt leva sina liv. Detta är exempel 
på företeelser som miljövännernas motstånd mot Norra länken bottnar i.  

 
 



 

 

 
 
 
 
 

Avsnitt IV  
Makt som idé 
och praktik 
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17 Maktprinciper tillämpade på fallet 
Gubben på kullen 

”There is authority inside the groups that fight against authority.  
There is authority among the boys who skirmish with the boys in the next street, and 

there is authority in an anarchist assembly. There is no order without authority”. 

- R. M. MacIver (1948)1 - 

 
Avhandlingens analysram har beskrivits och tillämpats (avsnitt I-III). I den 
meningen är avhandlingen avslutad. Friis (1998) är, som vi har sett i avhand-
lingens kap. 3, korrekt kritisk till att Hjern et al. inte åstadkommer någon posi-
tiv maktdefinition. I avhandlingens avsnitt IV tillåter jag mig att fundera och 
skissa på en problemlösning på Friis problem. Avsnitt IVas syfte är försöka ut-
veckla en positiv maktdefinition och sedan tillämpa den på fallet Gubben på 
kullen. Jag är osäker på om och hur mina maktidéer kan integreras med idéerna 
i avhandlingens analysram. Denna uppgift får hänskjutas till framtiden eller till 
en annan forskare. 

Foucault uppmanar oss att frigöra oss från suveränitetstänkande eller, som 
han uttrycker det, hugga huvudet av kungen. Han vill att samhällsforskarna ska 
frigöra sig från vanan att använda staten som analysenhet: ”In political thought 
and analysis we still have not cut off the head of the king 2. Veyne (1997) menar 
bland annat därför att Foucault revolutionerar statsvetenskap. Brass (2000) 
anser att ”Foucault Steals Political Science”.3 Veyne och Brass överdriver Fou-
caults betydelse. Popper (1945), MacIver (1948) framför sådana idéer före det 
att Foucault gör det. Även nerifrånforskare som Hjern et al. framför liknande 
idéer (om än senare än Foucault). I tillägg kan sägas att inte heller Wrong 
(1979)  förutsätter ett centra varifrån makt utstrålar. Vi ser i kapitlet en skiss på 
en maktanalys inspirerad av MacIver och Wrong som inte baseras på ett anta-
gande om, som Popper anger: ‘(unchecked) sovereignty’ (jfr avhandlingens kap. 
3). Och det sker utan Foucaults invecklade postmodernistiska prosa.  4 
                                                      
1 MacIver, R.M. (1948): The Web of Government, the Macmillan Company, New York, s.  84 
2 Foucault (1980): The History of Sexuality, band 1, Vintage books, New York, s. 87-89 
3 Veyne, P. (1997): ”Foucault Revolutionizes History”, Foucault and His Interlocutors, Davidson, 
A.I. (ed.), University of Chicago Press, Chicago, s. 146-182,   Brass, P.R. (2000): ”Foucault 
Steals Political Science”, Annual Reviews Political Science, vol. 3 juni 2000, s. 305-330  
4 Popper, K.R. (1966):The Open Society and Its Enemies – Volume I, The Spell of Plato, fifth edi-
tion (revised), 1945, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1962, s. 121-122, Ma-
cIver, R.M. (1948): The Web of Government, the Macmillan Company, New York, Wrong, D.H. 
(1979): Power – Its Forms, Bases, and Uses, Basil Blackwell, Oxford 
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Såväl Wrong som MacIver utvecklar en kvantitativ maktförståelse. Jag kan 
skönja en dubbelhet hos de båda författarna i deras beskrivning av makt. Det 
finns hos båda en beskrivning av den maktutövande människan som kalkyle-
rande och rationell. Han är instrumentell och framtidsinriktad. Men det finns 
också en beskrivning av människan som rätt omedveten och förflutenhetsinrik-
tad. Wrong analyserar främst en individs maktutövningsekvenser när hon över-
talar eller manipulerar. Wrong är detaljerad i sin beskrivning av olika typer av 
makt. Detta förhållningssätt till makt kan liknas vid flytt av spelpjäser på 
schackspelet. Hos Wrong dominerar således det första elementet. Men MacIver 
påpekar att makt alltid utövas mot en kulturell bakgrund och att den funda-
mentalt påverkar maktrelationer. Om detta säger Wrong inte mycket. MacIver 
diskuterar i huvudsak den sociala terrängen (kulturen) eller så att säga schack-
brädets egenskaper när den som befaller utövar rätten att styra. Hos MacIver 
dominerar alltså det andra elementet. Jag tror att båda elementen behövs i en 
maktanalys. De båda är därför intressanta att diskutera tillsammans. Författarna 
diskuteras i nämnd ordning.5 

Innan vi börjar med att diskutera maktbegrepp är det viktigt att påminna 
om att det är omöjligt att undanröja alla oklarheter i begreppsdefinitioner. Vi 
har i avhandlingens kap. 4 konstaterat att sådana försök slutar i oändlig regress. 
Begrepp är en slags förkortningar som vi inte kan se så strängt eller allvarligt på.  

17.1 Allmänt om makt som kvantitativ företeelse 

Erfarenheten är, enligt min bedömning, att resurser är avgörande för att ge-
nomdriva sin vilja. I västerländsk tradition är makt i huvudsak något kvantita-
tivt. Makt avser, hävdar Hindess (1996), en kvantitativ kapacitet eller förmåga. 
Makt gäller resurser och beskrivs ofta ungefär som hästkrafterna i en motor. De 
med mer hästkrafter segrar över de med mindre. Resurser kan gälla sådant som 
fritid, pengar, kunskap, övertalningsförmåga, förmåga att manipulera. Lukes 
(1974) beskriver makt som en kvantitativ kapacitet för egen del. Han anser 
vidare att ett sådant perspektiv präglar amerikansk maktdebatt (Dahl, Polsby, 
Bachrach & Baratz). Hindess hävdar att  Marx, Weber och Giddens grundper-
spektiv innebär att makt ses som en kvantitativ företeelse. De med mer ekono-
misk, ideologisk, militär et.c. makt segrar över de med mindre. I Manns (1986) 
skildring av maktbegreppets användning alltsedan år 1760 är makt en kvantita-
tiv förmåga. Det är således vanligt att beskriva makt som en kvantitativ företeel-
se. Det är följaktligen en sådan maktförståelse som jag vill diskutera. 6  

                                                      
5 Inga referenser till spelteori avses 
6 Hindess, B. (1996):Discourses of Power – From Hobbes to Foucault, Blackwell Publishers, 1996, s. 
1-10, Lukes, S. (1974): Power – A Radical View, Macmillan Press ltd, London, s. 30-31, Wrong, 
D.H. (1979): Power – Its Forms, Bases, and Uses, Basil Blackwell, Oxford, s. 131 
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Wrong (1979) anser i enlighet med nämnda makttradition att: ”Power is the 
capacity of some persons to produce intended and foreseen effects on others.” 7   
Wrongs definition utgår från Russel (1938). 8   Den senare anser att makt är: 
’the production of intended effects’9. Wrong fastslår att Russels maktbegrepp 
kan förstås som episodisk d.v.s. makt finns bara när makt utövas. Wrongs kvan-
titativa maktdefinition är däremot uttalat en dispositionell term. Makt är en 
latent förmåga, den finns även när den inte utövas. Därav Wrongs tillägg av 
’capacity’ till Russels maktdefinition. Jag hävdar tvärtom att en episodisk 
maktuppfattning är, jag ska strax försöka förklara varför, mer logisk än en dis-
positionell. Jag vill därför kvarhålla Russels episodiska maktdefinition. Wrong 
påpekar vidare att Russel inte skiljer mellan makt över naturen och makt över 
människor. Och anser, och jag instämmer, att man bör skilja på människor och 
natur. Därav Wrongs tillägg av ’some persons’ och ’on others’. En metodologisk 
individualistisk position innebär dock att en aktör är en individ (A eller B) och 
då är det mer konsekvent att byta ut ’some persons’ mot A och ’on others’ mot 
B. Min maktdefinition blir därmed: Power is As production of intended and fore-
seen effects on B. 10 

Wrong preciserar maktbegreppets innebörd samtidigt som han för en dis-
kussion kring problem med att definiera makt. Han identifierar och analyserar 
fem problem och tar därefter själv ställning på respektive område. Jag delar, som 
vi ska se, en rad av Wrongs ståndpunkter men som redan framgått inte riktigt 
alla. 11 

 (a) Intentionalitet: Makt är intentionellt och effektivt inflytande. Makt av-
ser inte oavsiktlig påverkan (inflytande). Intention är ett avgörande demarka-
tionskriterie mellan makt och inflytande. Det följer av Wrongs resonemang att 
om man råkat säga något som missuppfattas som ett hot av en annan och som 
därför flyttar på sig har man utövat inflytande men inte makt. Att studera icke-
intentionella effekter kan mycket väl, hävdar Wrong,  vara en av samhällsveten-
skapernas viktigaste uppgifter (han refererar till Merton, 1957, jfr även Popper, 
avhandlingens kap. 1). Men det hindrar inte, påpekar Wrong korrekt, att av-
sedda resultat särskiljs från icke avsedda. I tillägg till vad som sagts om detta vill 
jag fråga: Hur ska man utan påvisad intention att utöva makt kunna skilja mel-
lan korrelation och orsaksrelation? Och hur ska en sådan tolkning av  ’the rule 
of anticipated reactions’ kunna särskilja maktinnehav från felaktiga påståenden 
om maktinnehav (konspirationsteori)? Konspirationsteori är den gamla och 
felaktiga teorin att vad som än sker i samhället, särskilt oönskade företeelser som 
krig, arbetslöshet och fattigdom, beror det på mäktiga individers medvetna 

                                                      
7 Wrong, D.H. (1979): Power – Its Forms, Bases, and Uses, Basil Blackwell, Oxford, s. 2 
8 Ibid, s. 2 
9 Ibid, s. 2 
10 jfr Wrong, D.H. (1979): Power – Its Forms, Bases, and Uses, Basil Blackwell, Oxford, s. 2 
11 Wrong, D.H. (1979): Power – Its Forms, Bases, and Uses, Basil Blackwell, Oxford, s. 2-3 
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intentioner och planer. Uppnådda resultat skiljer sig dock ofta från ambitioner 
helt bortsett från konspirationer (jfr avhandlingens kap. 4.2). 12  

Han räknar vidare förutsedda effekter som intentionella (och därmed som 
maktutövning). Och tänker på förutsedda sekundära och oönskade effekter men 
som likväl anses vara värda sitt pris. Eller förutsedda sekundära effekter som ger 
mindre fördelar men som inte ensamma kan motivera en aktörs handlande: 

”... anticipated but unintended byproducts of the action may from the actor’s 
standpoint be regarded as inconsequential, as undesirable in themselves but a 
price worth paying to attain the end for which the action was undertaken, or 
as secondary gains insufficiently attractive to justify undertaking the action. 
However, so long as the effects were forseen by the actor even if not aimed at 
as such, they constitute an exercise of power in contrast to unancipitated (and 
by definition unintended) effects.” 13  

Intention i relation till förutseende ska tolkas enligt följande. Om en aktör förut-
ser sekundära effekter av en viss handling ska den räknas som maktutövande. 
Oförutsedda och oavsiktliga effekter räknas som inflytande. Clegg (1989) kriti-
serar att Wrong räknar förutsedda effekter som intentionella och därmed som 
maktutövning. Clegg angriper Wrongs logik med hjälp av följande, något udda 
val av exempel. 14  En man samtalar med en kvinna på en fest och försöker väcka 
hennes sexuella intresse: 

”One can see that one’s attempts at implicating another in one’s sexual 
arousal may offend the other even as one is attempting to entice. Conse-
quently a snub to one’s self, a slap in the face, or a kick in the groin, would, 
despite such interactions frequently offending the recipient, by Wrong’s calcu-
lus, be an instance of one’s power, even where one had intended a sexual con-
quest! Apart from reference to the ‘rules’ of sexual politics and the way in 
which they might favour one type of actor over another, such a view of power 
must strike one as perverse. It is an odd kind of power which can be signalled 
by humiliation and pain to one’s self. Given Wrong’s own criteria of power 
‘effectiveness’, it is doubly perverse.” 15 

Cleggs kritik stämmer inte för det är tydligt att Wrong åsyftar situationer när: A 
förutser vissa negativa bieffekter av mindre grad om ett visst mål eftersträvas. 
Wrong syftar inte på följder av att eftersträva ett visst mål som förutses skapa 
                                                      
12 Wrong, D.H. (1979): Power – Its Forms, Bases, and Uses, Basil Blackwell, Oxford, s. 3-5, Mer-
ton, R.K. (1957): Social Theory and Social Structure, revised edition, The Free Press, New York, s. 
68 
13 Wrong, D.H. (1979): Power – Its Forms, Bases, and Uses, Basil Blackwell, Oxford, s. 5 
14 Wrong, D.H. (1979): Power – Its Forms, Bases, and Uses, Basil Blackwell, Oxford, s. 5, Clegg, 
S.R. (1989):Frameworks of Power, Sage, London, s. 75  
15 Clegg, S.R. (1989):Frameworks of Power, Sage, London, s. 75 
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stora negativa bieffekter. Det är underförstått att själva målet (d.v.s. sexual con-
quest) i så fall skulle omprövas.  

 (b) Effektivitet: När det gäller maktens effektivitet framför Wrong i stort 
sett bara att när försök att utöva makt över andra misslyckas, när avsedda effek-
ter inte skapas, så står vi inför avsaknad av makt eller ett maktmisslyckande. 
Han tillägger att effektivitet är ett uppenbart kriterium för att begreppsliggöra 
makt. 16 

 (c) Latens (dispositionell): Förmågan att utföra kontrollhandlingar och 
deras faktiska utförande är inte samma sak. Wrongs maktdefinition är disposi-
tionell. Det innebär att makt är en latent förmåga, den finns även när den inte 
utövas. Han menar att makt är:  

”potential rather than actual, to be ’possessed’ without being ’exercised’, when 
others carry out the wishes or intentions of the power holder without his ever 
actually having issued a command to them or even having interacted with 
them at all to communicate his aims.” 17 

Makt innehas när andra utför maktinnehavarens intentioner utan att han 
kommunicerat sina mål eller befallningar till dem. Carl Friedrich (1937) kallar 
detta latent eller potentiell makt, fortsätter Wrong, för ’the rule of anticipated 
reactions’18. Den styrande kan ligga i sängen och sova. Hans undersåtar håller 
under tiden inte bara på att utföra de direktiv som han gav innan han gick och 
lade sig. De fattar även beslut baserade på vad man förutser att härskaren under 
omständigheterna skulle vilja. En mamma har, exemplifierar Wrong, makt över 
sitt barn när barnet avstår från att göra något i förväntan om hennes ogillande. 
Makten gäller alltså till och med när hon inte är närvarande för att förbjuda en 
given sak. 19 

Det finns olika meningar om hur ’the rule of anticipated reactions’ ska tol-
kas. Att behandla makt som en förmåga löper, enligt Wrong, risken att i allt för 
hög grad betrakta makt som något som maktinnehavaren har, varifrån det ut-
strålar mot andra. Risken kan undanröjas genom att framhäva att makt alltid är 
en relation mellan två parter. Det riskerar dock att innebära, hävdar Wrong, att 
makt görs helt beroende av vad den utsatte för makt uppfattar. Han söker där-
för en lösning på problemet. 20  

Vi ska strax komma till den lösningen. Men först vill jag behandla Lukes 
(1974) tolkning av den aktuella regeln. Lukes refererar till Crensons (1971) 
studie av luftföroreningar i Gary, Indiana. Staden domineras av det stora företa-
                                                      
16 Wrong, D.H. (1979): Power – Its Forms, Bases, and Uses, Basil Blackwell, Oxford, s. 5-6 
17 Ibid, s. 7 
18 Wrong, D.H. (1979): Power – Its Forms, Bases, and Uses, Basil Blackwell, Oxford, s. 7, Frie-
drich, C.J. (1937):Constitutional Government and Politics, Harper and Brothers, New York, s. 16-
18 
19 Wrong, D.H. (1979): Power – Its Forms, Bases, and Uses, Basil Blackwell, Oxford, s. 7 
20 Ibid, s. 8-9 
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get U.S. Steel. Studien rör varför frågan om luftföroreningar diskuteras långt 
senare där än på andra håll. Crensons förklaring är att företagets maktrykte 
förhindrar att frågan tas upp i den allmänna debatten. Frågan debatteras inte på 
grund av U.S. Steels förutsedda negativa reaktion.21 Crenson själv uttrycker sig 
tvetydigt i frågan om företaget gjort något för att förhindra att frågan diskuteras 
eller inte22. Han anser hur som helst att företaget inte behöver påvisats ha gjort 
något alls men ändå ha makt: 

”There seems to be no impossibility in principle of establishing a causal nexus 
here: the relation between the inaction of U.S. Steel and the public silence 
over air pollution is an admirable case in point.” 23 

Lukes nämner ett enskilt företag (US Steel) och en enskild plats (Gary). Om 
han istället sagt att han efter empiriska studier kan visa att det finns en stark 
samvariation mellan faktorn a) städer där ett stort företag med miljöskadlig 
verksamhet finns och faktorn b) frånvaro miljödebatt, ja då kan jag följa Lukes 
en bit på vägen. Vi antar i mitt exempel att samma förhållanden gäller för övrigt 
d.v.s. att man inte kan påvisa att företagens ledning gjort något alls för att för-
hindra miljödebatt. Min slutsats är att man i så fall visat att företagens ledningar 
utövar stort inflytande men inte makt. Det beror på att maktutövning kräver, 
som jag nyss försökt förklara, kräver intention. Wrong har menar jag en mer 
rimlig tolkning av ’the rule of anticipated reactions’: 

”--- if an actor is believed to be powerful, if he knows that others hold such a 
belief, and if he encourages it and resolves to make use of it by intervening in 
or punishing actions by others who do not comply with his wishes, then he 
truly has power and his power has indeed been conferred upon him by the at-
tributions, perhaps initially without foundation, of others. But if he is un-
aware that others believe him powerful, of if he does not take their belief seri-
ously in planning his own projects, then he has no power and the belief that 
he has is mistaken, a misperception of reality.”24  

Wrong hävdar alltså att ’rule of anticipated reactions’ ska tolkas så att det 
krävs att A känner till att B uppfattar att A har makt, plus att A bidrar till att 
maktryktet bibehålls. Annars finns ingen maktutövning. Detta är min uppfatt-

                                                      
21 Ibid, s. 8-9, Lukes, S. (1974): Power – A Radical View, Macmillan Press ltd, London, s. 51  
22 Först menar Crenson (1971): US Steel utövar inflytande: ’from points outside the range of 
observable political behaviour ---.” (s. 107) Alltså att ingen observerbart politiskt beteende har 
kunnat upptäckas. Sedan på ett annat ställe sägs: ”Its ’mere reputation for power, unsupported by 
acts of power’ was ’sufficient to inhibit the emergence of the dirty air issue’” (s. 124). Alltså att 
företaget inte gjort något alls. Källa: Crenson, M.A. (1971): The Un-Politics of Air Pollution: A 
Study of Non-Decisionmaking in the Cities, John Hopkins Press, Baltimore 
23 Lukes, S. (1974): Power – A Radical View, Macmillan Press ltd, London, s. 51 
24 Wrong, D.H. (1979): Power – Its Forms, Bases, and Uses, Basil Blackwell, Oxford, s. 9 
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ning om problemets lösning. Wrong fortsätter med att precisera att latent makt 
ska förstås enligt följande: Om A i det förflutna frekvent utfört framgångsrika 
kontrollhandlingar över B, så ska A anses ha makt även när A inte gör något. 25 
Det innebär viss förbättring genomfört med Lukes lösningsförslag. Men min 
redan framförda kritik kvarstår. När A inte utför några kontrollhandlingar rik-
tade mot B kan det nämligen bero på (om vi inte har ytterligare upplysningar 
om vad som kan förklara As inaktivitet) att:  

1) A kan eller vill inte längre utöva makt över B.  
2) A utför för närvarande inte några kontrollhandlingar riktade mot B. Men 

A kan och avser utföra sådana om B slutar följa eller avviker från As intentioner.  
Även Wrongs idé om latent makt innebär att As makt riskerar att få obefo-

gad empirisk status. Problemet är att han a priori sorterar As inaktivitet, vid 
angiven premiss - (alltså frekvent utförda och framgångsrika kontrollhandlingar 
i det förflutna) som 2, trots att As inaktivitet likaväl kan bero på 1. Wrong antar 
outtalat att historien ska upprepa sig och det kan man inte göra. Om vi istället 
säger att makt finns när den utövas försvinner problemet. Istället för ett makt-
perspektiv som betonar innehav av resurser betonas deras användning. Ett så-
dant maktperspektiv innebär inte att makt inte kan bäras över tid, till exempel 
via en medvetet skapad institution. En maktinstitution är på samma sätt som de 
flesta, kanske alla, sociala fenomen, en idé som aktivt görs till en del i det sociala 
livet i praktiska steg eller episoder  (jfr avhandlingens kap 4). 

 (d) Balans: Assymetri finns även mellan jämlikar. En individ dominerar på 
ett område medan en annan individ i relationen dominerar på ett annat. Wrong 
ger, det från jämlikhetssynpunkt märkliga, exemplet att frun kanske styr i köket 
medan mannen kontrollerar användandet av familjens inkomst. Obalans när 
det gäller maktområden kan begränsas utan att vare sig minska maktinnehava-
rens beslutsautonomi eller genom motbalansering. Det kan ske på flera sätt, till 
exempel genom att regelbundet granska maktinnehavaren, han kan bytas ut, 
begränsa antalet maktområden han kontrollerar, begränsa varje maktområdes 
omfattning etc. Det är därför felaktigt att säga att all politik handlar om att 
tillkämpa sig makt. Politik rör även att begränsa, motstå och fly från makt.26 

Även andra författare berör frågan om obalans. MacIver (1948) påpekar, vil-
ket jag tror stämmer, att även vid stark obalans mellan två personer kan visst 
frihetsutrymme återstå för den underlägsne parten. Även slaven har viss frihet 
för han kan välja att hellre bestraffas eller dö än att leva. Han är fri i så måtto att 
han kan välja mellan dessa två alternativ. Kusch (1991) fastslår att det är en 
ganska vanlig demarkationslinje mellan makt och våld.  Viss valfrihet är makt, 
ingen valfrihet räknas som våld. Och det får fungera även som min huvudsakli-
ga skiljelinje i detta avseende. Beträffande Wrong särskiljer han, vilket framgår 
längre fram, begreppen ifråga på ett annat sätt. Det bör vidare påpekas att Ma-
cIvers perspektiv på obalans underminerar en föreställning om makt som en 
                                                      
25 Ibid, s. 9 
26 Ibid, s. 10-13 
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helt och hållet kvantitativ företeelse (resurser). A:s resursövertag kan inte fullt ut 
översättas till kontroll över B (relationen är inte 1:1). Han betonar dock explicit 
att makt är en kvantitativ företeelse. Därav följer, om jag tolkar honom rätt, att 
makt i approximativ mening alltjämt kan ses som ett kvantitativt fenomen. 27  

 (e) Makteffekternas karaktär: Wrong tar upp frågan om det är korrekt att 
tillskriva A makt om han inte skapar någon förändring i Bs faktiska beteende 
utan bara en förändring i hans känslor, attityder och övertygelser. Om A:s in-
tentioner är att påverka eller ändra Bs attityder snarare än hans beteende, om 
han har framgång med det och i den önskade riktningen, då har han helt klart 
makt över B. Om A vill skapa en viss handling hos B men endast lyckas skapa 
en positiv attityd hos B, så utövar han inte makt över B. 28  

17.2 Olika typer av kvantitativ makt och våld – Ex-
empel från avhandlingen 

Det är möjligt att göra en distinktion mellan olika typer av (episodisk) makt. 
Clegg (1989) betonar att Wrong skickligt åstadkommer detta. Wrong särskiljer 
mellan följande makttyper: Manipulation, Övertalning, Auktoritet. Det finns 
vidare olika sorters auktoritet: (a) Tvingande auktoritet, (b) Auktoritet via belö-
ning, (c) Legitim auktoritet, (d) Kompetent auktoritet, och (e) Personlig auk-
toritet. Wrong vill räkna våld som en slags makt. Men våld vill jag alltså be-
handla som en separat kategori. Varför förtydligas snart. Makt och våld och 
diskuteras i omvänd ordning. 29  

17.2.1 Våld 

Våld är, enligt Wrong, en slags makt. Det beror på att våld liksom makt är en 
förmåga att uppnå sin intention. Det stämmer men det finns en viktig skillnad 
när det gäller olika handlingars effekter. En handling kallad (1) kan på olika sätt 
begränsa den utsattes frihet, en annan handling kallad (2) innebär att en männi-
ska enbart behandlas som ett fysiskt föremål. Våld innebär en total objektifie-
ring eller ett avmänskligande av en människa. Dessutom kan det innebära att 
den utsatte dör. Därför finns en stor skillnad mellan handling (1) och (2). Och 
det bör, anser jag, avspeglas i respektive handlings begreppsliggörande. Den 
första handlingen kallar jag därför för makt och den andra för (fysiskt) våld. 

                                                      
27 Kusch, M. (1991): Foucaults Strata and Fields – An Investigation into Archaeological and Genea-
logical Science Studies, Kluwer Academic Publishers, Boston, s. 123, MacIver, R.M. (1948): The 
Web of Government, the Macmillan Company, New York, s. 48-50, 82-83 
28 Wrong, D.H. (1979): Power – Its Forms, Bases, and Uses, Basil Blackwell, Oxford, s. 13-14 
29 Clegg, S.R. (1989):Frameworks of Power, Sage, London, s. 79 
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Begreppen särskiljs närmare bestämt på ovan angivet sätt (alltså val - inget val, 
jfr rubriken ”d. Balans” ovan). 30  

Inom en vidare kategori av våld skiljer Wrong på fysiskt våld och psykiskt 
våld. Det senare rör företeelser som att medvetet påverka någons självbild i 
negativ riktning, att indoktrinera eller hjärntvätta. Men detta är, enligt min 
åsikt, exempel på manipulation och inte på våld. Varför återkommer jag strax 
till. Inom en vidare ram av fysiskt våld (physical force) skiljer Wrong sedan 
mellan våldsam (violent) handling och icke-våldsam (non-violent) handling. 
Vad det förra innebär har redan berörts. Men i tillägg till det hävdar Wrong att 
fysiskt våld även inkluderar när någon förhindras att tillgodose sina fysiska be-
hov av exempelvis mat, vatten eller sömn. Och dessutom inkluderar när någon 
förstör egendom eller använder ekonomiska sanktioner. Förnekande av nämnda 
behov är helt klart ett exempel på våld (inget val för den utsatte). Om man 
förstör någons bil kan denne någon inte använda bilen (inget val för den utsat-
te). Förstörelse av egendom kan i så måtto sägas vara en slags mildare form av 
våld. Det senare rör påpekar Wrong till exempel att ställa sig i vägen för trafi-
ken. Trafikanterna får då välja mellan att köra på någon eller att stanna. Jag vill 
av redan angivna skäl kalla detta för makt (trafikanten kan välja). 31  

Ett exempel på våld hämtat från avhandlingen kan vara följande. Socialeko-
loger som Albert och Nils hänvisar till storföretagens, jag antar att de särskilt 
syftar på Österledskonsortiets, alltså Skanska AB, Atlas Copco AB et.c., opro-
portionerligt stora inflytande vid Dennispaketets tillkomst. Albert refererar till 
detta som ett skäl att använda civil olydnad mot paketets vägdel. Socialekologer 
förstör därför, vilket framgår av avhandlingens kap. 12 och Epilog, vägbygg-
nadsutrustning för att stoppa motorvägsbyggena. Det sker mot Norra Länken 
från och med slutet av 1996 och senare även mot Södra länken. Socialekologer-
nas upprepade åtgärder måste med utgångspunkt i Wrong kategoriseras som en 
mildare form av våld. Exempel på fysiskt våld i sin mildare form är just att för-
störa värdesatt egendom.  

17.2.2 Manipulation 

Med manipulation avses: ’When B is not aware of A’s intention to influence 
him but A does in fact manage to get B to follow his wishes, we can say that we 
have an instance of manipulation.’ 32  

Det går att manipulera även när det inte finns någon social relation mellan A 
och B. Det kan till exempel ske genom att inpränta vissa positiva eller negativa 
attityder. Wrong tänker på företeelser som kommersiell annonsering och poli-
tisk propaganda. En mer extrem form av samma sak är så kallad hjärntvätt, ex-
empelvis kommunistländernas indoktrinering. Men indoktrinering vill Wrong, 
                                                      
30 Wrong, D.H. (1979): Power – Its Forms, Bases, and Uses, Basil Blackwell, Oxford, s. 23-28 
31 Ibid, s. 23-28 
32 Ibid, s. 28 
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vilket är inkonsekvent, betrakta som psykiskt våld eller våld. Jag ser däremot 
inga skäl att begreppsligt särskilja en sorts medvetet men dolt inpräntande från 
ett annat. 33 

Manipulation likställs, enligt Wrong, ofta med ondska och påpekar att det 
liksom våld avhumaniserar den maktutsatte. Jag vill tillägga att det finns en stor 
likhet mellan våld och manipulation. I båda fallen kan B inte välja mellan att 
lyda och att inte lyda. I båda fallen behandlas även B i stort sett som ett fysiskt 
föremål. Jag misstänker att det är likheten med våld som ger manipulation då-
ligt rykte. Det finns dock, hävdar jag, skillnader mellan manipulation och våld. 
A kan aktivt vilseleda B. Själva den manipulativa handlingen innebär att A di-
rekt kommunicerar med B på en symbolisk nivå. A behandlar därmed B som en 
varelse som kan förstå och välja, vilket inte är fallet när det gäller våldsutövning. 
Alternativt kan A manipulera genom att undanhålla information för B, som A 
vet är viktig för B. Men även detta refererar indirekt till B som en varelse som 
kan välja och förstå. Vidare uppfattar A att B kan välja, det är just vetskapen om 
den möjligheten som A vill undanhålla B. Bs potentiella valfrihet innebär att jag 
trots allt vill räkna manipulation som en slags makt och inte som våld. 34 

Exempel på manipulation finns i fallet Gubben på kullen. I avhandlingens 
kap. 12 framgår följande: Hans Rode, Vägverket Region Stockholm, är vägdi-
rektör och högste chef för regionkontoret. Han klargör den 31 maj 1996 att 
orsaken till att Norra länkens arbetstunnlar påbörjas är för att kunna utnyttja 
anbuds- och utvärderingstiden för visst arbete. Detta rör väl dessutom vissa 
andra arbeten som Vägverket redan låtit utföra (förstärkningsarbeten i tunnel-
banan). När Norra länken står klar ska även biltullssystemet öppnas. Intäkterna 
därifrån är cirka 150 miljoner kronor /månad. Pengarna krävs för att realisera 
paketets övriga vägar. 

Markus, Region Stockholms, upphandlare projektenheten för Ringen och 
Yttre Tvärleden (RYT), påstår att enhetens personal vill skynda på Norra län-
kens byggnation. 

De väljer därför att strunta i att följa vad EU och svensk lag (Lagen om of-
fentlig upphandling) stipulerar om upphandling. Vägverket annonserar entre-
prenaden för Norra Länken i EUs tidning ”the Official Journal of the European 
Communities”. En läsare av tidningen får intrycket att hela Norra länken-
entreprenaden annonseras ut. I själva verket fattas delar av entreprenaden (ar-
betstunnlar och förstärkningsarbeten). En potentiell entreprenör undanhålls 
därför viktig information. Markus påstår vidare att det är tydligt lagstridigt att 
så är fallet.  

Lag om offentlig upphandling (1992:528, till exempel 3 kap. 2 §) förbjuder 
att dela upp entreprenader för att komma under tröskelvärdena. Entreprenader 
som överstiger bestämda värden måste annonseras ut på angivet sätt. Eftersom 
Norra Länkens huvudentreprenad är ett flermiljardprojekt ligger den långt över 
                                                      
33 Ibid, s.29-32 
34 Ibid, s. 30-31 
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tröskelvärdena. Arbetstunnlarnas kontraktssumma är ca 20 miljoner kr. Det i 
lagen stipulerade tröskelvärdet för att annonsering i EUs tidning är 1, 8 miljo-
ner kr. Arbetstunnlarna överstiger alltså även separat betraktat tröskelvärdet. 
Markus undanhåller potentiella entreprenörer viss, relevant information, han 
manipulerar därför dessa entreprenörer. Med tanke på storleken på de icke-
utanonnserade projekten skulle det vara förvånande om inte Rode och Sahl-
ström, chefen för projektenheten för Ringen och Yttre Tvärleden, samt projekt-
enhetens övriga personal är medvetna om och införstådda med att så sker 

Efter en anmälan den 20 december 1995 griper polisen Markus (jfr avhand-
lingens kap. 13). Markus har efterforskat om anbudsgivande företag vid Norra 
länkenupphandlingen bildat en kartell. Han uppger att företagen ifråga använ-
der den så kallade procentpottsmodellen. Företagens anbud förutsätter således 
kostnaden för potten i anbudet. De låtsas öppet konkurrera om att bygga Norra 
länken, medan de i själva skapat ett sätt att delvis förhindra sådan konkurrens. 
Om Markus uppgifter stämmer manipulerar de företag som ingår i kartellen 
landets skattebetalare. Minst ett byggföretag har, enligt honom, för vana att 
betala för upplysningar om konkurrenters hemliga anbud vid upphandlingar. 
Han bedömer att informationen i detta fall är värd upp till 10 miljoner kronor. 
Markus lämnar sedan ut hemlig information till bekanten Jan, som ska förmed-
la den till Skanska AB. Markus blir senare dömd i domstol för att ha lämnat ut 
informationen. Markus manipulerar genom sitt tilltag Vägverkets ledning 
(Rode, Sahlström), landets skattebetalare, övriga anbudsgivare et.c.  

17.2.3 Övertalning 

Med övertalning menas: ”Where A presents arguments, appeals or exhortations 
to B, and B, after independently evaluating their content in light of  his own 
values and goals, accepts A’s communication as the basis of his own behaviour, 
A has successfully persuaded B. 35  

Eftersom assymmetrin hos en maktrelation formellt saknas ses övertalning 
ofta inte som en form av makt. Wrong anser att övertalning trots det är en slags 
makt. Det handlar om ett medel som en individ kan uppnå en avsedd effekt 
med på någon annans beteende. Eftersom individer skiljer sig åt i vältalighet, 
retorisk förmåga och intelligens behöver det växelvisa bytet av platser mellan 
övertalare och övertalad inte nödvändigtvis realiseras. Massmedia är ett viktigt 
övertalningsmedel. 36 

I avhandlingens kap. 9 ser vi hur Waldenström övertalar Lignell och Smith 
vid de Kungliga Hovstaterna att få utreda Ekoparkens värden, vilket sker. Rap-
porten är färdig i januari 1991. Lignell övertalar sedan riksdagsledamoten Anna 
Horn att författa en motion. Peter Schantz, Kommittén för Gustavianska Par-

                                                      
35 Ibid, s. 32 
36 Ibid, s. 32-34 



Jönköping International Business School 

 436

ken, med flera övertalar sannolikt Hans-Göran Franck (s) respektive Granstedt 
(c) att ställa sig bakom var sin motion till riksdagen. Deras zonavgränsning är 
samma som Schantz  förordar. Greger Carpelan, Waldenström med flera överta-
lar sedan Thurdin, (c) statsråd för Miljö- och naturresursdepartementet. Thur-
din låter bland annat författa en departementsskrift, med en direkt referens till 
Waldenströms benämning Ekoparken. Författarna fastslår sedan att de föredrar 
namnet Nationalstadsparken. Deras avgränsning av området är identisk med 
Waldenströms. En enig Riksdag 1994 beslutar sedan enligt Waldenströms zon-
avgränsning. Om denna övertalning är som Wrong skulle beskriva som exempel 
på maktutövning är inte riktigt klart. Mina källor tyder på att Lignell, Horn 
och Thurdin med flera välkomnar Carpelan och Waldenström med flera. Över-
talning i maktmening har därför knappast krävts. 

Men andra exempel finns på misslyckade och lyckade försök till övertalning. 
Lédel, (m) finanslandstingsråd och ordförande i landstingets regionplane- och 
trafiknämnd, kritiserar 1991 i ett pressmeddelande, ekoparksidéerna. Han för-
söker, vilket framgår av avhandlingens kap. 15, med hjälp av okända på PR-
företaget JKL övertala allmänheten om att ekoparksidéerna stoppar utbyggna-
den av trafikleder, utbyggnaden av Stockholms universitet och byggandet av 
Norrtull Center, och att ekoparksidéerna stoppar investeringar och tillväxt i 
Stockholm. En rapport från JKL med sådant innehåll diskuteras i massmedia 
och är i så måtto en framgång. Men rapporteringen gäller främst ekoparksvän-
nernas indignerade kommentarer över rapportförfattarens intervjuteknik och 
felciteringar. Ekoparken institutionaliseras trots Lédels övertalningsförsök. 

Samme Lédel och Hulth, (s) finansborgarråd, Stockholms stad, med flera 
politiker inrättar ett särskilt kommunikationskansli. Det får, jfr avhandlingens 
kap. 13, namnet Storstockholmsöverenskommelsens kommunikationskansli. 
Kansliet ska sprida allsidig information om paketet, uppges det från politiskt 
håll. Men det anlitade PR-företaget Burson-Marsteller beskriver att målet är att 
’genomföra Dennisöverenskommelsen’. Företaget ska alltså i själva verket över-
tala allmänheten om paketets förtjänster. Det framgår att kansliets verksamhet, 
som kostar 10 miljoner kronor per år, utgör ett led i denna målsättning. Kansli-
et beskrivs från politiskt håll som en informerande institution men dess perso-
nal ska i själva verket bedriva opinionsbildning för paketet. Det anges i ett do-
kument från Burson-Marsteller märkt ’ Strängt Förtroligt - Kommunikations-
strategi för Dennispaketet - Underhandsrapport till Dennisförhandlarna’. Att 
dölja kansliets egentliga syfte är exempel på manipulation. 

Stockholmsleder AB (SLAB) är 1991-1993 ansvarigt för Dennispaketets 
motorvägsring och Yttre Tvärleden. Bolaget ägs i huvudsak av Vägverkskoncer-
nen. I avhandlingens kap. 16 framgår följande. Olof, Vägverket, påpekar att 
SLAB till följd av motståndet mot vägprojekten har täta och regelbundna kon-
takter med ett stort PR-företag som är skickliga på att ändra en opinioner. Att ’-
-- skruva om huvudet på folk’, som han uttrycker det. Företaget ger taktiska 
råd. Syftet är att realisera de aktuella vägarna. Olof vill inte ange PR-företagets 
namn. SLAB och företaget diskuterar vilka motståndarna är och kartlägger dem. 
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Olof med flera vill alltså försöka övertala allmänheten om Dennispaketets väg-
dels förtjänster. Detta syfte hålls hemligt utåt, ett exempel på manipulation. 

17.2.4 Auktoritet 

Wrong beskriver auktoritet som: ”Any and all command-obedience relations 
between men are examples of authority.”  37 

Övertalning innebär att B lyder med referens till innehållet i As meddelande. 
Auktoritet innebär att B lyder med referens till ett meddelandes avsändare, att 
det är just A som meddelar något. Relationer som känntecknas av befallning 
och lydnad är exempel på auktoritet, den som regelbundet åtlyds är en auktori-
tet. Wrong hävdar att hans definition av auktoritet är i linje med Webers. Det 
stämmer inte att Weber med auktoritet avser legitim auktoritet. Wrong försöker 
sedan genom noggrann genomgång av Webers verk visa att en sådan tolkning är 
felaktig. Wrong ställer upp ett grundbegrepp, auktoritet d.v.s. alla relationer 
som kännetecknas av befallning och lydnad och särskiljer därefter varianter 
beroende på Bs skäl att lyda (hot, plikt). Vad Weber eventuellt skulle ha menat 
är av mindre betydelse. Det finns belysande exempel på Wrongs varianter på 
auktoritet i avhandlingen. 38 

Tvingande auktoritet:  ”For A to obtain B’s compliance by threatening him 
with force, B must be convinced of both A’s capability and willingness to use 
force against him.” 39  

A kan övertyga B genom att visa upp de maktmedel som han kontrollerar. 
Polismän visar i vissa länder till exempel tydligt upp sina revolvrar på höften. 

När sådana metoder inte får andra att lyda kan det vara nödvändigt att använda 
våld för att hos undersåten etablera trovärdighet. Ofta handlar det om att skapa 
en framtida maktrelation, baseras på hotet om våld men inte nödvändigheten 
att öppet ta till våld. 40  

Görel Thurdin, (c) mark- och planminister för Miljö- och Naturresursde-
partementet, menar att en alltför kraftig exploatering äger rum i det område 
som senare blir Nationalstadspark (Detta framgår av avhandlingens kap. 9). 
Hon vet att det är kommunerna som bär huvudansvaret för fysisk planering, 
hon hittar, tillsammans med tjänstemän, på ett sätt att gå runt det. Hon gör det 
via en tidigare sällan nyttjad passage i Lag om hushållning med naturresurser 
m.m. Därigenom kan regeringen den 21 november 1991 ålägga Stockholm och 
Solna kommun att redovisa att de följer nämnda lags intentioner i Ulriksdal-
Haga-Brunnsviken-Djurgården.  

                                                      
37 Ibid, s. 35 
38 Ibid, s. 35-41 
39 Ibid, s. 41 
40 Ibid, s. 41-44 
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Länsstyrelsen kan med stöd i samma lagparagraf tvingas att samordna arbe-
tet. Formellt sett beordrar regeringen (Thurdin) kommunpolitiker som Hulth 
(s) att låta utreda områdets värden.  

Thurdin (1995) ger intrycket att i informell mening beslutar regering och 
ledande kommunpolitiker mer eller mindre i konsensus om en sådan utredning. 
Hon verkar dock informellt ha meddelat Adelsohn, landshövding i Stockholms 
län, att närboende sannolikt kommer att överklaga alla exploateringsplaner. Om 
de driver dem genom instanserna hamnar de till sist på regeringens bord. När 
det sker kommer Thurdin, detta är hennes ansvarsområde, att se till att de blir 
liggande där utan åtgärd. Det innebär i så fall att planerade exploateringsprojekt 
försenas. Det verkar vara på detta sätt som Adelsohn, och kanske även Hulth 
med flera, tvingas gå med på samredovisningen. Hon utövar därigenom en slags 
tvingande auktoritet gentemot Adelsohn.  

Greger och Ingegerd Carpelan överklagar (vilket framgår av avhandlingens 
kap. 1 och 5) detaljplanen för Norra länkens delsträcka Norrtull - Roslagstull. 
De lyckas, tillsammans med advokat Björkman, övertala Regeringsrättens leda-
möter om att vägen gör intrång i Bellevueparken. Denna park är ett delområde 
i den särskilt skyddade Nationalstadsparken. Stig Brink med flera ledamöter i 
Regeringsrätten underkänner därefter nämnda delsträckas placering i Bellevue-
parken (delområde i Nationalstadsparken). Sedan upphör Vägverket med 
igångsatta arbeten på motorvägen. Brink med flera utövar därmed tvingande 
auktoritet gentemot Vägverket.  

Socialekologernas skadegörelse på maskiner för Norra länken resulterar i att 
säkerhetspolisens (SÄPO) intresse väcks. SÄPO skriver till justitiekanslern den 2 
april 1997 och bilägger som stöd för sina argument två exemplar av SEAs tid-
skrift Ekologisten. SÄPO vill att justitiekanslern ska bedöma om de uppmanar 
till uppvigling enligt tryckfrihetsförordningen. SÄPO försöker utöva tvingande 
auktoritet gentemot aktivister som Brohult. Det förnekar dock justitiekanslern 
grundat på teknikaliteter.  

Hulth, (s) finansborgarråd, Stockholms kommun, vill den 29 januari 1998 
att aktivisterna som förstör vägbyggnadsutrustning ska gripas. Frågan är om inte 
Hulth övertalar polisen att ingripa. Kort därefter grips Brohult och ett par andra 
aktivister. Polisen utövar i varje fall tvingande auktoritet genom gripandet men 
även genom de husrannsakningar som bland annat Brohult utsätts för. Även 
Zingmark med flera, Stockholms tingsrätt och polisen utövar tvingande auktori-
tet genom att samma person underkastas en rättspsykiatrisk undersökning. Svea 
Hovrätt dömer Brohult för grov uppvigling till skadegörelse mot Norra Länken. 
Det renderar samhällstjänst och böter. Rätten utövar därigenom en slags tving-
ande auktoritet gentemot Brohult, (jfr avhandlingens Epilog). 
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Auktoritet genom belöning: ”the counter part of coercive authority is author-
ity based on inducement, or the offering of rewards for compliance with a 
command rather than threatening deprivations.” 41  

Auktoritet genom belöning gäller således positiva sanktioner för att lyda en 
befallning snarare än hot om negativa. Ekonomisk makt är karaktäristiskt för 
auktoritet genom belöning. Wrong föreställer sig en glidande skala vars ena 
ändpunkt består av en ömsesidig och jämlik utbytesrelation. En ömsesidig och 
jämlik utbytesrelation innebär att A lovar B en belöning eller en tjänst i utbyte 
mot att B presterar en likvärdig handling som A eftersträvar. En sådan relation 
är inte en maktrelation överhuvudtaget. Men att exakt bestämma vad som ska 
räknas som likvärdig anser Wrong vara svårt att avgöra. Därmed antyder 
Wrong att B ska belönas av A men B insats ska vara åtminstone något större än 
belöningen (viss ojämlikhet skall råda). Den glidande skalans andra ändpunkt är 
när A kontrollerar Bs själva möjlighet att överleva. Och i ett läge när B inte har 
något annat att erbjuda än sin arbetsförmåga. Stor ojämlikhet råder alltså mel-
lan A och B. Vi talar i så fall om ekonomisk exploatering, vilket Wrong vill 
etikettera som tvingande auktoritet. Auktoritet genom belöning gäller däremot 
ett mellanläge på den glidande skalan. Den ska präglas av viss jämlikhet och 
frivillighet från Bs sida.  

Om Markus, Vägverket, information är riktig brukar, som sagt, minst ett 
byggföretag betala för upplysningar om konkurrenters hemliga anbud vid upp-
handlingar. I detta fall anses (jfr avhandlingens kap. 13) informationen vara 
värd upp till 10 miljoner kronor för Skanska AB. Skanska AB med flera bygg-
bolags ledningar använder i så fall auktoritet genom belöning. Det sker väl, får 
man anta, i deras strävanden att bibehålla eller öka den egna vinsten och mark-
nadsandelarna. 

Legitim auktoritet: ”… a power relation in which the power holder possesses 
an acknowledged right to command and the power subject an acknowledged 
obligation to obey.” 42  

Det är källan snarare än innehållet i en viss order som gör den legitim. Legi-
tim auktoritet bör därför åtskiljas från övertalning. Legitim auktoritet förutsät-
ter delade normer. En husbondes auktoritet över sin betjänt är, även om den 
består av två personer till sin form, en relation av legitim auktoritet. Det beror 
på, enligt Wrong, att samhällets normer upprätthåller den. Tjänaren lyder på 
grund av att han känner sig förpliktigad att lyda snarare av rädsla eller av för-
väntad belöning. Generellt gäller att order som faller utanför vissa erkända grän-
ser troligen definieras som illegitima och omintetgör auktoritetsrelationen. 
Wrong menar att makt är ’capacity’. Men vari består husbondens förmåga i 
detta fall? Det framgår, enligt min bedömning, inte riktigt av Wrongs beskriv-
ning. Min tolkning redovisas längre fram i kapitlet (jfr 17.3). 43    

                                                      
41 Ibid, s. 44-49 
42 Ibid, s. 49 
43 Ibid, s. 49-52 
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Kompetent auktoritet: ”… a power relation in which the subject obeys the di-
rectives of the authority out of belief in the authority’s superior competence or 
expertise to decide which actions will best serve the subject’s interests and 
goals.” 44   

Wrong avser med kompetent auktoritet, en som endast vilar på B:s över-
tygelse om A:s överlägsna kunskap eller färdighet snarare än på hans formella 
position i en hierarki. 45  En läkares auktoritet kan ses som en prototyp för kom-
petent auktoritet. Kompetent auktoritet är inte övertalning, det är källan snara-
re än den överförda informationens innehåll som får B att lyda. Patienten kan-
ske inte alls förstår bakgrunden till doktorns direktiv utan följer dem därför att 
han är övertygad om doktorns överlägsna kompetens. Kompetent auktoritet 
liknar auktoritet genom belöning. Det beror i båda fallen på att det är Bs egen-
intresse som får honom att lyda A. 46  Men det finns en skillnad: ”The main 
difference is that the competent authority provides services, which his knowl-
edge or skill enable him to make available to others, rather than material 
goods.” 47   Men detta stämmer inte med vad Wrong utalat om auktoritet genom 
belöning för där framgår att belöning kan bestå både av varor och tjänster 48. 
Skillnaden ifråga är istället följande, enligt min värdering: Auktoritet genom 
belöning innebär, som Wrong beskrivit den, att belöningen är mer av ett mål 
för B. Auktoritet genom kompetens innebär, såsom Wrong beskrivit den, där-
emot att As kompetens är ett medel för B till exempel för att bli frisk. Kompe-
tent auktoritet har, fortsätter Wrong, en specifik betydelse men tenderar att 
sammansmälta med legitim auktoritet. 49 

Ett hotell- och konferenskomplex planeras 1991 vid Norrtull, stadsdelen 
Vasastaden, Stockholm. Norrtull Center  består av 500 rumsenheter inrymda i 
24 våningar. Separat ingår även kontor med 1000 arbetsplatser. Projektet kostar 
ca. 2, 5 miljarder kronor. Strax intill Norrtull Center finns redan höghuset 
Wenner-Gren Center - ett landmärke i staden. Hans Cedermark, SLAB, pro-
jektledare, och Olof, Vägverket, anger att SLAB år 1991 bestämt sig för det 
södra läget för Norra länken, delsträcka Norrtull - Roslagstull. Det innebär att 
vägen ska dras under Sveavägen - Cedersdalsgatan (söder om höghuset Wenner-
Gren Center - ett landmärke i staden). Hotell- och konferensbyggnaden (ett 
höghus) och en bit av motorvägen Norra länken (Norrtull - Roslagstull) är i 
1991 års planer placerade strax intill varandra. Projekten är tekniskt integrerade.  

Skogby, ordförande i arbetsutskottet för det svensk-japanska konsortiet samt 
teknisk direktör i Skanska AB, vill 1992 flytta vägsträckan ifråga till Bellevue-
parken (norr om Wenner-Gren Center). Det beror på att Norra länkens väg-

                                                      
44 Ibid, s. 53 
45 Ibid, s. 53 
46 Ibid, s. 53-55 
47 Ibid, s. 55 
48 Ibid, s. 48 
49 Ibid, s. 44-49, 52-60 
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tunnelrör annars ligger i vägen för det tunnelbanerör som Skogby vill dra fram. 
Därigenom kan Norrtull Centers hotell- och konferensdel effektivt trafikförsör-
jas med kollektivtrafik, vilket gynnar såväl Skanska AB som staden. Tunnelba-
nan kan nämligen därefter fortsätta mot Karolinska Universitetssjukhuset som 
länge varit underförsörjt i nämnt aveende. Han övertalar hösten 1992 stadens 
och regionens ledande politiker att flytta vägen. Det är bland annat Hulth, 
Stockholms stad, (s) näringslivsborgarråd och Nilsson, Stockholms läns lands-
ting, (m) trafiklandstingsråd. Hulth påpekar i en intervju med mig att Skogby 
kom med ett vettigt förslag som de från början inte hade tänkt på. Och tillägger 
att Skogby var en flitig person som var involverad i ett antal olika stora exploa-
teringsprojekt. Skanska ABs företagsprofil var att hitta lösningar på olika kom-
plicerade, stora projekt. Hulth tror att det var Skogbys förtjänst och framhåller 
hans kreativitet och driftighet. Hulth motiverar stödjandet av Skogbys förslag 
med referens till hans kompetens och expertkunskaper. Hulth refererar därmed 
till Skogbys kompetenta auktoritet som skäl för vägflytten. 

Personlig auktoritet: Personlig auktoritet innebär: ”--- the subject obeys out 
of a desire to please or serve another person solely because of the latter’s per-
sonal qualities.” 50  

Prototypen för en personlig auktoritetsrelation är mellan älskande där den 
ena deklarerar att din önskan är min lag och som handlar därefter. Men kärlek 
kan betraktas som en belöning och i så fall talar vi om auktoritet genom belö-
ning. Skillnaden mellan auktoritet genom belöning och personlig auktoritet är, 
om jag förstår Wrong rätt, att i det förra fallet är belöningen Bs mål, men i det 
senare är Bs mål att lyda A. Kärlek, beundran, vänskap är exempel på grunder 
för personliga auktoritetsrelationer. Karisma är personlig auktoritet i sin mest 
omfattande form. 51   

Man kan fråga sig varför just Henrik Waldenströms grönområdesdefinition 
triumferar. En del av svaret rör hans personliga egenskaper. Han har, enligt min 
bedömning, en viss personlig auktoritet (karisma) som kan ha spelat in vid lob-
byismen för området. Det gör att man inte gärna säger emot honom. Greger 
Carpelan är ett annat exempel på en person med tydlig personlig auktoritet i sitt 
försvar av Bellevueparkens och Nationalstadsparkens värden. Men vari denna 
utstrålning närmare består är svårt att sätta fingret på, det finns svårigheter att 
med ord precisera en sådan uppfattning. 

Sammanfattningsvis om makt som något kvantitativt: a) Makt är intentionell 
och gäller inte oavsiktlig påverkan (inflytande). Intention är min demarkations-
linje mellan makt och inflytande. En målinriktad handling ska räknas som in-
tentionell även om handlingen medför förutsedda bieffekter. b) Makt är effek-
tiv, när maktutövande misslyckas så finns ingen makt. c) Makt är inte latent för 
ett sådant antagande innerbär risk för konspirationsteori. Makt finns när fram-
gångsrika kontrollhandlingar utförs. Den diskuterade västerländska maktradi-
                                                      
50 Ibid, s. 60 
51 Ibid, s. 60-64 
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tionens betoning av resurser kvarhålls men istället för innehav av resurser beto-
nas deras användning. Ett sådant maktperspektiv innebär inte att makt inte kan 
bäras över tid till exempel via en medvetet skapad institution. d) Assymmetri 
finns även mellan jämlikar, en person kan nämligen dominera på ett område, 
medan en annan dominerar på ett annat område. Även vid stark obalans mellan 
två personer kvarstår visst frihetsutrymme för den maktutsatte för han kan till 
exempel begå självmord. Våld ger däremot inte den maktutsatte något utrymme 
att välja. Makt ger alltså viss valfrihet, våld gör det inte. Det är min demarka-
tionslinje mellan makt och våld. Resonemanget kring obalans visar att kvantita-
tiv makt inte är en helt kvantitativ företeelse. Relationen mellan mängd av re-
surser och använda resursers effektivitet är inte 1:1. Men att makt är ett kvanti-
tativt fenomen är alltjämt en rimlig approximation. e) Om As intention är att 
påverka eller ändra Bs attityder snarare än hans beteende och om han har fram-
gång med det då har han utövat makt över B.  

17.3 Maktutövningens kulturella bakgrund – Ex-
empel från avhandlingen 

MacIver (1948) betonar att makt är en kvantitativ företeelse. Men tillfogar att 
makt alltid utövas mot en kulturell bakgrund och denna påverkar på ett funda-
mentalt sätt maktrelationer. Erfarenheten visar att det i alla samhällen finns 
värdeladdade, allmänt erkända muntliga föreställningar eller idéer (myths). 
Dessa muntliga traditioner fungerar som en slags informationsbärare när det 
gäller bibehållande av samhällets för närvarande dominerande ordningsprincip 
(-er). Idéerna ifråga genomsyrar alla sociala relationer och håller på ett avgöran-
de sätt samman samhället. Idéerna präglar alltifrån familjerelationer till civilisa-
tioner. Det verkar ytterst bero på att människor alltid söker en samhörighet eller 
helhet, något att tillhöra. Varje individ skapar sin egen variant av en domine-
rande muntlig föreställning. MacIver kommenterar inte om de muntliga före-
ställningarnas innehåll är sanna eller ej. Men idéerna är, fastslår han, mer ratio-
naliserade i utvecklade samhällen. Andra muntliga idéer existerar parallellt eller 
kan uppstå och innebära en attack på en dominerande muntlig tradition. En 
sådan idés förändring är ömsesidigt relaterad till ändring i andra sociala, till 
exempel tekniska, förhållanden. Nationalism som muntlig föreställning kunde 
exempelvis växa sig starkare när nya kommunikationer knyter ett land tätare 
samman.  52   

Ett centralt tema i varje muntlig föreställning gäller vem som har rätt att ut-
öva ledarskap när det gäller att bestämma policies, fälla omdömen i relevanta 
frågor, lösa konflikter et.c. Och vem som är skyldig att uppfylla dem. Denna 

                                                      
52 MacIver, R.M. (1948): The Web of Government, the Macmillan Company, New York, s. 4-6, 
39, 42, 51, 57, 82-84, 99 
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legitima auktoritet är en integrerad del i de muntliga traditionerna. Samhället 
styrs på ett fundamentalt sätt genom föreställningar som bestämmer vem som 
har rätt att bestämma och vem som ska lyda. Redan i det minimum av samhälle 
som familjen utgör finns styrande av denna typ väl utvecklad. 53  MacIver förk-
larar (legitim) auktoritet: 

”By authority we mean the established right, within any social order, to de-
termine policies, to pronounce judgments on relevant issues, and to settle con-
troversies, or, more broadly, to act as leader or guide to other men. When we 
speak of an authority we mean a person or body of persons possessed of this 
right. The accent is primarily on right, not power.” 54 

En person med (legitim) auktoritet refererar alltså i första hand till rätt och inte 
till makt. Hans begreppsbestämning är för övrigt i linje med Wrongs. Men 
varfrån kommer denna rätt att befalla? MacIver inleder sitt svar på frågan med 
att klargöra att makt gäller medel och resurser (också detta i linje med Wrong). 

55 Och fortsätter: 

”One large category of means is property. But the power that derives from 
property varies according to the type of prevailing culture with its over-all 
myth of authority. Under the Hindu caste system property does not convey so 
much power as it does in a capitalist society. The power of Gandhi is not at 
all a function of the ownership of property. It is because Gandhi has author-
ity that he has power. Power of itself is not authority.” 56 

Det är alltså utbredda idéer som ger befallaren rätt att befalla och gör en annan 
person skyldig att lyda. Ingen kontrollerar de aktuella muntliga föreställningar-
nas framväxt. Ingen har dessa traditionella idéer i sin hand. MacIver verkar 
således anföra samma tes som Popper (1971). Den sist nämnde hävdar alltså att 
de flesta av samhällets traditioner och institutioner bara växer fram. De är inte 
intentionellt skapade. Det kan dock inte uteslutas att traditioner och institutio-
ner kan vara intentionellt skapade som ett led i maktutövning. Om så är fallet 
eller ej är en empirisk fråga. Traditionens eller institutionens historia måste 
undersökas för att ta reda på hur det förhåller sig.  57 

MacIver menar att legitim auktoritet primärt ska betraktas som en rätt och 
inte som makt. Men vad avses med det? Vi återvänder till Wrongs exempel med 
husbonden och betjänten (jf rubriken ”c Legitim auktoritet”). De flesta av en 
kulturs traditioner och institutioner växer alltså bara fram. Det är så de uppstår. 
Husbonden bidrar sedan, genom sin befallningar till betjänten, till att bibehålla 
                                                      
53 Ibid, s. 22-31, 39, 42-45, 82-84 
54 Ibid, s. 83 
55 Ibid, s. 82 
56 Ibid, s. 83 
57 Ibid, s. 4-6, 83-85 
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dessa traditioner och institutioner. Husbondens befallningar gäller traditionell 
handling, den refererar till kulturen (den muntliga traditionen) och det förflut-
na. I den mån som husbonden befaller betjänten att göra något gör husbonden 
bara som han brukar. Det handlar således främst om handling som till stor del 
gäller ett: ”så har vi alltid gjort”. Jag hävdar att intentionell påverkan (som makt 
per min definition förutsätter) i ett sådant här sammanhang är rätt dämpad. 
Det handlar om intention inom parentes så att säga. Det stämmer att husbon-
den förväntar sig att tjänaren ska lyda hans befallning. Och i den mån tjänaren 
lyder utövar husbonden i viss mån makt. Men hans befallning refererar främst 
till traditionen och inte till tjänaren per se. Det är därför, så som jag tolkar Ma-
cIver, som vi i första hand ska tala om rätt och i mindre grad om makt. I andra 
fall kan en persons intention att utöva makt vara större. En person kan, påpekar 
MacIver, mer eller mindre skickligt, till exempel genom initiativförmåga och 
aggressivitet, använda en muntlig tradition för att få en annan person att göra 
som han vill. I så fall gäller i stort det omvända beträffande vad handlingen 
refererar till (den maktutsatte personen snarare än traditionen). Fortfarande gäller 
dock att ingen har kulturen i sin hand. 58 

MacIver ger alltså en bakgrund till rätten att lyda. Han förklarar varifrån den 
kommer (kulturen). Han bidrar på så vis med att förklara något som Wrong 
eller för den del Lukes inte har mycket att säga om. Utan en sådan fördjupad 
förståelse av legitim auktoritet är det något oklart vad det är för fenomen som vi 
talar om. Men jag vill ytterligare försöka fördjupa min förståelse av sådan aukto-
ritet. I syfte att starta mitt försök att göra det kan till att börja med konstateras 
att legitima auktoritetsrelationer är oerhört utbredda i samhället. Sådana omfat-
tar, poängterar MacIver, till och med de som försöker undfly och bekämpa 
sådana relationer: 

”Authority exists in every sphere for every group according to its kind. There 
is authority in religion, in education, in business, in science, in the arts. 
There is authority within every organization, or it could carry on no function 
whatever. There is authority inside the groups that fight against authority. 
There is authority among the boys who skirmish with the boys in the next 
street, and there is authority in an anarchist assembly. There is no order 
without authority. This authority is vested in persons, whether as accepted 
superiors or as the agents of organized groups. We speak broadly of a man as 
being an authority if his word carries weight with others.” 59 

Han menar att legitima auktoritetsrelationer är så utbredda i samhället därför 
att de fyller en grundläggande social funktion. Sådana relationer är kopplade till 
skapande av ordning (i motsats i oordning eller kaos), och tillägger att en viss 
grad av ordning är nödvändig för att samhälle ska kunna existera. Även Bull 
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(1977) betonar att en viss grad av ordning är nödvändig för social existens (han 
diskuterar dock inte auktoritet). Bull tillägger att alla samhällen verkar upprätt-
hålla vissa ordningsskapande funktioner. Bull antyder alltså att det finns empi-
riskt stöd för MacIvers sist nämnda påstående. I alla samhällen verkar det fin-
nas, fortsätter Bull, en viss grad av skydd för människors liv, för att ingångna 
avtal hålls, och för stabilisera egendomsinnehav. Och om dessa funktioner inte 
skulle uppfyllas kollapsar samhället.60 

Legitima auktoritetsrelationer är alltså, enligt MacIver, kopplade till skapan-
de av ordning i samhället och till social existens. Beror det på att detta mönster 
av över- och underordning åtminstone till viss del är knutet till organisering av 
social ordning? Simon (1957) hävdar nämligen att all organisering (formell 
såväl som informell) innebär en viss specialisering av arbetsuppgifter, det är 
omöjligt för två personer att samtidigt göra samma sak på samma plats (hori-
sontell specialisering). Och organisering i större skala kräver att någon koordi-
nerar människor och arbetsuppgifter i en och samma riktning (vertikal speciali-
sering). Det stämmer dock inte att all organisering innebär specialisering, inte 
om forskaren räknar funktionellt som Hjern et al. gör (jfr avhandlingens kap. 
3). Men det stämmer i den mån som en individ känner och samarbetar med en 
eller flera andra personer. Om ordning, organisering och legitima auktoritetsre-
lationer är relaterade på angivet sätt, så har kanske de muntliga traditionerna 
ifråga följande funktion. De kommunicerar vilken ordningsprincip som ska 
gälla samt fördelar och koordinerar arbetsuppgifter (via över- och underord-
ning). 61 

MacIver iakttar alltså en utbredd tendens till över- och underordning i sam-
hället och kopplar den till skapande av ordning och social existens. Jag instäm-
mer och har något försökt att utveckla hans förklaring med hjälp Bull (ordning) 
och Simon (organisering). Det är dock på sin plats med ett några förtydligan-
den: a) Om sambandet ifråga mellan ordning, organisering och legitima aukto-
ritetsrelationer faktiskt finns, så innebär det att viss över- och underordning är 
svår att undvika. Men det behöver inte betyda att strävanden efter mera frihet 
och jämlikhet uppges. MacIvers förklaring till över- och underordningens bak-
grund innebär inte: b) att all över- och underordning han hänföras till ordning 
(och organisering). c) ett ställningstagande för någon speciell social ordnings-
princip såsom den är förmedlad av en viss tradition eller som förkroppligas i 
några särskilda institutioner. 62 

MacIver betonar, vilket jag tror är riktigt, muntliga traditioners (myter) be-
tydelse för mänskliga samhllens existens och koherens. Han beskriver muntliga 

                                                      
60 MacIver, R.M. (1948): The Web of Government, the Macmillan Company, New York, s. 84, 
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traditioners framväxt på samma sätt som Popper generellt beskriver traditioner 
och institutioners bildande. Han frågar retoriskt: Hur uppstår en djurstig i 
djungeln? Några djur bryter igenom undervegetationen för att komma fram till 
vattenhålet. Det är lättast för de andra djuren att följa samma stig. På så sätt blir 
stigen bredare och förbättrad. Det är inte planerat utan utvecklas via en åter-
kopplingsmekanism med utgångspunkt i tidigare mål och med utgångspunkt i 
resultat som ingen siktat på. (jfr avhandlingens kap. 4) 

Vi kan i avhandlingens avsnitt II (kap. 7-10) följa framväxten av myten om 
ekoparken. Det är både en tradition och institution. Svante och andra privat-
personer blir i slutet av 1980-talet upprörda över att ett mycket stort antal ex-
ploateringsprojekt planeras i Stockholms helt centrala grönområden. De startar 
sitt arbete i affekt. Ekoparksvännernas medvetenhet om mål och medel blir 
gradvis mer medveten. 

Ekoparkens institutionalisering präglas – som vi har sett - av ekoparksvän-
nernas mycket medvetna övertalning, manipulation, personliga auktoritet samt 
tvingande auktoritet. Mytens konkreta idé är att avgränsa en exploateringsskyd-
dad ö i de annars till stora delar exploaterade centrala delarna av den tätbefolka-
de Stockholmsregionen. Ekoparksmyten betonar ekologisk uthållighet, de 
stadsboendes behov av vila från det moderna samhällets hets och stress samt 
idéer om att vårda det kulturhistoriska arvet.  

Det privta nätverket värvar nyckelpersoner inom Kungliga Hovstaterna och 
Regeringen. Ekoparksmyten återspeglas sedan i byråkratins dokument och där-
efter i en särskild skyddsbestämmelse. Greger Carpelan startar sedan omvand-
lingen av bestämmelsen till juridisk praxis. Och Vägverkets ledning gör praxisen 
till praktik när de beslutar att stoppa påbörjat arbete på vägen. 

Men Ingemar, Svante och Håkan beskriver samtidigt skyddandet av grön-
området som så småningom blir Stockholms nationalstadspark som en process 
som de influerar men inte helt kontrollerar. De säger saker som: ”det låg rätt i 
tiden” (Ingemar, s. 1), ”Så jag tror att det var slumpen som gjorde att det var 
många krafter igång och de gick åt samma håll.” (Svante, s. 2), ”vi gick åt sam-
ma håll bara.” (Håkan, s. 3). Det finns som exempel på icke-avsedda effekter 
och slump som bidrar till att Stockholms nationalstadspark skyddas från Norra 
länken. Waldenström, Stockholms ornitologiska förening, vill skydda det avse-
värt större området i Ulriksdal - Haga - Brunnsviken - Djurgården. Han drar 
den slutsatsen först efterhand och med inslag av slump. Det är ett exempel, ett 
annat är följande. Greger Carpelan kunde inte ha vetat, när han startade över-
klagansprocessen i dåvarande lagstiftning, att lagstiftningsprocessen om bestä-
melse för nationalstadspark skulle bli framgångsrik och gå så snabbt. Det är en 
slags icke-intentionell effekt eller slump att så blir fallet. Hade inte den nya be-
stämmelsen trätt i kraft när nämnda enskilda ärende redan pågår, så hade paret 
Carpelan troligen förlorat rättsprocessen. Ytterligare ett exempel på icke-
intentionell effekt är att Norra länkens fall, via Dennisavtalets formulering och 
behovet av intäkter från Norra länkens vägtullar, är kopplat till Österledens fall. 
I och med att inte heller Österleden realiseras skyddas Ekoparken även från 
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detta vägintrång. Bakgrunden är den ekonomiska kris som landets ledning i 
början på 1990-talet oavsiktligt försätter landet i. 

Vi ser följaktligen att ekoparksmyten växer fram så att säga av sig själv precis 
som en stig i djungeln. Men där finns också ett stort inslag kalkyl och rationali-
tet. Ekoparksmyten blir på så vis bas för nya legitima auktoritetsrelationer i 
samhället, där Waldenström och Greger Carpelan med flera natur- och kultur-
vänner får en högre position än tidigare. Men Ekoparksmyten hotas hela tiden, 
som vi har sett, av andra sociala myter. Om detta talar vi mera om i avhandling-
ens Epilog. 
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18 Policyrekommendationer och epilog 

”Vi är skyldiga allmänheten att överklaga eftersom varken kommun,  
länsstyrelse eller stat värnar nationalstadsparken ....” 

- Greger Carpelan (Gubben på kullen), närboende till Bellevueparken, Nationalstads-
parken och motorvägen Norra länken, Dagens Nyheter den 17 mars 2004 1 - 

 
Söderberg (2007) påminner oss om att människans möjlighet att dra nytta av 
naturen utgör premiss för alla samhällen. Och tillägger att den historiska ut-
vecklingen i hög grad handlat om människans försök att skapa nya sätt att be-
tvinga naturen och att göra sig mindre beroende av dess variationer. Det finns, 
vill jag tillägga, problem med utarmning av naturens biologiska mångfald, med 
resursöverutnyttjande och uppvärmning av klimatet. Våra försök att betvinga 
naturen ger oönskade sidoeffekter.2 

Staden är idag en viktig samhällelig företeelse och blir allt viktigare. Halva 
jordens befolkning lever i städer (jfr avhandlingens kap. 5). Staden är i kraft av 
sin sociala betydelse en viktig del i natur- och miljöproblemen. Vidare är natur- 
och miljöeffekter kanske mest synliga i staden. Bostäder, kontor och vägar 
tränger in i naturområden, motorvägar sönderdelar landskapet. Där finns ex-
empelvis fabrikernas och trafikens buller och utsläpp. Det är därför inte förvå-
nande att en del av konflikten kring natur- och miljöproblemen utspelas i sta-
den. I avhandlingen ser vi exempel på sådan. 

Hall (1998) framhåller att det enda konstanta med städer är att de alltid är 
stadda i förändring. 3 Florida (2005) betonar starkt att dagens städer är en plats 
för kreativa lösningar. Och så har det varit sedan länge (”since ages” 4). Vad som 
inte riktigt framgår hos Hall respektive Florida är att förutsättningen för för-
ändring och kreativitet finns inneboende i staden självt. Söderberg framhåller 
att jordbruk möjliggör tätare bosättningar för cirka 10 000 år sedan. Små be-
folkningar och stora avstånd innebär, påpekar han, begränsad spridning av in-
formation och idéer. Och en högre koncentration av människor innebär därför 
goda förutsättningar för det motsatta.  

                                                      
1 Dagens Nyheter (2004): ”Norra länken överklagas”, 2004-03-17, avdelning INL, s. A08 (A6A5) 
2 Söderberg, J. (2007): Vår världs ekonomiska historia, - Den förindustriella tiden, SNS-förlag, 
Stockholm, s. 9 
3 Hall, T. (1998): Urban Geography, Routledge, Lonson, s. 1 
4 Florida, R. (2005): Cities and the Creative Class, Routledge, London, s. 1,  
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Om nu staden är ett centrum för förändring och kreativitet kan vi då inte 
vänta oss att lösningsförslag på natur- och miljöproblemen först produceras där? 
Till viss del tror jag att så är fallet. Vi ska med utgångspunkt i avhandlingens 
empiri diskutera några problem och lösningsförslag relaterade till natur- och 
miljö. Närmare bestämt diskuteras problemdefinitioner och lösningsförslag som 
framkommit under den natur- och miljökonflikt som utgörs av Stockholms 
nationalstadspark och motorvägen Norra länken. Dessa problem och problem-
lösningsförslag har, enligt min bedömning, direkt bäring på stadens, som före-
teelse betraktad, förändring och utveckling. 

Stahre (2001) menar, med stöd hos Choay (1969), att det i stort finns två 
traditioner i stadsplanering: den rationalistiska och den humanistiska traditio-
nen. I Sverige har, berättar Stahre, den rationalistiska traditionen dominerat. 
Den rationalistiska traditionen startar i Sverige med funktionalismen under 
1930-talets första år. Omvandlingen av nedre Norrmalm (1950-1975) och 
miljonprogrammet för bostäder (1965-1975) är viktiga exempel på Stockholms 
storskaliga modernisering. Den rationalistiska traditionens moderniseringsiver 
möter från och med slutet av 1960-talet utbrett motstånd. 5  

Kungsträdgårdens strid om almarna 1971, jfr avhandlingens kap. 5, är ett 
uppror mot den rationalistiska stadens monotoni och tristess. Almstriden är en 
symbolisk vändpunkt för stadens utveckling i en alternativ och mer humanistisk 
riktning. Anhängarna av den humanistiska traditionen lyckas redan på 1970-
talet inpränta en ökad vikt av miljövärden hos politiker och allmänhet. Den 
alternativa stadsvisionen betyder att det inte ska finnas motortrafik i innersta-
den, byggande av ett nätverk av cykelvägar, trafikleder ska placeras i tunnlar, 
kollektivtrafik ska byggas ut, i grönområdena ska det finnas kaféer och trädgår-
dar, det ska finnas kolonilotter i bostadsområdena et.c. 6  

Stahre anser dock att 1990-talets motstånd mot exploatering vid Brunnsvi-
ken, mot Dennispaketets vägar och mot tredje järnvägsspåret vid Riddarholmen 
rör något annat än 1970-talets humanistiska tradition. Vi ser, fortsätter han, 
stor spännvidd mellan den anarkistiska gruppen Socialekologisk aktion, den 
deltagardemokratiska gruppen Alternativ stad, den traditionellt hierarkiska 
gruppen Haga-Brunnsvikens Vänner och den lilla elitgruppen av kända männi-
skor i Kommittén för Gustavianska Parken. Detta är tecken på det post-
modernistiska samhällets globalisering, fragmentering och individualism. Men 
denna slutsats delar jag inte. Om vi exempelvis ser hur socialekologerna beskri-
ver mål, arbetsmetoder och deras framväxt ser vi att de passar in på och refererar 
till den humanistiska traditionen (jfr t.ex. avhandlingens kap. 12.4). Och det-
samma kan sägas om personer i övriga nämnda organisationer som jag träffat. 7  

                                                      
5 Stahre, U. (2001): ”Rebuilding the City – Stockholm and Urban Social Movements”, Ethnolo-
gia Europaea 31:2, s. 5-18 
6 Ibid, s. 5-18 
7 Ibid, s. 14-15 
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Natur- och miljövännernas problem och lösningsförslag är, som vi strax ska 
se, nära relaterade till ordningsprinciper. Men vad avser social ordning? Bull 
(1977) anger: 

”The order which men look for in social life is not any pattern or regularity 
in the relations of human individuals or groups, but a pattern that leads to a 
particular result, an arrangement of social life such that it promotes certain 
goals or values. In this purposive or functional sense, a number of books dis-
play order when they are not merely placed in a row, but are arranged ac-
cording to their author or subject so as to serve the purpose or fulfil the func-
tion of selection.” 8 

Och han fortsätter längre fram: ”Order in this relative sense is necessarily a 
relative concept: an arrangement (say, of books) that is orderly in relation to 
one pupose (finding a book by a particular author) may be disorderly in relation 
to another pupose (finding a book on a particular subject). ” 9 Ordning är alltså 
relativt till mål och värden. Det har rått och verkar fortsatt råda konflikt mellan 
mål och värden i Stockholmsregionen. Värdeskillnader diskuteras först i slutet 
av Epilog. Konflikten utspelas även mellan differentieringsprinciper (mål). Det 
finns minst fyra sådana principer som rör särskiljande eller sortering och som är 
aktuella i avhandlingen. 

Differentieringsprincip 1 innebär att värdefull natur ska särskiljas från mind-
re värdefull natur samt annan miljö. Världens första moderna nationalpark blir 
Yellowstone National Park, Wyoming (1872). Den följs sedan av en lång rad 
andra runt om i världen. Nationalparksidén är ett exempel på en differentie-
ringsprincip (1). I en rapport (2004) från Secretariat of the Convention on 
Biological Diversity (SCBD) och the United Nations Environment Programme 
World Conservation Monitoring Centre (UNEP-WCMC) omtalas en skevhet i 
urvalet av skyddade områden. Man väljer avlägsna berg-, öken- och tundraom-
råden et.c. Områden väljs som är olämpliga för kommersiell utveckling och där 
mäktiga motståndare till inrättandet av naturskyddet saknas. (jfr avhandlingens 
kap. 5-6) 

Nationalstadsparksidén bygger, enligt regeringen – och jag instämmer, på 
samma princip som nationalparken. Även här har vi alltså exempel på differen-
tieringsprincip (1). Nationalstadsparksidén finns till skillnad från nationalpar-
ken i helt centrala delar i en tätbebyggd storstadsregion. Där ska stora natur-, 
kultur- och rekreationsvärden skyddas. Bestämmelsen om nationalstadspark 
stöds 1994 av en enig Riksdag. Lagskyddet initieras och utreds dock av ett pri-
vat-offentligt nätverk av natur-, kultur- och rekreationsvänner. Nätverket består 
av enskilda medborgare, politiker och tjänstemän i förvaltningar. Och skyddet 

                                                      
8 Bull, H. (1977): The Anarchical Society – A Study of Order in World Politics, Macmilllan 
Press, London, s. 3-4 
9 Ibid, s. 3-4 
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de bidrar till att realisera utförs i direkt opposition emot en rad offentliga och 
privata exploateringsplaner. En enskild medborgare, Greger Carpelan, bidrar via 
överklagande av en detaljplan för Norra länken även till att omvandla lagskyd-
det till rättslig praxis. Bland exploateringsplaner som berör grönytan ifråga finns 
ett från politiskt håll högprioriterat och för landet exceptionellt omfattande 
motorvägskomplex, bestående av en motorvägsring runt Stockholms centrala 
delar samt en Yttre Tvärled. (jfr avhandlingens kap. 1, 4-8) 

Motorvägskomplexet innebär att Norra länkens redan existerande del ska 
förlängas genom det område som först senare får namnet Ekoparken fram till 
Stockholms hamn (Norrtull-Lidingövägen). I komplexet ingår även Österleden 
(Lidingövägen-Frihamnen-Värmdöleden) och Södra länken (Värmdöleden-
Sickla kanal-Årsta partihallar). Därtill tillkommer således en Yttre Tvärled (Sö-
dertörnsleden, Förbifart Stockholm och Norrortsleden). Ringen och den Yttre 
Tvärleden är en del i en politisk uppgörelse år 1991-1992 kallad Storstock-
holms Trafiköverenskommelse. Avtalet går vanligen under namnet Dennispake-
tet. Avtalets vägdel berör delvis (Norra länkens förlängning, Österleden) vad 
som 1995 blir Stockholms nationalstadspark (Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-
Djurgården och Fjäderholmarna). (jfr avhandlingens kap. 1) 

Trafikavtalets bakgrund är följande. Moderata politiker som Palmgren, (m) 
stadsbyggnadsborgarråd, Stockholms Stad, och Langby, (m) kommunalråd i 
Nacka kommun, återupplivar i mitten på 1980-talet en gammal idé om att 
bygga en ringled runt Stockholms centrala delar. De samtalar i frågan med när-
ingslivsföreträdare från Philipson Construction AB och Skanska AB. Dessa 
företag samt Atlas Copco AB och Fläkt AB bildar sedan Österledskonsortiet. 
Konsortiet kan 1985 i kraft av resurser och sin kompetens lägga fram ett långt-
gående, detaljerat förslag. Det syftar till att förbättra regionens och stadens tra-
fikförsörjning. Trafikvolymerna i regionen är landets största och läget är an-
strängt. Konsortiet lyckas via trägen lobbyism få Dennispaketet till stånd. Hell-
re runt än igenom! Det blir slagordet för Dennispaketets vägdel. Idén är samma 
som konsortiets. Innerstadstrafiken ska flyttas till ytterstaden via en ringled runt 
Stockholms centrala delar. Därutöver tillkommer en Yttre Tvärled (jfr avhand-
lingens kap. 1, 13). Förslaget anknyter till och innebär samtidigt en kraftig 
förstärkt bindning till en annan differentieringsprincip. Jag kallar den differen-
tieringsprincip 2. 

Differentieringsprincip 2 innebär, enligt Hagson (1997), att trafikleder ska-
pas för olika ändamål. Principen innebär att förbifartstrafik leds på förbifartsle-
der och bostadstrafik leds på lokalgator (bostadstrafik). Principen innebär också 
att förbifartstrafik särskiljs från innerstadens bostäder samt annan bebyggelse. 
Han anser att detta är en av de grundläggande principerna vid vägbyggnation i 
Sverige alltsedan början av 1960-talet. Hagson påpekar att därigenom har lan-
det i större grad än något annat europeiskt land anpassat staden efter bilen. Han 
fastslår att man allmänt i Sverige bygger förbifarter, ringleder och liknande. 
Och att sådana tydligt förändrar näringslivets- och handelns geografiska struk-
tur. Om man flyttar samhällets så att säga pulsådror, säger Hagson, i form av 
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vägar med stora volymer till exempel från innerstad till ytterstad, ger det omväl-
vande effekter för hela stadens utveckling. Och ett skäl till det är följaktligen att 
det är kommersiellt attraktivt att ha verksamhet nära dessa pulsådror. 10  

Dennispaketets vägplaner stöds av ledningen (åtminstone till stora delar) i 
landets och regionens största politiska partier, Socialdemokraterna och Modera-
terna. Mandatmässigt står de för en förkrossande majoritet av rösterna i de all-
männa valen. Carl Cederschiöld, Stockholms stad, (m) finansborgarråd, fram-
håller år 1993 på en konferens, att Dennispaketet får paketform för att man på 
så sätt tror sig kunna ”köra över” 11 det lokala miljömotståndet. Paketet kan 
därför sägas fungera som en slags prövning av miljörörelsens styrka. Erfarenhe-
ten blir emellertid att den är stark och svår att köra över. Det är exempelvis 
anmärkningsvärt att redan nämnda privat-offentliga nätverk via Stockholms 
nationalstadsparks etablerande lyckas upprätta differentieringsprincip 1 i 
nämnda område. Det sker vidare i direkt opposition emot differentieringsprin-
cip 2.  

En ringled innebär en miljöförbättring i innerstaden. Men miljöproblemen 
flyttas istället till ytterstaden. Dennispaketets ringled är dessutom tänkt att av-
giftsbeläggas. Vägtullarna uppmuntrar ett särskiljande mellan de som vill och 
kan betala och de som inte vill eller kan betala. Låt oss kalla det för differentie-
ringsprincip 3. Detta har, liksom i stort alla avgifter, en styrande, i det här fallet 
miljöstyrande, effekt. Avgiften gäller dock för alla bilar oavsett om fordonet 
släpper ut mycket eller litet koldioxid. Det beror på att avgifterna ska finansiera 
utbyggnad av Dennispaketets vägdel. Om kalkylen ska utfalla bra nog behövs 
intäkterna från alla passerande bilar.  

I 1995 års avtal om en utökad miljöprövning av Norra länken mellan Väns-
terpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna i Stockholms stad står uttryck-
ligen att Svenska Naturskyddsföreningens modell för trängselavgifter ska utre-
das. Trängselavgift innebär införande av en kostnad för passage till innerstaden 
för alla bilar som inte är klassade som miljöbilar (låga koldioxidutsläpp). Smut-
siga bilar ska alltså sorteras bort från något mindre smutsiga bilar. Låt oss kalla 
detta för differentieringsprincip 4. Utöver de bilar som differentieringsprincip 3 
sorterar bort sorteras således även de smutsigaste bilarna bort. Eller rättare sagt: 
Trängselavgifter ger ekonomiska incitament för en sådan bortsortering.  

Magnus Nilsson, Svenska Naturskyddsföreningen, med flera miljövänner får 
vid den nämnda utökade miljöprövning möjlighet att professionellt, via kom-
munens tjänstemän och konsultföretag, utreda sin modell för trängselavgifter. 
Man lokaliserar fel i modellen och förfinar den. Man får möjlighet att i detalj 
visa att trafikantsavgiftsidén är genomförbar och effektiv. Storstockholms miljö-
organisationers trafikråd slutsats är att kollektivtrafik och trängselavgifter kan 

                                                      
10 Hagson, A. (1997): ”Bebyggelsestruktur, trafik och miljö”, Andersson, H.E.B. (red.), Trafik och 
miljö – Forskare skriver om kunskapsläge och forskningsbehov, Studentlitteratur, Kommunikations-
forskningsberedningen, Lund, s. 312-313, 321-322 
11 Fastighetstidningen (1993): ”Dennis trafikpaket förvandlar Stockholm”, Vävare, O., nr. 8, s. 10 
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ersätta en ringled av motorvägar. Den utökade miljöprövningen visar att så är 
möjligt.  

Efter en försöksperiod permanentas trängselskatt för passage vid innerstaden 
år 2007 (skatt istället för avgift med hänsyn till regeringsformen). Skatten gäller 
alla bilar som inte betecknas som miljöbilar (lägre koldioxidutsläpp). Differenti-
eringsprincip 4 segrar alltså över differentieringsprincip 3 i Stockholm.  

Allt som allt: När ledande näringslivsföreträdare och ledande politiker i de 
största politiska partierna (s) och (m) planerar för omfattande exploatering i 
Stockholmsregionens centrala delar möter de motstånd. Näringslivsföreträdare 
bland annat från landest största bygg- och fastighetskoncern Skanska AB och 
ledande socialdemokrater och moderater planerar bland annat att uppföra insti-
tutioner baserade på differentieringsprincip (2) och (3). Ett privat-offentligt 
nätverk av natur- och miljövänner formeras. De stoppar inte bara dessa plane-
rade institutioners uppförande. De lanserar andra institutioner. Och dessa står 
minst till viss del i konflikt med de redan lanserade. Natur- och miljövännerna 
vill nämligen ersätta differentieringsprincip (2) och (3) med mål baserade på 
differentieringsprincip (1) och (4). De lyckas även med konststycket att realisera 
sina mål. Vi ser ett tydligt exempel på natur- och miljöidéers och dess anhänga-
res styrka i Stockholmsregionen. Framgångarna är inte minst anmärkningsvärda 
med tanke på att ringleds- och vägtullsanhängarna torde besitta ett betydligt 
övertag beträffande ekonomiska resurser (jfr avhandlingens kap. 10, 13). 

Differentieringsprincip (1) manifesteras i nationalparker som ofta placeras i 
randområden. Men stockholms naturvänner tillämpar alltså principen under en 
ny etikett (nationalstadspark) mitt i ett tättbebyggt storstadsområde. Vad vi ser 
här är, även betraktat i ett internationellt perspektiv, något ovanligt. Inte heller 
användandet av differentieringsprincip (4) manifesterad i trängselskatt tillhör 
vanligheterna i Sverige eller internationellt. Vi ser exempel på att natur- och 
miljöidéer har en omdanande effekt på staden som företeelse. Stad och tätorts-
bebyggelse kan nu till viss del betyda något annat och annorlunda än vad som 
tidigare varit fallet i stadens historia. 

Men utbyggnaden och planeringen för utbyggnad av det som fram till 1997 
var Dennispaketets motorvägar har trots detta fortsatt och fortskrider, som vi 
ska se längre fram i Epilog. Differentieringsprincip 2 förblir alltså högst aktuell. 

En och samma forskningsstudie ska, enligt Myrdal, idealt sett samtidigt ta 
hänsyn till flera värden. Så är inte fallet i avhandlingen. Den gäller enbart värdet 
liv (tolkat som natur och miljö. (jfr avhandlingens kap. 4 och 9). Avhandlingen 
kan därför endast i begränsad mening komma med policyrekommendationer. 
Mina policyrekommendationer lyder som följer nedan. 
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18.1 Policyrekommendationer 

Nationalstadsparksvännerna och motståndarna mot motorvägen Norra länken 
uttalar en, uttalat eller outtalat, demokratisk kritik. Här följer en rad exempel 
på sådan: 

Ett skattefinansierat propagandakansli förmedlar vinklad framställning av 
hur bra Dennisprojektet skulle vara. (Lars Gyllensten, Kommittén för Gustavi-
anska Parken, Nils, Socialekologisk aktion, avhandlingens kap. 10) 

Skanska AB övertalar Stockholms stads och landstings politiska ledninge att 
omlokalisera Norra länkens delsträcka Norrtull- Roslagstull, vilket är exempel 
på företagets allt för stora inflytande över stadens utformning (Jörgen, Kommit-
tén för Gustavianska Parken – jfr avhandlingens kap. 11) 

PR-företag anlitas av exploatörer för att få igenom sina projekt, vilket är ett 
uttryck för särintresse snarare än allmänintresse (Björn, Förbundet för Ekopar-
ken, jfr avhandlingens kap. 12 

Österledskonsortiet bedrev en intensiv lobbyingkampanj för motorvägs-
byggnation, vilket ledde fram till Dennispaketet. (Björn, Förbundet för Eko-
parken, jfr avhandlingens kap. 13) 

Samtliga nämnda exempel refererar, enligt min bedömning, inte sällan im-
plicit till följande demokratiska ideal: Alla medborgare ska ha lika stor möjlighet 
att göra sina röster hörda i samhällsdebatten. Men Dennispaketets anhängare och 
utförare får, hävdar personer som de nämnda, i kraft av sina resurser i praktiken 
ett övertag när det gäller möjligheten att göra sin röst hörd. Detta är dessa per-
soner skarpt kritiska till. Avhandlingen visar att de sakförhållanden som kritiken 
gäller i exempel 1-4 stämmer. Och beträffande sakförhållandena i exempel 5 
stämmer de troligen också. Kritiken och den misstro som uttrycks mot den 
demokratiska processens funktionssätt är därför både välgrundad och förståelig. 

Det nämnda demokratiska idealet har aldrig uppfyllts i något samhälle. Men 
om det finns ett utrymme för förbättring så bör det tillvaratas. Hur ska det 
utföras? Popper (1971) påpekar att all långsiktig politik är institutionell. Han 
tillfogar att politiska institutioner ska ligga i vägen för och motverka tyranni, 
d.v.s en styrelse som vi inte kan byta ut (theory of checks and balances, jfr av-
handlingens kap. 3). Jag tolkar Poppers teori i Montesquieus riktning. Montes-
quieu anser att makt endast kan begränsas genom att balansera skilda sociala 
grupper mot varandra. Han anser vidare att politiska institutioners utformning 
bör sträva efter att balansera sociala grupper mot varandra. Låt oss ta fasta på 
Poppers och Montesquieus idéer om demokrati och makt. 12  

                                                      
12 Popper, K.R. (1971):The Open Society and Its Enemies – Volume I, The Spell of Plato, Princeton 
University Press, Princeton, New Jersey, 1962, s. 120-127, Aron, R. (1973): Sociologiskt tänkande 
– Montesquieu, Comte, Marx, Tocqueville, band I, Argos, Lund, s. 31-34, 57-58, Schackleton, R. 
(1961): Montesquieu – A Critical Biography, Oxford University Press, Oxford, s. 287-291 
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Målet för mina förslag är att uppfinna institutioner som kanske i någon mån 
kan balansera emot exploateringsvännernas resursövertag. Jag tänker på det 
följande:  

A. Avskeda flera tjänstemän efter maktskifte i allmänna val: Olsen 
(1984) beskriver en allmän politisk-teoretiska tankegång som jag uppfattar vara 
relevant här. Den innebär att statens storskaliga demokrati antas förutsätta ett 
representativt styrningssystem. Där den offentliga förvaltningen styrs av poli-
tiskt valda myndigheter via skrivna regler. Reglerna är bindande både för 
styrande och styrda. Arbetsdelningen innebär att politiken står för besluten och 
att förvaltningen utför dem. Förvaltningen antas vara politikernas neutrala red-
skap (jfr avhandlingens kap. 1). 

Anta att delar av förvaltningen istället för att vara politikernas mer eller 
mindre ”neutrala” redskap istället i huvudsak sysslar med opinionsbildning (om 
värden - jfr avhandlingens kap. 4). Storstockholmsöverenskommelsens kom-
munikationskansli (Denniskansliet) är exempel på att tjänstemän sysslar med 
opinionsbildning. Om detta blir en trend så är min slutsats: Det är logiskt att 
(om det är önskvärt är en annan fråga) i större utsträckning än vad som sker i 
Sverige idag, skapa möjligheter för att avskeda tjänstmän efter politiskt makt-
skifte. På så vis kan politiska partiers, i den mån partiet är framgångsrikt i all-
männa val, resursinnehav balanseras över tid. Ett vinnande parti får följaktligen 
alltid ett resursövertag i debatten före nästa allmänna val.  

B. Ändra Plan- och bygglagen samt Väglagen - mera resurser till med-
borgare: Näringslivsföreträdare arbete för att få exploateringsprojekt till stånd 
utgör inte något etiskt problem. De gör bara vad de ska göra. Detta är en del i 
marknadsekonomins logik. Problemet är att näringslivets företagsledare förfogar 
över, vi har sett flera exempel på det i avhandlingen, större resurser än vad övri-
ga medborgare i regel har. Problemet gäller, enligt min bedömning, närmare 
bestämt passformen mellan det marknadsekonomiska systemet och det demo-
kratiska systemet. Den marknadsekonomiska institutionens utformning är vid 
angiven tidpunkt sådan att den negativt inverkar på den demokratiska institu-
tionens måluppfyllelse (d.vs. ”Alla medborgare ska ha lika stor ...” – jfr ovan). 
Den marknadsekonomiska institutionens utformning behöver därför justeras. 
Näringslivets resursövertag kan i viss mån motbalanseras genom att tillskjuta 
resurser till resurssvaga medborgare. Det kan ske på följande sätt. 

Plan- och bygglagens och Väglagens så kallade samrådsförfarande, innebär 
att politiker och tjänstemän mer eller mindre färdiga idéer sedan diskuteras via 
remisser och vid offentliga möten. Därefter fattas beslut i politiska organ. En för 
Sverige och världen ny modell för samråd utvecklades 1995 i samband med 
Norra länkens utvidgade miljöprövning (jfr avhandlingens kap. 11). Modellen 
innebär att enskilda medborgare får formulera frågor som sedan utreds av 
kommunens egna tjänstemän. Medborgarna kan därigenom pröva hållbarheten 
i sina argument, förfina sina idéer och detaljerat sammanställa sina förslag. Mo-
dellen innebär att enskilda medborgare som i stort saknar resurser tillskjuts 
resurser. Politiker, tjänstemän och medborgare träffas sedan och diskuterar 
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resultaten. Den utökade miljöprövningens resultat tillvaratogs inte kortsiktigt 
(däremot på längre sikt – jfr trängselavgifter nedan), men inget principiellt 
hindrar det. Den nya samrådsmodellen kan integreras i regionplaner och över-
siktsplaner snarare än på detaljplanenivå (som var fallet vid 1995 års nämnda 
miljöprövning). 13 

Så långt mina förslag till politiskt institutionella förändringar. Några förtyd-
liganden till förslag B. Detta förslag innebär att medborgare får ett mer direkt 
inflytande än tidigare. Det representativa demokratiska systemet får genom 
förslaget något mindre betydelse och det direktdemokratiska inflytande blir 
något större. Jag hävdar inte att direktdemokrati skulle vara bättre än represen-
tativ-demokrati på principella grunder (jfr Murray, 2002). 14  Jag hävdar att det 
kan vara bättre på pragmatiska grunder.  

Min avhandling visar att social obalans beträffande resurser ger upphov till 
natur- och miljövännernas misstro och motstånd mot sina resursstarka ”mot-
ståndare”. Vi ser exempel på att natur- och miljövännerna är tillräckligt starka 
för att stoppa eller åtminstone kraftigt försena implementeringen av olika ex-
ploateringsprojekt. Cederschiöld (m) betonar alltså att Dennispaketets utform-
ning som paket var ett sätt att försöka köra över miljörörelsen. Projektets kol-
laps är exempel på att denna metod misslyckats. Det är naturligtvis möjligt att 
återigen försöka köra över miljörörelsen. I så fall kan vi troligen vänta oss nya 
stora konflikter om marken och trafiken i Stockholm.  

Ett alternativ till konflikt är att låta medborgare undersöka, så som 1995 års 
utökade miljöprövning av Norra länken är exempel på, hållbarheten i sina för-
slag. Larsson, Storstockholms miljöorganisationers trafikråd, betonar att nämn-
da miljöprövning resulterat i att miljörörelsen på många punkter skiftat stånd-
punkt (jfr avhandlingens kap. 14). Det finns naturligtvis, vill jag påpeka, grän-
ser för hur mycket olika mål och värden kan förenas. Men om resurssvaga med-
borgare får ett tillskott av resurser kan de professionellt och kritiskt granska sina 
förslag, vilket kan resultera i bättre problemlösningsförslag.  

Det är exempelvis uppenbart att de trängselavgifter som införs permanent i 
Stockholm 2007 åtminstone till en del har sin bakgrund i redan nämnda miljö-
prövning. Detta är exempel på att Stockholm samtidigt får bättre framkomlighet 
och bättre miljö. Detta är exempel på att modellen för den utökade miljöpröv-
ningen av Norra länken utforskat var gränserna går någonstans mellan olika mål 
och värden. Modellen bidrar därmed till att i ökad grad tillvarata en förnuftspo-
tiential (jfr avhandlingens kap. 4). Modellen ifråga kan kanske därför bidra till 
att undvika en del av den politisk låsning som finns i Stockholm när det gäller 
avvägning mellan samtidigt existerande och olika samhälleliga värden. Vi kan i 

                                                      
13 Väglag SFS 1971:948, Plan- och bygglagen SFS 1987:10 
14 Murray, R. (2002): ”Citizens’ Control of Evaluations – Formulating and Assessing Alter-
natives”, Evaluation: The international journal of theory, research and practice, Sage publications, 
London, s. 81-100 
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så fall få en mera konstruktiv diskussion om utformningen av Stockholm som 
stad och region.  

I en avlägsen framtid kanske nästan all natur skyddas. En dag kanske vi får 
tysta fordon som inte släpper ut några miljöskadliga ämnen alls. I en avlägsen 
framtid får vi kanske bilar som färdas i luften och då behöver vi inte längre den 
asfalterade trafikapparaten i samma utsträckning. I så fall har natur- och miljö-
problemen angripitis och lösts vid källan. Lösningen ligger då på systemnivå. 
De lösningsförslag som är aktuella i vår diskussion kring Stockholms national-
stadspark och motorvägen Norra länkens ligger däremot på en relativt sett mer 
blygsam nivå.  

De ovan angivna differentieringsprinciperna är exempel på sådana mera 
pragmatiska steg. Avhandlingen rör åren 1985-1997. Vad har hänt därefter? Vi 
ska se lite närmare på några viktiga händelser under åren 1997-2007 relaterade 
till Stockholms nationalstadsparks utveckling samt exploateringsprojekt som 
Norra länkens förlängning. Hur ser utvecklingen ut beträffande relationen mel-
lan differentieringsprincip (1) och differentieringsprincip (2)? 

18.2 Ekoparken och Norra länken efter 1997 

Westerlund, Hamdahl (2002) hävdar att Nationalstadsparken är en prototyp 
för hållbar utveckling i ekologisk mening. Det handlar om en ”mikrobiosfär” 15. 
Lagstiftarna avser att tillåta utveckling men samtidigt hålla den inom vissa ra-
mar. Ramarna hör samman med relationen mellan redan exploaterad mark, 
naturområden och kulturvärden. Mänskligheten har ännu inte, betonar de, 
lyckats specificera gränsen mellan exploatering och hållbar utveckling. Hur har 
det gått för mikrobiosfären Stockholms nationalstadspark efter år 1997? Par-
kens framtid är, som vi ska se, fortsatt oviss.16  

Jan Strömdahl (v) är en av de riksdagsledamöter som motionerade om att 
inrätta ett lagskydd för delar av det som senare blev Stockholms nationalstads-
park. Han menar i en intervju med mig (2001) att visserligen har det byggts 
mycket inom Nationalstadsparken men lagen har ändå kraftigt reducerat antalet 
exploateringsprojekt. Man borde försöka inrätta fler Nationtalstadsparker såväl i 
Stockholm som på andra håll i landet. Det finns dock ett motstånd mot detta. 
Motståndet är starkare än när Stockholms nationalstadspark inrättades. Det 
beror, enligt Strömdahl, på att ”betongetablissemanget” 17 har noterat att lag-
skyddet har en återhållande verkan. De vill inte ha något som står i vägen för 
exploatering. I Schantz (2002) redovisas Ekoparkens utveckling utförligt. 

                                                      
15 Westerlund, S., Hamdahl, B (2002): ”Om lagen och möjliga utvecklingslinjer”, Schantz, P., 
Holm, L. (red.), Nationalstadsparken – Ett experiment i hållbar utveckling – Studier av värdefrågor, 
lagtillämpning och utvecklingslinjer, Formas förlag, Stockholm, s. 23 
16 Ibid, s. 23-24 
17 Strömdahl, J.(2001):(vpk/v), riksdagsledamot 1988-1991, intervju – 01-05-16, s. 4 
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Schantz anser, i likhet med Strömdahl, att lagskyddet kraftigt minskat exploate-
ringsvolymerna relativt till den mängd som fanns i början på 1990-talet d.v.s. 
innan skyddsbestämmelsen trätt i kraft (1995), men nuvarande lag och rättstil-
lämpning innebär inte långsiktigt skydd för parkområdet. Betydande exploate-
ring fortgår. Även Richard Murray, Förbundet för Ekoparken – ordförande, 
poängterar (2005) att exploateringen av Nationalstadsparken fortsätter. Det 
finns, menar han, ett antal exploateringar och exploateringsplaner som gör in-
trång eller hotar göra intrång i parken.18  

Den politiska striden och rättstvisterna kring grönzonen fortgår. Greger och 
Ingegerd Carpelan kan under 1999 lägga ännu en seger till sin meritlista. De 
har, som berörts tidigare i avhandlingen sedan slutet av 1980-talet motsatt sig 
planerad, kraftig utbyggnad av före detta Sveaplans gymnasium. Funkisbyggna-
den ligger nära parets bostad i Bellevuparken. Regeringen bifaller den 18 mars 
1999 deras klagan. Därmed skyddas 1700-talsmiljön från intrång. 19 

Hamdahl, Kommittén för Gustavianska Parken och Regeringsrättens före 
detta ordförande, hävdar i en intervju med mig att de domar, som följt efter 
1997 års domslut om Norra Länkens, delsträcka Norrtull - Roslagstull, placer-
ing i Bellevueparken (delområde i Nationalstadsparken) varit en missräkning 
för ekoparksvännerna. Särskilt Regeringsrättens domslut om Fysikcentrum är 
exempel på det. Stockholms universitet och Kungliga tekniska högskolan vill 
uppföra en omfattande nybyggnation kallad Fysikcentrum på på Roslagstull-
berget. Strax intill Fysikcentrum går Roslagsvägen och på andra sidan vägen 
ligger Bellevueparken. Detta bör vid det här laget vara välkända omgivningar 
för läsaren. Rätten anser den 2 juli 1999 att den modifierade detaljplanen för 
Fysikcentrum inte strider mot bestämmelsen om Nationalstadspark. Detta trots 
att skyddsintressena där är, påpekar Hamdahl, lika stora som de vid Bellevue-
parken. Bestämmelsen ifråga tillåter inte avvägningar till andra allmänna intres-
sen. Men han anser att detta trots allt sker. Värdet av forskning och utveckling 
vägs mot parkens värden. 20  

                                                      
18 Ibid, s. 1-4, Schantz, P., Holm, L. (red.), ”Lagtillämpning och konsekvenser”, Schantz, P., 
Nationalstadsparken – Ett experiment i hållbar utveckling – Studier av värdefrågor, lagtillämpning 
och utvecklingslinjer, Formas förlag, Stockholm, s. 231, Dagens Nyheter (2005): ”Naturvänner tar 
strid. Föreningen för Ekoparken protesterar mot planerade byggen i nationalstadsparken”, Sund-
ström, A., 2005-05-24, avdelning STOCKHOLM, s. A14, Viss mindre avvägning mellan vad 
som är exploaterat område och vad som icke är exploaterat område kommer nog alltid att kvarstå 
i Stockholms nationalstadspark. En tjänsteman på Stockholms stad visar vid en längre genomgång 
med mig vilken svår uppgift det är att bedöma vad som ska räknas som vad. Källa: Emil, Stock-
holms stad, intervju vid sammaträffande, s. 1-4 
19 Dagens Nyheter (1999): ”Stopp för medicinskt centrum. Bellevueparken. Greger Carpelan har 
stoppat ytterligare ett bygge.”, Sandhammar, K., 1999-03-19,  avd. KOM, s. C02 (A6), jfr av-
handlingens kap. 8.1 
20 Hamdahl, B. (2001): Kommittén för Gustavianska Parken, f.d. ordförande i Svenska Natur-
skyddsföreningen, f.d Justitiekansler, f.d. ordförande i Regeringsrätten,  intervju – 01-05-21, s. 2-
3, Regeringsrätten (1999): Dom, 1999-07-02, Mål nr 544-1999, undertecknad Bertil Werner, 
Susanne Billum, Gustaf Sandström, Bengt-Åke Nilsson, Lars Sandbäck, s. 1-5 
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Greger Carpelan har i sina rättsprocesser ofta anlitat Per Björkman, advokat. 
Men Björkman fullföljer inte uppdraget som rör Fysikcentrum. Han lämnar 
även Gunnar Linds Advokatbyrå HB. Det finns flera faktorer till Björkmans 
avhopp från uppdraget och byrån. Det utlösande skälet är, enligt Björkman, att 
Byggnadsarbetareförbundet låtit förstå att om Björkman inte slutar att engagera 
sig i fallet har de för avsikt att flytta sina affärer från byrån. Andra delägare på 
Gunnar Linds Advokbyrå HB uppmanar då honom att att lämna uppdraget. 
Björkman lämnar både uppdraget och och senare även advokatbyrån. Officiellt 
sker det i augusti 1998. Man är dock överens om att Björkman ska lämna byrån 
redan vårvintern 1998. Carpelan får därför fortsätta rättsprocessen med ett nytt 
ombud. Det sker alltså utan framgång. Och Stockholms centrum för fysik, 
astronomi och biokemi invigs sedan år 2001. 21 

Den politiska och rättsliga striden Norra Länkens, delsträcka Norrtull - 
Roslagstull, fortsätter efter Greger Carpelans temporära seger 1997. Delsträckan 
är den sista detaljplanen för vägen utan godkännande och är därför avgörande 
för att kunna färdigställa vägen. I partiförhandlingarna efter de allmänna valen 
1998 i Stockholms kommun är Norra länkens placering vid Norrtull-
Roslagstull en viktig fråga. Stockholmspartiet får genom valutfallet vågmästar-
position och kan avgöra om det blir en borgerlig eller röd-grön koalition som 
ska styra. Stella Fare, Stockholmspartiet, klargör att frågan om Bellevueparkens 
skydd fäller avgörandet. Moderater, folkpartister och kristdemokrater lovar att 
dra Norra länken i Cedersdalsgatan (söder om Wenner-Gren Center, vilket är 
strax utanför Nationalstadsparken – jfr avhandlingens kap. 13) istället för ge-
nom parken (norr om Wenner-Gren Center). Socialdemokraterna vill däremot 
utreda frågan om vägplaceringen mera. 22  

Medlemmar i Socialekologisk aktion använder skadegörelse som mot-
ståndsmetod först mot Norra länken i slutet av år 1996 och senare även mot 
Södra länken. Detta väcker skilda delar av rättssystemets intresse. (jfr avhand-
lingens kap. 12) Såväl säkerhetspolisen (SÄPO) som den vanliga polisen skrider 
därefter till handling. Flera aktivister grips den 7 februari 1998 på en arbetsplats 
för Södra länken. Gripandet sker efter en kort jakt av polisens hundförare. Ak-
tivisterna är iklädda rånarluvor. Den efterföljande rättsprocessen blir uppmärk-

                                                      
21 Carpelan, G. (2000): Part i Norra Länkenmålet, målnummer 1931–1932-1996 med flera mål, 
Kommittén för Gustavianska Parken, intervju – 00-04-03, s. 9, Björkman, Per (2005): Carpelans 
advokat, 2005-09-21, telefonförfrågan 
22 Expressen (1998): ”... nu kan Stella måla stan grön. Sent i går kväll visade hon sin nya stad för 
Expressen”, Qviström, D., 1998-10-05, avdelning NYH, s. 12 (S1), Dagens Nyheter (1998): ” Sp 
väljer borgerliga blocket. Två veckors förhandlingar. Stoppad Bellevuelänk blev avgörande för att 
stödja moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna, Gyllenberg, E.K., 1998-10-05, avdelning 
KOM, s. C01 (A6), Expressen (1998): ”När dumheten tar hem spelet”, Björkvall, L, 1998-10-06, 
avdelning NYH, s. 12 (S1), Dagens Nyheter (1998): ”Stadshusets nya styre på plats. Många kom-
promisser. Carl Cederschiöld åter finansborgarråd efter hårda koalitionsförhandlingar”, Gyllen-
berg, E.K., 1998-10-20, avdelning KOM, s. C01 (A6), Expressen (1998): ”250 000 flyttar till stan 
... då är det dags för Västerleden igen”, Björkvall, L., 1998-10-28, avdelning NYH, s. 14 (S1) 
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sammad och slutar med fällande domar för två av aktivisterna. Linus Brohult 
döms för grov uppvigling till ett års fängelse, den andra aktivisten döms till 
böter för olaga intrång. Att dömas för uppvigling är sällsynt i Sverige. Förhisto-
rian är bland annat att han skriver ett antal artiklar i Ekologisten, SEAs tidskrift. 
Rättsprocessen berör yttrandefrihetens gränser, det är därför rättsprocessen är så 
omdiskuterad. Hovrätten ändrar påföljd till samhällstjänst. Tingsrätt och Hov-
rätt anser att Brohult uppmanat till sabotage och även skildrat hur det rent 
tekniskt kan utföras. I en sådan artikel nr 1, september 1996 ”Sabotera mera 
...!”, ges allmänt hållna instruktioner för att förstöra vägbyggnadsutrustning. 
Tidskriften flaggar på sidan efter för aktioner just mot Norra Länken. Och i 
Ekologisten nr 3 januari-februari 1997 ”Byggarbetsplatser” beskrivs sådana för 
Norra och Södra Länken. 23  

Brohult begär i en överklagan daterad den 20 februari 2001 att Högsta dom-
stolen ska ändra Hovrättens beslut om artiklarna i tidskriften Ekologisten (nr 1) 
1996 och (nr 3 1997). Han menar att dessa omfattas av tryckfrihetsförord-
ningen och att tingsrätten därför inte haft rätt att hantera målet som ett ”all-
mänt brottmål”. I Tryckfrihetsförordningen 1 kap. 5 § anges att den gäller 
skrifter som mångfaldigats och försetts med beteckning som klargör att den är 
mångfaldigad samt vem som mångfaldigat skriften. Även ort och aktuellt år 
måste anges. Brohult hävdar att Ekologisten uppfyller dessa kriterier. Han hän-
visar särskilt till ett utlåtande av en före detta hovrättslagman. På spel står bland 
annat yttrandefriheten. Domstolen meddelar dock den 18 november 2002 att 
den inte tänker pröva ärendet och att Hovrättens dom därmed står fast. I och 
med det vinner den juridiska beskrivning av Brohults agerande som först myn-
tas av landets säkerhetspolis, så långt jag kunnat dokumentera det, laga kraft. 24 

I slutet av maj 2002 spricker Stockholms stads borgerliga koalition. Modera-
terna har trots eftervalsavtalet beslutat sig för att stödja beslutet att bygga Norra 
länken via Bellevueparken. Stockholmspartiet lämnar därför koalitionen. De 
allmänna valen i Stockholms stad på hösten 2002 resulterar i en koalition med 
Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet. I utbyte mot försök med 

                                                      
23 Ekologisten (1996): ”Sabotera mera ...!!”, ”Aktioner mot Norra Länken-bygget!, nr 1, Septem-
ber 1996, Stockholm, s.,  Socialekologisk Aktion (1997): ”Byggarbetsplatser”, undertecknad 
Alfons och Linus, nr 3, januari-februari 1997, s. 6-10, Stockholms tingsrätt (1999): Domslut, 
1999-12-07, Målnr B 893-98, undertecknad av Zingmark, G., s. 1-14, Svea Hovrätt (2001): 
Domslut, 2001-11-21, Målnr B162-00, undertecknad Karlstedt, G., hovrättslagman, Korfitsen, I., 
hovrättsråd, Brobacke, C., tf hovrättsassessor,  s. 1-7 
24 Justitiekanslern (1997):”Ifrågasatt tryckfrihetsbrott (uppvigling), beslut 1997-05-20, dnr 997-
97-30, undertecknat Hans Regner, Håkan Rustand, s. 1-2, Rothpfeffer, T. (2001): ”Överklagan-
de”, till Högsta Domstolen, ink. 2001-02-27, dnr. Ö758, underteckn. T. Rothpfeffer, Sju advo-
kater, s. 1-4, Högsta Domstolen (2001):ingen rubrik, Högsta domstolen, avd. 1, protokoll vid 
tillståndspröv., dag för beslut 2002-11-18, mål nr B 4619-01, s. 1-2, Svenska Dagbladet 
(2001):ingen rubr., 2001-12-20, avd. C-red, s. 10, Siren (2002): ”Sabotagedomen mot Linus 
Brohult fastställd av Högsta domstolen”, Eberstein, C.J., 2002-11-18, s. 1 
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trängselavgifter går Miljöpartiet med på att Norra länken och Förbifart Stock-
holms planering får fortgå. 25 

Regeringsrätten upphäver alltså (31 januari 1997) regeringens godkännande 
av detaljplanen för Norra länken, delsträcka Norrtull-Roslagstull (jfr avhand-
lingens kap. 1). Den underkända planen innebär alltså ett läge norr om hög-
husbyggnaden Wenner-Gren Center. Underkännandet sker med hänsyn till 
intrånget i Nationalstadsparkens parkmiljö (Bellevueparken). Detaljplanen 
innebär nämligen att ett långt schakt ska tas upp från markytan vilket rätten 
förbjuder. Tio år senare finns samma ärende, med en avgörande skillnad, åter-
igen på Regeringsrättens bord. Vilken skillnaden är ska vi strax komma till. 
Greger Carpelan driver liksom förra gången ärendet. Nu står Björkman åter-
igen, till skillnad från vad som gällde vid Fysikcentrumfallet, vid Carpelans sida. 
Det får dock, visar det sig, inte någon avgörande betydelse. 

Bakgrunden till det norra läget är följande. Stockholmsleder AB (SLAB) får 
år 1991 hela ansvaret för motorvägsringen och Yttre Tvärleden. Bolaget ägs till 
80 % av Vägverket och 20 % av Stockholms stad. Erik Skogby, ordförande i 
arbetsutskottet för det svensk-japanska konsortiet samt teknisk direktör i Skan-
ska AB, arbetar under våren 1992 för att övertyga SLABs ledning och tjänste-
män i Stockholms stads förvaltning om att flytta den aktuella vägbiten från 
söder om Wenner-Gren Center till norr om Wenner-Gren Center. Varför 
framgår i avhandlingens kap. 13. De nämnda avvisar dock bestämt övertal-
ningsförsöken.  

Efter att ha slickat sina sår under sommaren vänder Skogby under hösten 
1992 framgångsrikt sina övertalningsförsök mot stadens och regionens politiker. 
Det södra lägets stora trafikstörningar avgör vägflytten. Det norra läget bifalls 
sedan i Stockholms fullmäktige år 1993. Det är alltså i allt väsentligt Skogbys 
förslag som Vägverket sedan ska implementera. Men Vägverkets projektledning 
följer på en avgörande punkt inte Skogbys förslag. Han vill med hänsyn till den 
känsliga parkmiljön bygga en jordtunnel. Det kan ske genom att frysa de träd-
bevuxna jordmassor där jordtunneln ska tas ut. Olofs, Vägverket, uppgifter 

                                                      
25 Dagens Nyheter (2002): ”’Vi är skyldiga värna om parken’”, Tottmar, M., 2002-05-30, avd. 
INL, s. A08 (A6A2), Stockholms stad (2002): Protokoll, sammanträde 2002-09-02, §14 samt 
bilaga 2, Dagens Nyheter (2002): ”Koalitionen slutligen klar”, Tottmar, M., 2002-10-18, avdel-
ning INL, s. A09 (A6A5), Dagens Nyheter (2003): ”Självkritik om underskott. Moderaterna i 
landstinget medger att det var fel att budgetera vinst inom vården”, Persson, A., 2003-04-08, 
avdelning INL, s. A17 (A6A5), Aftonbladet (2003): ”Moderater i strid om landstingets ekono-
mi”, 2003-04-09, avd. ledare, s. 2, Dagens Nyheter (2003): ”S i stadshuset sa ja till östlig länk”, 
Gyllenberg, E.K., 2003-06-18, avdelning INL, s. A08 (A6A5), Resumé (2003): ”Omdiskuterat 
vägbygge nytt projekt för JKL”, 2003-11-06, s. 22, Stockholms stad (2004): Protokoll, samman-
träde 2004-03-15, §15, Dagens Nyheter (2005): ”Naturvänner tar strid. Föreningen för Ekopar-
ken protesterar mot planerade byggen i nationalstadsparken”, Sundström, A., 2005-05-24, avdel-
ning STOCKHOLM, s. A14 , Länsstyrelsen i Stockholms län (2004): ”Överklagande avseende 
detaljplan för Norra länken (Norrtull-Roslagstull), Stockholms kommun”, beslut 2004-06-10, 
Hansson, Bo, Denecke, Fredrik, beteckning 4031-04-26454, 26470, 26472, 26476, s. 1-8 
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vidimerar att Skogbys förslag innehöll denna avgörande komponent. (jfr av-
handlingens kap. 15)  

Vägverket vill således inte bygga någon jordtunnel utan gräva från ytan, vil-
ket Regeringsrätten sedan förbjuder 1997. Efter domstolsutslaget ändras plan-
förslaget i samma riktning som Skogby föreslagit redan 1992. Regeringsrätten 
bifaller, trots bland annat Greger Carpelans motstånd, den 26 februari 2007 ett 
sådant utförande. Rätten fastslår att de sökandes viktigaste invändning är att 
alternativ sträckning (Cedersdalsgatealternativet) för sträckan Norrtull-
Roslagstull inte utretts ordentligt. Billum med flera medlemmar i Regeringsrät-
ten hävdar däremot att Stockholms kommun visat att alternativet Cedersdalsga-
tan inte är realistiskt. Rätten tillbakavisar även att det skulle föreligga något 
intrång i Nationalstadsparken enligt miljöbalken 4 kap. § 7 (tidigare 3 kap. § 
7). Billum et al. konstaterar därvidlag bland annat att vägtunneln ska utföras 
som jordtunnel (jfr Skogbys förslag ovan). Det tar åtta år att färdigställa Norra 
länken. Kostnaden är cirka 9 miljarder kronor. 26  

Regeringsrättens utslag om Norra länken 2007 ger perspektiv på Dennispa-
ketets öde 1997. Om Vägverket följt Skogbys förslag i sin helhet (inklusive 
jordtunnel) hade Regeringsrätten inte fällt förslaget 1997. Därmed hade Norra 
länken kunnat påbörjas för tio år sedan. När vägen sedan öppnats för trafik 
hade vägtullar kunnat börja flyta in. Dessa 150 miljoner kronor/månad hade 
sedan, som planerat, kunnat användas för finansiering av av Dennispaketets 
vägdel. Utan dessa oumbärliga intäkter föll alltså en av de största infrastruktur-
satsningarna i Sveriges historia istället samman. (jfr avhandlingens kap. 1, 5 och 
12)  

Carl Cederschiöld blir den 9 november 2006 förhandlingsman för Stock-
holms infrastruktur. Han blir därmed en direkt efterföljare till vad Bengt Den-
nis utförde i början på 1990-talet. Cederschiölds redovisning till regeringen sker 
den 19 december 2007. Avtalet får stöd av Moderaterna, Folkpartiet, Center-
partiet och Kristdemokraterna. Socialdemokraterna vill inte, skillnad från vad 
som var fallet för Dennisavtalet, delta i Cederschiöldavtalet. Miljöpartiet gör 
nämligen klart att man är emot Förbifart Stockholm. Om den inte utgår tänker 
man inte stödja en eventuell socialdemokratisk regering år 2010. Konflikterna 
kring trafiken och regionens utveckling fortsätter alltså. 27  
                                                      
26 Dagens Nyheter (1997): ”’Gräv ner Norra länken’. Tunnel under nationalstadsparken”, Beck-
man, P., 1997-05-28, avdelning KOM, s. C02 (A6), Dagens Nyheter (2007): ”Byggstart för mo-
torväg under Bellevueparken”, Nilsson, K., 2007-05-11, avdelning Stockholm, s. A14, Regerings-
rätten (2007): Regeringsrättens dom, mål nr 4292-06, angående överklagan av detaljplan för Norra 
länken, Norrtull-Roslagstull, undertecknad Billum, S., Eliason, M., Kindlund, P., Lundin, A.K., 
Fernlund, C.G., Liljeros, B., s. 1-12, Regeringsrätten (2007): Regeringsrättens dom, mål nr 2918-
06, 2007-02-26, angående Vägverkets beslut om fastställelse av arbetsplan för Norra länken, 
Norrtull-Värtan m.m., undertecknad Billum, S., Eliason, M., Kindlund, P., Lundin, A.K., Fern-
lund, C.G., Liljeros, B., s. 1-10 
27 Stockholmförhandlingen (2008): Samlad trafiklösning för Stockholmsregionen för miljö och 
tillväxt – till 2020 med utblick mot 2030 – Överenskommelse mellan staten och Stockholmsregi-
onen December 2007, undertecknad december 2007 av Carl Cederschiöld et al, förhandlings-
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Planering och utförande av delar som ingått i Ringen och Yttre Tvärlden har 
trots allt fortsatt efter Dennispaketets fall år 1997. Södra länken blir färdig 
2004. I och med Regeringsrättens domslut 2007 kommer Norra länkens för-
längning att realiseras. Vägen går från Norrtull - Stockholms hamn. Ingemar 
Skogö är Vägverkets generaldirektör. Han fastslår, enligt Dagens Nyheter den 3 
januari 2008, att byggandet av jordtunnel genom Bellevueparken visat sig mer 
komplicerat och dyrare än väntat. Kostnaden blir cirka 1 miljon/centimeter för 
tunnelns 155 meter alltså cirka 1,5 miljarder kronor. Skogö vill därför anlägga 
tunneln i schakt från markytan, alltså exakt vad Regeringsrätten underkänt 
1997. Han vill för att åstadkomma detta genomföra en ändring av bestämmel-
sen för nationalstadspark. Andreas Carlgren, (c) miljöminister, uppger att För-
bundet för Ekoparken medger smärre lagändring för att kunna dra fram vägen. 
Detta uppges i Dagens Nyheter den 29 mars 2008. Det finns knappast, enligt 
min bedömning, anledning att bygga en motorväg med slutpunkt i Stockholms 
hamn. En byggnation av Österleden i riktning mot Nacka kommun förutsätts i 
planeringen. Även denna väg berör Stockholms nationalstadspark. Essingeleden 
byggs färdig redan i mitten på 1960-talet, en bit av Norra länken blir färdig i 
början på 1990-talet. Om Österleden byggs färdig innebär det, konstaterar 
Jenefors, Sahlström (2004), att Ringen står färdig någon gång kring 2020-talet. 
Det är över 80 år efter att det första Ringenförslaget framläggs år 1936. Även 
den Yttre Tvärledens planering fortskrider. 28 

Vägprojektens förseningar kostar. Enligt Englén et al. (2007) uppstår ett 
samhällekonomiskt nuvärdesberäknat intäktsbortfall på cirka 50 miljarder kro-
nor fram till år 2020. Detta för att bland annat Norra länken, Österleden, Väs-
terleden (Den Yttre Tvärleden eller Förbifart Stockholm) samt ett tredje järn-
vägsspår över Riddarholmen (stadsdel i innerstaden, tillhör Stockholms äldsta 
delar) ej realiseras enligt plan.29 

Nationalstadsparken är alltså, enligt Westerlund, Hamdahl, en prototyp för 
hållbar utveckling i ekologisk mening. Det rör sig om en ’mikrobiosfär’ där 
gränsen mellan exploatering och hållbar utveckling kan specificeras. Exploate-
ringsprojekt som Fysikcentrum, Norra länken samt planering för Österleden 
visar att man ännu är i full färd med att fastlägga var denna gräns ska dras.  
                                                                                                                             
man, Kristina Axén Olin, (m) finansborgarråd, Mikael Söderlund, (m) trafik- och stadsbyggnads-
borgarråd, Eva Samuelsson, (kd) borgarråd, Erik Langby, (m) kommunalråd Nacka kommun, 
Lennart Gabrielsson, (fp) kommunalråd Sollentuna kommun, Chris Heister, (m) finanslands-
tingsråd, Christer G Wennerholm, (m) trafiklandstingsråd, Maria Wallhager, (fp) biträdande 
finanslandstingsråd, Gustav Andersson, (c) landstingsråd, Regeringskansliet, Stockholm, s. 1-58, 
Dagens Nyheter (2008): Trafikpaket på svag grund efter s-avhoppet”, Nilsson, K., 07-12-18, avd. 
Stockholm, s. A18 
28 Dagens Nyheter (2008): ”Kostnaderna för Norra länken har ökat med 1,8 miljarder”, Nilsson, 
K., 08-01-03, avd. Stockholm, s. A12, Dagens Nyheter (2008): ”Ny lag ska påskynda Norra län-
ken-bygget”, Luthander, P., 08-03-29, avd. KOM, s. A21, Jenefors, H., Sahlström, P.O. (2004): 
”Ringens felande länkar”, Väg- och vattenbyggaren, nr 1, s. 26-27 
29 Englén, T. et al. (2007): Hur mycket kostar det att vänta? – En kontrafaktisk analys, Nutek, 
R2007:08, Stockholm 
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Vad som gäller för mikrobiosfären kanske även gäller för makrobiosfären – 
planeten Jorden. Perioden 1890-1990 präglades internationell politik av, med 
Bulls (1977) termiologi, transnationell solidaritet och konflikt. 30 Kampen gällde 
för och emot kommunismen. Zeldin (1995) betonar att kommunismen slet värl-
den i bitar i 100 år. Ska en kommande period på ett liknande sätt präglas av 
kampen för och emot ekologismen? Detta under tryck av utarmning av naturre-
suser, förlorad biologisk mångfald och allvarliga klimatförändringar. Kampen 
för och emot Stockholms nationalstadspark och kampen för och emot motor-
vägen Norra länken är i så fall en småstrid i en mycket större och internationell 
konflikt. ’Gubben på kullen’ kan följaktligen tillhöra ett problemkomplex av 
avsevärt större dimensioner. 31 

 

                                                      
30 Bull, H. (1977): The Anarchical Society – A Study of Order in World Politics, Macmilllan 
Press, London, s. 36, 39 
31 Zeldin, T. (1995): An intimate history of humanity, Minerva, London 
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Skårman, Carl-Erik (2004): (m) Stockholms stad, stadsbyggnads- och 
näringslivsborgarråd 1988-1991, fastighets- och trafikborgarråd 1991-1994, 
(m) riksdagsledamot 1998-2002, 2004-, Konstitutionsutskottet 1998-2002, 
2004-, Bostadsutskottet 1998-2002, 2004-, (m) Länsstyrelsen, ersättare 1989-
1991, ledamot 1995-1997. Intervju vid sammanträffande 2004-03-10 
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Smedberg, Kristina (2000): Hembygdsföreningen å Norrmalm, ordförande 
1988-, Stockholms läns hembygdsförbund, 2:e vice ordförande, ledamot i 
arbetsutskottet 1992-. Intervju vid sammanträffande 2000-09-02 
 
Strömdahl, Jan (2001): (vpk/v) riksdagsledamot 1988-1991, Suppleang i 
Trafikutskottet 1988-1991, Näringsutskottet 1988-1991, Bostadsutskottet, 
ledamot 1988-1991, Regionplane- och trafiknämnden, Förste vice ordförande 
2003-, AB Storstockholms Lokaltrafik, ledamot 1983-1985, ersättare 1986-
1988, ledamot 1995-2002, Landstingsfullmäktige, ledamot 1982-1988, 1994-, 
Landstingsstyrelsen, ersättare 1994-1998, Landstingsråd och gruppledare 1998-
2002, Länsstyrelsen, ersättare 1983-1991, ledamot 1999-2002. Intervju vid 
sammanträffande 2001-05-16 
 
Sundström, Lars (2002): Haga-Brunnsvikens Vänner, ordförande 1999-, Miljö- 
och naturresursdepartementet, sekreterare i utredningen om att inrätta fler 
nationalstadsparker, Stockholms kommun, Stadsbyggnadskontoret. Intervju vid 
sammanträffande 2002-06-24 
 
Svensson, Åke (2000): Vägverket, Region Stockholm, projektledare för Norra 
länken 1993-. Stockholm stads gatukontor 1965-1992. Intervju vid 
sammanträffande 2000-03-31 
 
Swedén, Bo (2000): Stockholms läns Hembygdsförbund, styrelsen 1986-1992, 
ordförande i natur- och miljögruppen, Förbundet för Ekoparken, 
valberedningens ordförande och sammankallande 1992-2000, Nacka 
hembygdsförening, ordförande, Nacka miljövårdsråd, Nyckelvikens vänner, 
ordförande. Intervju vid sammanträffande 2000-06-27 
 
Thurdin, Görel (2000): (c) riksdagsledamot 1986-1998, mark- och 
planminister samt biträdande miljöminister 1991-1994, miljöminister 1994, 2 
v talman 1994-1998, ordförande Rädda Barnen 1995-2001. Intervju vid 
sammanträffande 2000-09-18 
 
Tonell, Lennart (2001): Stockholms universitet, Universitetslektor 
kulturgeografi, Stockholmpartiet, Stockholms kommunfullmäktige, ledamot 
1991-1998, Stadsbyggnadsnämnden, ledamot 1998-2002. Intervju vid 
sammanträffande 2001-05-15 
 
Trygger, Claes (2000): Förbundet för Ekoparken, adjungerad ledamot och 
suppleang 1998-2002, ordinarie ledamot 2002-2004, Djurgården-Lilla Värtans 
Miljöskyddsförening, styrelseledamot 1992-1993, sekreterare 1997-1999, vice 
ordförande 1994-1995, 2002-2005, Hamnstyrelsen för Stockholmspartiet, 
ersättare för Stella Fare -2000. Intervju vid sammanträffande 2000-06-19 
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Uusmann, Ines (2002): (s) Kommunikationsminister 1994-1998, riks-
dagsledamot 1990-1998, Boverket, Generaldirektör 1998-. Intervju vid 
sammanträffande 2002-07-02 
 
Wachtmeister, Tom (2003): Atlas Copco, VD och koncernchef 1975-1991, 
vice ordförande 1991-, 1 hovmarskalk och chef HM Konungens 
Hovförvaltning 1991-1996, Skattebetalarnas förening. Intervju vid 
sammanträffande 2003-05-08 
 
Waldenström, Henrik (2000): Förbundet för Ekoparken, Stockholms 
ornitologiska förening, vice ordförande, Riksmuséet, Stiftelsen Naturens Hus, 
Strömma turism och sjöfart AB. Intervju vid sammanträffande 2000-06-27 och 
2000-08-18 
 
Wallin, Mikael (2000): Länsstyrelsen i Stockholms län. Intervju vid 
sammanträffande 2000-03-29 
 
Wetterroth, Pär (2000): Välj Spår, Kulturkrockarna, Alternativ Stad – 
Miljöförbundet Jordens Vänner i Stockholm, Ur Tid är Leden, Arbetsgruppen 
för information om Södra länken, Storstockholms Miljöorganisationers Trafik-
råd.  Intervju vid sammanträffande 2000-08-09 
 
Wohlgemuth, Daniel (2000): Alternativ Stad – Miljöförbundet Jordens Vänner 
i Stockholm, Deltagare i trafikblockaderna Kulturkrockarna, Ur Tid Är Leden, 
drev Kafé kapten Haddock 1990-1995 (vilket ofta fungerade som mötesplats 
för det utomparlamentariska Dennispaketsmotståndet), Arbetsgruppen för 
information om Södra länken. Intervju vid sammanträffande 2000-05-31 
 
Woldegiorgis, Sara (2003): Kulturkrockarna, Stockholm Roundtable of 
Kulturkrockers, Arbetsgruppen Kokosbollarna, Socialekologisk Aktion, 
Vängruppen mot Dennis, Ur Tid Är Leden, Huddingenätverket mot 
motorvägsbyggena, Alternativ Stad – Miljöförbundet Jordens Vänner i 
Stockholm. Intervju vid sammanträffande 2003-05-20 
 
Zupanc, Jana (2000): Bellevueförbundet, ordförande 1982-, Förbundet för 
Ekoparken, styrelseledamot 1992-1997, adjungerad 1998. Intervju vid 
sammanträffande 2000-06-14 
 
Örtendahl, Per Anders (2003): Vägverket, generaldirektör 1982-1995, 
statssekreterare Industridepartementet 1977-1978, VD Västsvenska lantmän 
1980-1982, tf VD Vänerskog AB 1981, AB sedan 2000, ledamot Tyréns AB 
sedan 1999 etc. Telefonintervju 2003-08-27 
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JIBS Dissertation Series 
No. 001 Melander, Anders: Industrial wisdom and strategic change – The 
Swedish pulp and paper industry 1945-1990, 1997 (Business Administration) 

No. 002 Marmefelt, Thomas: Bank-industry networks and economic evolution 
– An institutional-evolutionary approach, 1998 (Economics) 

No. 003 Wiklund, Johan: Small firm growth and performance – 
Entrepreneurship and beyond, 1998 (Business Administration) 

No. 004 Braunerhjelm, Pontus: Knowledge capital, firm performance and 
network production, 1999 (Economics),  

No. 005 Frankelius, Per: Företagande över tid – Kontextuellt perspektiv och 
visuellt beskrivningsspråk, 1999 (Business Administration) 

No. 006 Klaesson, Johan: A study of localisation economies and the transport 
sector, 2001 (Economics) 

No. 007 Hatemi-J, Abdulnasser: Time-series Econometrics Applied to 
Macroeconomic Issues, 2001 (Economics) 

No. 008 Alhager, Eleonor: Mervärdesskatt vid omstruktureringar, Iustus förlag 
AB, 2001 (Commercial Law)  

No. 009 Hugoson, Peter: Interregional Business Travel and the Economics of 
Business Interaction, 2001 (Economics) 

No. 010 Pettersson, Lars: Location, Housing and Premises in a Dynamic 
Perspective, 2002 (Economics) 

No. 011 Paulsson, Thomas: Decision Making, Risk, and Utility – Assessments 
and Applications of Alternative Decision Models, 2002 (Economics) 

No. 012 Brundin, Ethel: Emotions in Motion – The Strategic Leader in a 
Radical Change Process, 2002 (Business Administration) 

No. 013 Wiklund, Hans: Arenas for Democratic Deliberation – Decision-
making in an Infrastructure Project in Sweden, 2002 (Political Science) 

No. 014 Florin Samuelsson, Emilia: Accountability and Family Business 
Contexts - An Interpretive Approach to Accounting and Control Practices, 2002 
(Business Administration) 

No. 015 Ahl, Helene J.: The Making of the Female Entrepreneur – A Discourse 
Analysis of Research Texts on Women’s Entrepreneurship, 2002 (Business 
Administration) 

No. 016 Olsson, Michael: Studies of Commuting and Labour Market 
Integration, 2002 (Economics) 

No. 017 Wigren, Caroline: The Spirit of Gnosjö – The Grand Narrative and 
Beyond, 2003 (Business Administration) 
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No. 018 Hall, Annika: Strategising in the context of genuine relations: An 
interpretative study of strategic renewal through family interactions, 2003 (Business 
Administration) 

No. 019 Nilsson, Ulf: Product costing in interorganizational relationships – A 
supplier’s perspective, 2003 (Business Administration) 

No. 020  Samuelsson, Mikael: Creating new ventures: A longitudinal 
investigation of the nascent venturing process, 2004 (Business Administration) 

No. 021 Bruns, Volker: Who receives bank loans? A study of lending officers’ 
assessments of loans to growing small and medium-sized enterprises, 2004 (Business 
Administration) 

No. 022 Gustafsson, Veronica: Entrepreneurial Decision-Making: Individuals, 
tasks and cognitions, 2004 (Business Administration) 

No. 023 Agndal, Henrik: Internationalisation as a Process of Strategy and 
Change – A Study of 16 Swedish Industrial SMEs, 2004 (Business 
Administration) 

No. 024 Ejermo, Olof: Perspectives on Regional and Industrial Dynamics of 
Innovation, 2004 (Economics) 

No. 025 Barenfeld, Jesper: Taxation of Cross-Border Partnerships: Double-Tax 
Relief in Hybrid and Reverse Hybrid Situations, 2005 (Law) 

No. 026 Hilling, Maria: Free Movement and Tax Treaties in the Internal 
Market, 2005 (Law) 

No. 027 Brunninge, Olof: Organisational self-understanding and the strategy 
process, 2005 (Business Administration) 

No. 028 Blombäck, Anna: Supplier brand image – a catalyst for choice: 
Expanding the B2B brand discourse by studying the role corporate brand image 
plays in the selection of subcontractors, 2005 (Business Administration) 

No. 029 Nordqvist, Mattias: Understanding the role of ownership in 
strategizing: a study of family firms, 2005 (Business Administration) 

No. 030 Karlsson, Tomas: Business Plans in New Ventures: An Institutional 
Perspective, 2005 (Business Administration) 

No. 031 Johnson, Andreas: Host Country Effects of Foreign Direct Investment: 
The Case of Developing and Transition Economies, 2005 (Economics) 

No. 032 Nyström, Kristina: Entry and Exit in Swedish Industrial Sectors, 2006 
(Economics) 

No. 033 Salvato, Carlo: Micro-Foundations of Organizational Adaptation. A 
Field Study in the Evolution of Product Development Capabilities in a Design 
Firm, 2006 (Business Administration) 

No. 034 Gråsjö, Urban:  Spatial Spillovers of Knowledge Production – An 
Accessibility Approach, 2006 (Economics) 
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No. 035 Dahlqvist, Jonas:  Assessing New Economic Activity – Process and 
Performance in New Ventures, 2007 (Business Administration) 

No. 036 Andersson, Martin: Disentangling Trade Flows – firms, geography and 
technology, 2007 (Economics) 

No. 037 Nilsson, Désirée: Essays on Trade Flows, Demand Structure and 
Income Distribution, 2007 (Economics) 

No. 038 McKelvie, Alexander: Innovation in New Firms: Examining the role of 
knowledge and growth willingness, 2007 (Business Administration) 

No. 039 Garvi, Miriam: Venture Capital for the Future - Implications of 
Founding Visions in the Venture Capital Setting, 2007 (Business Administration) 

No. 040  Rosander, Ulrika: Generalklausul mot skatteflykt, 2007 (Law) 

No. 041 Hultman, Jens: Rethinking adoption – Information and 
communications technology interaction processes within the Swedish automobile 
industry, 2007 (Business Administration) 

No. 042  Hilling, Axel: Income Taxation of Derivatives and other Financial 
Instruments – Economic Substance versus Legal Form: A study focusing on Swedish 
non-financial companies, 2007 (Law) 

No. 043  Sjölander, Pär: Simulation-Based Approaches in Financial 
Econometrics, 2007 (Economics) 

No. 044  Hang, Min: Media Business Venturing: A Study on the Choice of 
Organizational Mode, 2007 (Business Administration) 

No. 045  Lövstål, Eva: Management Control Systems in Entrepreneurial 
Organisations – A Balancing Challenge, 2008 (Business Administration) 

No. 046  Fridriksson, Helgi-Valur: Learning processes in an inter-organizational 
context – A study of krAft project, 2008 (Business Administration) 

No. 047  Naldi, Lucia: Growth through Internationalization: a Knowledge 
Perspective on SMEs, 2008 (Business Administration) 

No. 048  Wiberg, Daniel: Institutional Ownership - the Anonymous Capital: 
Corporate Governance and Investment Performance, 2008 (Economics) 

No. 049  Eklund Johan E.: Corporate Governance, Private Property and 
Investment, 2008 (Economics) 

No. 050  Glemdal, Michael: Gubben på kullen - Om den smärtsamma 
skillnaden mellan politiska intentioner och praktiska resultat, 2008 (Political 
Science) 
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