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En konfliktanalys av planeringen av Nya Slussen



Sammanfattning
Detta arbete syftar till att få förståelse för den konflikt som uppstått i samband med planeringen av 
Nya Slussen. Den syftar också till att mer generellt kunna säga något om konflikter i samband med 
planeringsprocesser.

Arbetet börjar med en introduktion till fysisk planering som verksamhetsområde med syftet att sätta 
in den vidare studien i en kontext. Eftersom den senare teoretiska delen förklarar teorier om 
generella konflikter ansåg denna del vara nödvändig för att få en djupare förståelse för resultatet av 
den senare dokumentstudien. Introduktionen till fysisk planering tar upp information, teorier och 
begrepp som förklarar fysisk planerings som verksamhetsområde och behandlar ämnen så som 
planprocessen, allmänna och enskilda intressen, planeringspolitik, aktörerna och deras attityder 
gentemot varandra och planeringsteori och demokratimodeller. Teoridelen försöker sedan att 
redogöra för konflikters uppkomst och upptrappning. För att lättare kunna strukturera analysen 
sammanfattas det teoretiska avsnittet till teoretiska punkter vilka används som utgångspunkter i 
analysen.

Teoridelen följs av en fallstudie av projektet Nya Slussen. Fallstudien innehåller dels en 
dokumentstudie av dokument i form av planeringsdokument och tidningsartiklar men även en 
innehållsanalys av denna.

Studien visar att Slussen-fallet präglas av väldigt många olika typer av oenigheter och att detta 
beror på att projektet berör många personer med olika perspektiv och yrkesroller. De konflikter som 
uppstått beror på ett antal händelser som hänt under processens gång som gjort att aktörerna fått en 
negativ syn på Stadens tjänstemän. Kortfattat handlar dessa händelser om att tjänstemännens arbete 
upplevts väldigt slutet och de har inte velat lyssna på flertalet farhågor angående framförallt 
underlaget som projektet bygger på. Dessutom har vissa händelser fått flertalet aktörer att misstänka 
att Staden låter ekonomiska intressen gå ut över andra intressen.  
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1 Inledning
Planeringsprocessen är en lagstyrd process vilket innebär att de aktörer som ingår i det aktuella 
projektet har vissa bestämmelser och lagar att förhålla sig till men även att luta sig mot. Detta 
verkar dock inte hindra det faktum att det uppstår konflikter vid kommunal planering av mark och 
vatten. Trots att jag studerar fysisk planering så hade jag ändå inte haft någon större koll på den 
långa planeringsprocess som utspelade sig under två decennier gällande området kring Slussen i 
Stockholm; men i slutet av 2011 började det dyka upp allt fler bisarra debattinslag kopplade till 
projektet Nya Slussen vilket fick mig att så småningom bli riktigt nyfiken på vad som egentligen 
hände under planeringsprocessen och vad som ledde till en väldigt öppen konflikt mellan aktörerna.

1.1 Syfte
Syftet med denna uppsats är att utifrån ett konfliktteoretiskt perspektiv undersöka hur konflikter 
uppstår i planeringsprojekt. Uppsatsen syftar dessutom till att med hjälp av konfliktteori och 
kompletterande teorier och begrepp inom ämnet fysik planering studera fallet Nya Slussen.

1.2 Frågeställningar

1.2.1 Generella frågor
Hur och varför uppstår det konflikter i samband med planeringsprojekt?

1.2.2 Specifika frågor
Vilka är de övergripande oenigheterna i sak vid planeringen av projektet Nya Slussen?

Hur går det med hjälp av teori att förklara den konflikt som uppstått i samband med planeringen av 
projektet Nya Slussen? Varför är folk så arga?

1.3 Metod och empiri
Arbetet består av en inledande del som berör ämnet fysisk planering, detta för att senare i analysen 
inte isolera resultat från dess kontext. Andra delen består av en konfliktteoretisk del som ska hjälpa 
till att analysera den senare fallstudien. Den tredje delen är själva fallstudien som genomförts 
genom en dokumentstudie av plandokument och artiklar. Den fjärde delen är en innehållsanalys av 
dokumentstudien som sedan avslutas med en diskussion angående resultatet.

1.3.1 Introduktion till fysisk planering
Plankonflikter likt alla andra konflikter präglas av den kontext de utspelas i. För att kunna applicera 
teorierna på en konflikt i samband med fysisk planering krävs det därför att det teoretiska kapitlet 
kompletteras med information/kunskapsunderlag och teorier som ger en förklaring till fysisk 
planering som verksamhet. Dessa teorier och informationen är utvalda utifrån aspekter som har 
pekats ut som viktiga i konfliktteorierna men också utifrån det som efter analysen har visat sig varit 
viktig att ha med för att få ett bättre resultat i analysdelen och i slutsatserna.

1.3.2 Teori
Den teoretiska delen består av teorier och begrepp som försöker förklara konflikters uppkomst och 
utveckling. Dessa har valts ut för att de på ett grundläggande och tydligt sätt förklarar konflikter 
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som fenomen. De konfliktteorier som redovisas är applicerbara på flera typer av konflikter och inte 
specifikt på konflikter inom fysisk planering. Anledningen till detta är framför allt för att de studier 
inom fysisk planering som finns angående konflikter inte utgår från ett konfliktteoretisk perspektiv. 
De flesta av dessa inriktar sig snarare på att studera en konfliktfylld situation utifrån vissa 
problematiska fenomen inom den fysiska planeringen till exempel utifrån planeringsteorier. 
Anledningen till att detta inte har gjorts i den här studien är för att syftet med denna studie är att 
undersöka själva konflikten i ett visst planeringsprojekt, hur den har uppkommit, hur den utvecklas 
och sedan utifrån detta kunna göra mer generella antaganden. Två undantag som har upptäckts är 
Birgitta Heneckes (2006) studie Plan & protest: en sociologisk studie av kontroverser, demokrati 
och makt i den fysiska planeringen och Lars Hallgrens (2003) Ur djupet av ett vattendrag. Båda 
dessa studier utgår från någon typ av konfliktteori. Dessa två studier rekommenderas för den läsare 
som vill fördjupa sig ytterligare inom ämnet. 

Syftet är alltså inte att undersöka konflikten utifrån enbart planeringsteorier eller demokratimodeller 
även om dessa typer av studier naturligtvis också är viktiga för att förstå varför problem uppstår 
inom planeringsprocessen. Detta är ett aktivt val som har gjorts och fokus kommer därför att ligga 
på att försöka förstå den utvalda konflikten på ett mer grundläggande och förhoppningsvis bredare 
sätt.  

1.3.3 Fallstudie 
Fallstudien kommer att utgöras av en dokumentstudie av planeringsdokument och tidningsartiklar 
från Dagens Nyheter och en innehållsanalys som analyserar denna dokumentstudie med hjälp av 
den utvalda teorin.

Fallstudien innebär att fokus endast läggs på ett eller några så kallade fall. Syftet med detta är 
framförallt att kunna tränga djupare in i ett fall och upptäcka de komplexa erfarenheter, processer 
och förhållanden så som sociala relationer i det utvalda fallet. De flesta fallstudier lägger störst 
fokus på själva processen som leder till resultatet. Detta för att få en förståelse för varför vissa 
resultat uppstår snarare än att bara få kunskap om själva resultatet. Målet med fallstudien är 
slutligen att genom en analys av det enskilda fallet kunna utvinna mer generella slutsatser. 
Fallstudiens svagheter handlar framförallt om att det går att ifrågasättas dess möjligheter till att 
skapa generaliserbara resultat. Frågor som kan ställas angående valet av fall är huruvida fallet kan 
anses vara representativt och om resultaten inte bara representerar det unika för just det här fallet. 
(Denscombe 2009)

Valet av fallstudie som metod motiveras av studiens val av ämne att undersöka. Att undersöka hur 
konflikter uppstår i planeringen är en komplex uppgift och kräver att stora ansträngningar läggs på 
att analysera processen som leder fram till konflikten. Alltför många fall hade inte lämnat någon tid 
för en sådan typ av analys. Möjligtvis hade det fungerat med något mer fall för att på så sätt kunnat 
skapa starkare bevis för resultatets generaliserbarhet. Men eftersom valet kom att falla på Nya 
Slussen som är ett väldigt omfattande fall hade inte tiden som är avsedd för ett kandidatarbete räckt 
till. Anledningen till att just Nya slussen valdes är främst för att det finns ett tillräckligt och lätt 
tillgängligt underlag. Fallet är också intressant av den anledningen att det har utmärkt sig som ett 
väldigt konfliktfyllt projekt och det kan dessutom fortfarande betraktas som ett aktuellt fall. Slussen 
kan absolut ifrågasättas som fall utifrån frågan om representativitet. Det utvalda fallet är ett väldigt 
stort projekt med ett omfattande och komplext innehåll. Aktörerna som ingår i planeringen av Nya 
slussen är många och projektet berör en av de mest centrala platserna i Sveriges huvudstad.

Alla planeringsprojekt berör dock olika aktörer med olika roller i planeringsprocessen. Projekten rör 
också alltid mer eller mindre komplexa frågor. Alla planprojekt utgår dessutom från någon slags lag 
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som innehåller olika bestämmelser om hur processen för projektet ska gå till och vilka som har rätt 
att medverka. 

Aktörskretsen är liknande då den i stort sett alla fall består av någon slags initiativtagare, 
regelansvariga och berörda. Nya slussen fallet borde just på grund av sin komplexitet och storlek 
kunna täcka in fler av de olikheter som annars skiljer de mindre fallen åt. I de mindre fallen märks 
vissa tendenser inte av riktigt lika tydligt; konflikten märks kanske inte lika tydligt. Det behöver 
dock inte innebära att den inte finns där. Att någonting syns tydligt kan dessutom vara till fördel i 
analysarbetet så länge det sker med en förståelse för att de flesta konflikter inte är riktigt lika 
högljudda och komplexa.

Sammanfattande går det säga att Slussen skiljer sig mycket åt då projektet är väldigt mycket större 
än de flesta andra planprojekt. De tendenser som studeras kommer förmodligen att vara både flera 
och starkare i det utvalda fallet, men de går fortfarande att förstå på samma sätt i andra projekt då 
de alla har saker gemensamt i det att de är planprojekt. 

1.3.4 Kvalitativ innehållsanalys
Innehållsanalysen används för att analysera innehållet i alla dokument. För att analysen ska gå att 
genomföras är det nödvändigt att forskaren har en idé om vilka frågor eller idéer som ska 
undersökas. Innehållsanalysen starka sidor är att den kan belysa djupare och ibland dolda budskap i 
texter. Det problematiska med att använda sig av en innehållsanalys kan vara att det kan vara svårt 
att utan kompletterande material undersöka och förstå underförstådda meningar, särskilt om det som 
studeras lyfts ut ur sin kontext. En kvalitativ analys skiljer sig från en kvantitativ analys då den ser 
sociala realiteter som helheter vilka inte går att förstå om de isoleras från sina kontexter.  Den 
kvalitativa analysen använder sig av detaljerade och invecklade beskrivningar av händelser och 
människor för sökande efter till exempel betydelser eller beteendemönster. Detta för att kunna visa 
på komplexiteten i situationen. (Denscombes, 2009)  

I denna studie kommer innehållsanalysen att innebära att vissa plandokument och tidningsartiklar 
kommer att analyseras med hjälp av den teoretiska delen. Genom att komplettera studien med 
information och teorier om ämnesområdet fysisk planering och information om själva projektet och 
dess utveckling försöker studien koppla till den omgivande kontexten. 

1.3.5 Empiri
Denna studie kommer att använda sig av flera källor vilket valet av metoden fallstudie tillåter och 
uppmuntrar. (Denscombes 2009). Huvuddelen av empirin kommer att bestå av plandokument och 
tidningsartiklar.

Plandokumenten som har använts för analysen är bland annat tjänsteutlåtanden och 
samrådshandlingar. Alla dessa dokument går att hitta på på Stockholmsstads hemsida:
http://vision.stockholm.se/-/Alla-projekt/Slussen/Beslut-och-handlingar/

Med undantag av programsamrådsredogörelsen från 2007 som finns här: 
http://www.insyn.stockholm.se/ks/document/2012-05-16/Protokoll/27/27%20u12079bilaga9.pdf

Tidningsartiklar i form av nyhetsartiklar men även debattartiklar från DN har använts. Detta för att 
få en bra bild av hur konflikten utanför den lagstyrda planprocessen har utvecklats. I samband med 
konflikter brukar inte de motstående aktörerna nöja sig med att hålla sig inom processen utan brukar 
använda media för att skapa opinion. (Henecke, 2006)Anledningen till att just DN har valts ut är för 
att för att tidningen har innehållit ett stort, tillgängligt och relevant material. Naturligtvis hade en 
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studie av fler tidningar gett en ännu bredare syn på konflikten men det skulle inte inneburit en rimlig 
arbetsbelastning för denna uppgift. De artiklar som har studerats har varit sådana som publicerats 
under åren 2004-2012. Detta innebär en stor mängd artiklar som naturligtvis inte alla få utrymme att 
beskrivas i fallstudien men de har allihopa bidragit till att få en bra överblick av vad som har 
diskuterats. De artiklar som hänvisas till är sådana som antingen hjälper till att visa typiska drag för 
uttryckta oenigheter eller som visar på vissa konfliktfyllda händelser. I arbetet har artikeldatabasen 
Retriever Research använts.

1.3.6 Avgränsning
Avgränsningen i form av valet att studera Slussen projektet ur ett konfliktperspektiv innebär att 
fallstudien främst innehåller den information som behövs för att förstå oenigheter och konflikter. 
Detaljer om de olika förslagen, information från plandokument och artiklar har begränsats till den 
information som ansetts vara relevant för att förstå oenigheter och konflikter i projektet. Slussen-
konflikten sträcker sig långt bak i tiden men eftersom det förslag som vann tävlingen som startade 
1991 inte är någon grund till det förslag som nu har gått igenom har fallstudien inriktat sig på att 
främst beröra tiden efter andra tävlingen som startade 2003. Slussen projektet har efterhand blivit 
uppdelad i två detaljplaner då bussterminalen fått en egen. Den fortsatta processen gällande denna 
har inte valts att följa eftersom det har ansetts vara en tillräckligt omfattande uppgift ändå.
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2 Fysisk planering
Detta kapitel innehåller information, begrepp och teori från ämnesområdet fysisk planering. 
Anledningen till att detta kapitel behövs är för att koppla konfliktteorierna till uppsatsens ämnes 
område. Både skrivna, oskrivna lagar och tendenser skapar inom alla mänskliga 
verksamhetsområden (Orrskog, 2003) vissa ramar som de olika aktörerna måste förhålla sig till på 
olika sätt, vilket kan tänkas vara viktiga aspekter av en konflikt.   

2.1 Vad är fysisk planering?

”Verksamhet som syftar till att förutbestämma samhällets framtida handlande genom att avgöra hur 
mark och vatten skall användas i tid och rum.” (NE 2012)

”Med fysisk planering menas att olika verksamheter ordnas "i rummet". En särskild form av fysisk 
planering är den kommunala fysiska planeringen som har sitt främsta lagstöd i Plan- och 
Bygglagen, PBL (SFS 1987:10) och i Miljöbalken, MB (SFS 1998:808).” (Emmelin och Petersson 
Forsberg, 2012)

De vanligaste definitionerna av fysisk planering brukar vara en kombination av ovanstående citat. 
En kommunal verksamhet med syfte att för framtida bruk avgöra lämplig användning av mark och 
vatten. Som Emmelin och Petersson Forsberg (2012) påpekar regleras verksamheten genom lagar, 
främst plan- och bygglagen och miljöbalken. Planeringen sker på olika nivåer vilket innebär att 
planerna kan ha olika geografisk täckning, detaljeringsgrad och juridisk betydelse. Två exempel är 
den kommunaltäckande och icke juridiskt bindande översiktsplanen och den mer detaljerade och 
utförande inriktade detaljplanen. Både översiktsplanen och detaljplanen måste för att vinna laga 
kraft följa vissa lagstiftade steg som kallas för planeringsprocessen. Den senare analysen i detta 
arbete kommer att fokusera på just en detaljplan och processen för en sådan ser på följande sätt.

Kommunen bestämmer om det finns ett behov att utarbeta ett program eller om det är lämpligare att 
direkt börja arbeta på ett detaljplanförslag. Under tiden som ett program och/eller förslag utarbetats 
skall kommunen samråda med länsstyrelsen, lantmäterimyndigheten, berörda kommuner och andra 
som berörs eller kan ge viktig information. Syftet med samrådet är dels att förbättra 
beslutsunderlaget genom att samla in den kunskap och de synpunkter som finns inom det aktuella 
området, dels att ge de intressenter som berörs insyn i förslaget och möjlighet att påverka det. 
Synpunkter som kommit in under denna tid ska sammanfattas i en så kallad samrådsredogörelse 
som kommunen har i uppgift att kommentera och eventuellt ge förslag på. Efter det ska förslaget 
arbetas vidare med och planen ställs sedan ut för granskning. Under de tre veckor som planen ska 
ställas ut skall eventuella synpunkter lämnas in skriftligt och ska senare ställas samman i ett 
utlåtande. Förslaget genomgår eventuella slutgiltiga redigeringar och antas senare av 
kommunfullmäktige. Inom tre veckor ska eventuella överklagande lämnas in. (Boverket, 2012a), 
(Boverket, 2012b)

2.2 Allmänna och enskilda intressen

”Vid prövningen av frågor enligt denna lag ska hänsyn tas till både allmänna och enskilda 
intressen.” (2kap 1§ PBL)

Det så kallade allmänna intresset kan ses som det grundläggande motivet för den statliga 
inblandningen i utformningen av vår fysiska miljö. Begreppet skulle i kortfattade drag kunna 
sammanfattas med intressen som anses vara gemensamma för kommunen och dess invånare som 
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helhet. De enskilda intressena kan beskrivas som alla de enskilda individernas eller gruppers 
intressen som berörs vid den aktuella planeringen som inte anses vara av allmänt intresse. Ett 
exempels skulle kunna vara att ett nytt bygge täcker utsikten för ett redan befintligt hus och deras 
ägare vilket kan sänka både livskvaliteten och det ekonomiska värdet för de som bor i det befintliga 
huset. De allmänna intressena och enskilda intressena hanteras från och med 2010 av det nya 2 kap. 
PBL. Kapitlet innehåller flertalet grundläggande principer som dock är ganska vagt formulerade, 
både innehållsmässigt och avvägningsmässigt:

”Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag får mark tas i 
anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet.” (2 
kap 4§ PBL)

De allmänna intressen som ska beaktas innehåller bland annat natur- och kulturaspekter, 
utformningen av bebyggelse, miljö och klimataspekter, mellankommunala och regionala 
förhållanden, kommunikationer samt vissa bestämmelser i 3 och 4 kap. MB. Några av de allmänna 
intressena är bedömda som riksintresse vilket innebär att de har ett starkare skydd. Vidare 
tydliggörs i PBL att livsmiljön ska vara tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper. De 
enskilda intressena är inte överhuvudtaget specificerade i lagen utan antas vara varje sakägares egna 
ansvar att hävda och bevisa. (Plan och bygglagen, 2012)

Plan och bygglagen fungerar som en ramlag vilket innebär att de flesta bestämmelser är ganska 
generellt utformade för att kunna anpassas till olika lokala fall med egna specifika tendenser. De 
allmänna intressena formuleras främst i form av generella mål vilket beror på att det i slutändan har 
ansetts vara en kommunal angelägenhet att tydliggöra, framförallt genom översiktsplanen, vilka 
som är de allmänna intressena inom kommunen. (Ny PBL, 2011) Detta innebär dock att det lämnas 
stort utrymme för lokalpolitiska bedömningar som i sin tur öppnar för flertalet åsiktskonflikter 
angående vad det allmänna intresset består av. Dessutom finns det inget egentligt stöd för hur 
avvägningen mellan olika allmän intressen ska utföras.  Vad som prioriteras beror på bland annat 
angelägenhetsgraden i den aktuella situationen men också vilka politiska värderingar som lyckas 
göra sig gällande. (Henecke, 2006)

2.3 Planeringspolitik
Politik rörande planering har under det senaste seklet genomgått drastiska förändringar. I början av 
seklet skedde i samband med industrialiseringen stora inflyttningslass till städerna. Detta ledde till 
en stor efterfrågan på bostad. Markägare började utnyttja situationen och spekulerade i människors 
bostadsbrist. Trångbeboddheten skapade diverse hälsorisker vilket så småningom ledde till att 
kravet på en offentlig kontroll över marken. Det så kallade planmonopolet introducerades redan i 
stadsplanelagen 1907 men utvecklades och nådde sin topp i mitten av 70-talet. Kommunens stora 
kontroll över marken berodde till stor del på lagstiftningen men även på de pengar som fanns inom 
kommunerna under den här tiden. Kommunerna kunde med hjälp av pengarna köpa stora 
landområden och därmed ha ett ännu större inflytande på planeringsutvecklingen. Utvecklingen av 
planmonopolet är starkt i hopkopplat med socialdemokratins strävan efter att kunna uppnå det 
allmänna goda eller den så kallade välfärdsstaten. Välfärdsstaten byggde på det nationella rummet 
och en så kallad kollektiv konsumtion i form av diverse offentliga service inrättningar. (Blücher, 
2006)

Under 80-talet kom politiken att ändra riktning från det nationella till det lokala och till en mer 
privatiserad konsumtion. Den ökade privatiseringen och de ständiga offentliga nedskärningarna har 
gjort att kommunen i många fall måste samarbeta genom informella arrangemang med privata 
aktörer för att kunna realisera planeringsprojekt. Flera förklaringsmodeller har utvecklats för att 
förklara fenomenet så som Growth coallition och Urban regimes. Kravet på en större privatisering i 
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kombination med den framväxande globala ekonomin med dess rörliga kapital ledde fram till att 
kommuners tidigare fokus på välfärdsfrågor ersattes med ett fokus på den lokala ekonomins 
utveckling, vilket leder oss fram till begreppet ”New urbanism politics”. Begreppet försöker 
förklara den nya tendensen att det lokala styrets främsta funktion verkar ha blivit att utveckla och 
reglera den ekonomiska utvecklingen. Den globala ekonomin och dess rörliga kapital har bidragit 
till att det lokala styrets främsta uppgift har blivit att attrahera det rörliga kapitalet genom att bland 
annat skapa attraktiva platser. Med denna nya planeringspolitik följer ett tydligt demokratiskt 
dilemma som en konsekvens av det faktum att flertalet beslut som tas angående den urbana miljön 
tas informellt med privata aktörer med privata intressen. (Savage et al, 2003)

2.4 Planeringsprocessens aktörer
Planeringsprocessens aktörer varierar naturligtvis från fall till fall men det finns ändå några typer av 
aktörer som är gemensamma för i stort sett alla projekt. Nämligen initiativtagare, regelansvariga 
och berörda. I Birgitta Heneckes (2006) studie om kontroverser i planeringsprojekt används 
begreppet skillnader i institutionell logik som utgår från att problem uppstår eftersom planprocessen 
tvingar samman aktörer från olika samhälleliga sfärer. 

Initiativtagaren kan antingen vara en offentlig eller en privat byggherre. Kännetecknas ofta av en 
högre grad av intern sammanhållen målbild än de andra aktörerna. Den privata byggherren rör sig 
inom den så kallade marknadssfären som består av produktion och utbyte av varor och tjänster. 
Sfären styrs av konkurrens där kostnader och intäkter fungerar som reglerande mekanismer och 
handlingar legitimeras genom effektivitet, materiell tillväxt och marknadens efterfrågan. Offentliga 
byggherrar placeras emellan marknadssfären och den sfär som de regelansvariga rör sig i nämligen 
den politik-administrativa sfären. Regelansvariga består främst av kommunala tjänstemän och 
politiker som arbetar för att upprätthålla sociala ordningen,  se över det allmänna intresset och se till 
att de planbeslut som tas är demokratiska och välunderbyggda. De är ansvariga för att 
konsekvenserna av ett projekt analyseras och att olika intressen och alternativ avvägs. Handlingar 
inom denna sfär legitimeras främst genom lagar såsom PBL, MB och kommunlagen. Aktörerna 
inom denna sfär tillhör dock olika komplexa hierarkier och politiska beslutsordningar vilka ofta 
präglas av interna motsättningar, även här finns effektivitetskrav att ta hänsyn till. 

Även om aktörer inom denna sfär styrs av lagar och fastställda politiska mål kan det ändå finnas 
målkonflikter i form av olika intressen så som lokala- och riksintressen. På samma sätt kan det även 
existera olika uppfattningar om vad som är en önskvärd utveckling eller hur man når ett visst mål. 
Närsamhället är en svårdefinierbar kategori då den består av många olika individer och grupper och 
därmed flertalet olika intressen och värderingar. Dock visar flertalet studier att förslag om 
förändringar i den fysiska miljön har egenskapen att mobilisera närboenden och gemensamt hävda 
gemensamma värden bundna till platsen. Henecke (2006) hänvisar i sin studie till Soneryd som 
beskriver planprocessen som ”en manifestation av ett möte där de närboendes vardagsförståelse 
konfronteras med det politiska och ekonomiska systemets logik.” Hur stort motstånd som kan 
skapas brukar relateras till den så kallade resursmobiliseringsteorin. Enligt denna kan en konflikt 
ses som en funktion av de resurser för mobilisering som de berörda parterna lyckas tillhandahålla. I 
många fall är de berörda i en plankonflikt dåligt organiserade och har då svårt att få till stånd ett 
märkbart motstånd. Tidigare studier har dock visat att en resursstark befolkning har större chanser 
till att organisera sig och skapa värdekonsensus. Inom resursstarka befolkningsgrupper finns oftare 
sakkunskap om ämnet vilket gör att det är lättare att ge sig in i konflikt då det är möjligt för 
motståndsgruppen att argumentera mot planansvariga utifrån samma villkor. Det blir möjligt att 
tänja på gränser och tränga igenom det monopol på sakkunskap som innehas av de som normalt 
anses sitta inne på den rätta typen av kunskap med något som kallas för en professionell second 
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opinion. I gruppen närsamhälle ingår dock även de individer som stödjer förslag och därmed oftast 
även initiativtagaren i denna aktörkategori. (Henecke, 2006)

2.5 Aktörernas attityder gentemot varandra
Tidigare undersökningar som har gjorts visar på att majoriteten av planerarna tycker att 
medborgardeltagande är en god tanke. Ökat medborgardeltagande motiveras oftast med att det antas 
ge ett bättre beslutsunderlag för de regelansvariga att grunda sina beslut på. Att flera medborgare 
har varit delaktiga i processen anses även höja beslutets legitimitet genom att det bygger upp ett 
förtroende för de planansvariga och själva planprocessen. (Khakke, 2006)

Men samtidigt tycker även dessa planerare att medborgardeltagandet inte fungerar i praktiken. Ett 
ökat deltagande anses ta upp mycket tid vilket kan kopplas till marknadskrafternas starka intågande 
på den offentliga arenan. Med privata investerare som initiativtagare präglas processen av ett 
starkare ekonomiskt och därmed tidsmässigt perspektiv. Många gånger sker förhandlingar i 
bakgrunden av den formella processen som senare legitimera de beslut som till stor del tagits i 
skymundan. Medborgardeltagandet anses även problematiskt av den anledning att det främst är 
medborgare med särintressen i vissa frågor som kommer till tals. Både medborgare och 
intresseorganisationer upplevs av planerare som inriktade på specifika frågor och därmed 
oförmögna att se ett helhetsperspektiv. Samtidigt anses medborgardeltagandet öppna upp för 
emotionella hänsynstaganden samt att skapa kontroverser. Studier visar att när medborgare har 
åsikter som går emot de styrande myndigheternas åsikter uppstår det ofta en situation där  
myndigheterna på ett både generaliserande och nedvärderande sätt uppfattar medborgarnas åsikter 
som Nimbyism ”not in my backyard”. Många gånger är det främst aktörer som Naturvårdsverket, 
Boverket och vissa etablerade intresseorganisationer som lyckas leverera den typ av argument som 
får gehör hos de planansvariga. Det finns dock studier som visar på att resursrika medborgare mer 
effektivt kan hävda sin intressen vilket också skapar ett ifrågasättande om de protester som hörs 
alltid är så representativa för allmänheten i stort. (Johansson & Khakkee, 2009)

Initiativtagare i form av privata byggherrar är oftast inte positiva till ett utökat medborgardeltagende 
på grund av de tidsförseningar de medför. I Heneckes och Stefan Olanders(2003) studie angående 
överklaganden av planer använder de medverkande begreppet ”okynnesöverklaganden” vilket visar 
på en oförståelse för de berörda. Henecke och Olander menar att begreppet enligt deras tolkning är 
ett misstänkliggörande av motpartens åsikter och tvivel på att deras argument skulle kunna vara 
sakligt grundade.

Misstron har dock visat sig vara ömsesidig då undersökningar även visat att flertalet svenskar har en 
negativ bild av det politiska systemet och dess öppenhet för krav från medborgargrupper och 
möjligheten att få så kallad rättelse. (Henecke och Olander, 2003). Många gånger känner 
motståndarna till ett projekt att den process som sker enligt PBL inte kan ge den typ av inflytande 
som förväntas och flyttar därför över större delar av argumenteringen till media där det finns 
möjlighet att skapa opinion. (Forsberg, 2005)

2.6 Planeringsteori och demokrati
Traditioner, ideologier och tankesystem producerar visas ramar som har en reglerande kraft på 
aktörers handlingar och beteendemönster. Vad planering är och hur den bör skötas är inte något som 
är självklart utan något som ständigt diskuteras. Planeringsteorier diskuterar den fysiska 
planeringen och den fysiska planerarens uppgifter och de för tiden dominerande ansatserna sätter 
därmed vissa ramar för vad planeraren bör sköta och hur det bör gå till. (Orrskog,2003)
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I början var planeringsteorin inriktad på den rationella beslutsprocessen. Planeringens utformning 
präglades av en ändamålsrationalitet där planerarens uppgift är att på ett så effektivt sätt som 
möjligt uppfylla de politiska mål som satts upp. (Mels & Aronsson, 2010). Det främsta målet var att 
skapa en planering där beslut kunde fattas så rationellt som möjligt med hjälp av vetenskapligt 
beslutsunderlag. (Orrskogs, 2003)

”Det centrala styret i förnuftets tjänst skulle organisera ”ett allmänna bästa” och för att verka för 
detta bästa krävdes att vetenskapliga studier användes i samhällsförbättrande syften.” (Henecke, 
2006)

Utifrån det här perspektivet kunde planeringen ses som värderingsfri och opartisk eftersom den 
bygger på ett vetenskapligt förhållnings sätt. Den så kallade rationella ansatsen förknippas oftast 
med efterkrigs-planeringen som syftade till att genomföra den socialdemokratiska idéen om 
välfärdssamhället. Utgångspunkten var den representativa demokratin där beslutsfattandet sågs som 
en politisk aktivitet och experterna, alltså planerarna, stod för sakkunskap och fakta. För att kunna 
uppnå det som i slutändan skulle bli det bästa för samhället i stort ansågs det nödvändigt med en 
viss sekretess för att sakliga och rationella beslut skulle kunna fattas. Ett medborgardeltagande 
utöver de viktigaste sakägarna ansågs inte nödvändiga inom den rationella ansatsen. (Henecke, 
2006) 

Den rationalistiska synen på planering har under en lång tid ifrågasatts. Ifrågasättandet har sin 
grund i den kritik och de protester som utfördes i slutet på 60-talet angående den alltför slutna 
planprocessen. Kunskap betraktades utifrån det nya perspektivet som socialt betingade processer; 
därför har en allsidig diskussion framhävts som det yttersta kännetecknet för ett demokratiskt beslut 
fattande. (Henecke, 2006). Detta kunskapsperspektiv är tydligt i de planeringsansatser som är mer i 
ropet i dagsläget, till exempel den kommunikativa ansatsen. Denna bygger på ett stort 
hänsynstagande till olika typer av kunskap. Ansatsen förespråkar en deltagardemokrati och att 
planeringsidealet är en interaktiv och kommunikativ process. Det är viktigt att enskilda intressenter 
få komma till tals och att inte bara vetenskaplig kunskap få komma fram. Planeraren blir i det här 
fallet mer en slags processledare som har i uppgift att lyssna på alla inblandade och få en insyn i 
projektets alla motstående intressen snarare än en expert med syfte att leverera vetenskaplig 
kunskap. Den kommunikativa ansatsen ser kommunikationen med medborgare som ett mål i sig 
och det enda sättet att skapa förankrade och legitima planer. Studier av planering av vindkraft 
försöker visa på sambandet mellan en väl fungerande kommunikation och acceptansen eller den så 
kallade förankringen hos medborgarna. Att kommunicera med medborgare på ett envägssätt har 
visat sig provocerande och uppfattas som ett försök att övertyga medborgarna istället för att låta 
dem bilda egna uppfattningar. I den kommunikativa ansatsen betonas kommunikationen mellan 
aktörerna, dialogen och det ömsesidiga lärandet. Den utgår från att om alla få vara med och säga sitt 
kommer parterna så småningom kunna nå konsensus kring projektet genom att låta det tyngsta 
argumentet styra. Även om alla inte har fått alla sina mål tillgodosedda så kan människor ändå 
acceptera beslutet då det tagits genom en respektfull och öppen dialog. (Mels & Aronsson, 2010),
(Henecke, 2006)

Vad som är viktigt att komma ihåg angående planeringsteorier är att de framför allt speglar en 
normativ diskussion om planering och inte nödvändigtvis den praktiska verkligheten. Även om de 
ansatser som förespråkar deltagardemokrati är populära i planeringsdebatten idag så är verkligheten 
sådan att Sverige är en representativ demokrati. Detta har satt sina spår i den svenska planpolitiken 
som under lång tid förblivit densamma. 

”Det är de förtroendevalda som bör ansvara för planverksamheten  och fatta bindande beslut i 
planfrågor. Förvisso bör berörda parter och intresserade medborgare ha en möjlighet att lämna 
synpunkter och påverka planverksamheten men bara i den beslutsförberedande processen. Det är 
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politikerna som har monopol på själva beslutsfattandet. Inflytandet från medborgarnas sida syftar 
inte till jämbördig delegation, utan till att förbättra beslutsunderlaget och underlätta 
implementeringen av fattade beslut.”(Strömgren, 2007)
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3 Teori - förklaringar för konflikters uppkomst 

och upptrappning
I detta kapitel redovisas teoretiska förklaringar för hur och varför oenigheter uppstår och hur dessa 
senare kan utvecklas till konflikter. Flertalet källor har använts av den anledning att de styrker 
varandra och hjälper därför till att tydliggöra vissa fenomen men även för att de fungerar 
kompletterande och skapar en bredare grund inför analysen.

3.1 Konfliktens grund - en fråga om oenighet och 
motsättningar
Konfliktteorier beskriver hur konflikten oftast grundar sig i någon slags oenighet, ofta på grund av 
en intressemotsättning mellan åtminstone två parter.

Ekstam beskriver fyra stycken exempel på oenigheter:

1. Oenighet i fakta. Människor kan vara oense om fakta då de har tillgång till olika typer eller 
olika mycket information. 

2. Oenighet i mål. Mål kan vara otydliga eller det kan råda oenighet om vilka mål som är 
önskvärda och ska prioriteras. 

3. Oenighet i metod. Man kan vara oense om hur det är bäst att gå till väga för att nå ett visst 
mål, vilka strategier eller verktyg som ska användas.

4. Oenighet i värderingar. Människor har olika uppfattningar om vad som är rätt och rättvist 
och hur man ska se på människor och företeelser. (Ekstam, 2000)

Anledningen till att oenigheter likt de ovanstående uppstår mellan människor kan beror på att 
människor utgår från olika typer av information eller att informationen har missförståtts; men går 
framförallt att förstå med hjälp av begreppet perspektiv. Människor påverkas av diverse faktorer så 
som kön, arv, uppfostran, utbildning, livserfarenheter, behov, intressen, yrkesroll etc. Alla dessa 
faktorer varierar och skiljer sig åt människor emellan och skapar ett slags filter ur vilket människor 
ser världen genom. Detta filter kallas perspektiv och det påverkar hur människor värdera olika saker 
och situationer. (Ekstam, 2000). I extrema fall skapar alltför olika perspektiv helt skilda världsbilder 
vilket kan skapa svåra situationer då dessa perspektiv möts i en konflikt. Inom det så kallade 
kontoversteoretiska perspektivet används begreppet ”inkommensurabilitet” för att förklara hur de 
olika parterna inom konflikter talar förbi varandra av den anledning att de utgår från olika 
premisser. (Henecke, 2006). Att personer ser saker på olika sätt behöver inte vara något negativt, i 
många situationer uppmuntras människor till att använda sina specifika kunskaper och perspektiv 
eftersom det ger en bredare förståelse för ett fenomen. Ett bra exempel är olika typer av 
arbetsplatser: de flesta människor anställs främst för sina spetskunskaper inom ett visst 
ämnesområde och inte för att de kan lite om allt inom alla avdelningar. Olika kompetenser och 
perspektiv är något som i många fall anses bra så länge dessa kan jämföras och så länge de olika 
aktörerna har respekt för varandra, då utvecklas idéer och kreativa tankar. Problem uppstår dock om 
var och en börjar se sin egen bild som den enda sanningen. (Ekstam, 2000)  
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3.2 Oenighetens utveckling till konflikt - en fråga om 
kommunikation
Samtidigt som konfliktteorierna förklarar att många konflikter startar som oenigheter i form av till 
exempel intressemotsättningar så är de även tydliga med att markera att varken oenighet eller 
motsättningar nödvändigtvis innebär en konflikt. Lars Hallgren (2003) motsätter sig överhuvudtaget 
definitioner av konfliktbegreppet som ger intressen, viljor och behov en framskjuten roll som 
synonymt med konflikt. En situation med två personer som gör anspråk på samma sak eller som 
bara är oeniga över något anger endast positioner och är inte tillräcklig information för att avgöra 
om situationen kommer att utvecklas till en sammanstötning av positionerna. En oenighet eller en 
intressemotsättning kan ge en mängd olika hypotetiska utfall. Hallgren ser konflikt som ett begrepp 
som beskriver karaktären på ett socialt samspel och inte karaktären på olika viljors eller intressens 
förenlighet. Konflikt och intressemotsättning förhåller sig till varandra på samma sätt som form och 
innehåll förhåller sig till varandra. Konflikt eller icke konflikt har med interaktionens form att göra 
medan motsättning eller ingen motsättning har med dess innehåll att göra. En konflikt uppstår först 
när något sker som skapar misstroende mellan parter och då aktörer är inriktade på att hindra den 
andra aktören att handla eller utöva inflytande. Hallgrens slutgiltiga definition av konflikt blir 
således: 

"Interaktion mellan människor under vilken aktörernas tillit till interaktionen minskar.” (Hallgren, 
2003)

Tillit handlar enligt Hallgren dels om att vara redo att ingå i en interaktion men också till stor del 
om att aktörerna hyser tillit till situationen och att man tror sig vet vad man kan vänta sig av den. 
D.v.s. att de vet hur de ska agera och vilken typ av gensvar de kan förvänta sig att få. 
Hallgren(2003) förklarar oenigheternas utveckling till konflikter med kommunikationens 
ofullkomlighet. Många konflikter uppstår då människor missförstår varandra och börjar därmed 
misstro varandra vilket ofta leder till att parterna slutar att prata med varandra och istället prata om 
varandra.

I en rapport från Naturvårdsverket (Almstedt et al, 2006) gällande konflikter mellan olika intressen 
inom naturvården används en modell som även används flitigt i andra konfliktsammanhang så som i 
forskning om konflikter på arbetsplatser. (Jordan 2006). Denna modell kallas för ABC-triangeln och 
har identifierat tre viktiga aspekter i konflikter och försöker med hjälp av dessa förklara hur 
oenigheter utvecklas till konflikter på ett liknande sätt som Hallgren och Ekstam.

A. Attitudes

B. Behaviour

C. Contradictions

C:et i triangeln står för Contradiction och lägger fokus på det som tidigare diskuterats i kapitlet, 
nämligen själva oenigheten eller motsättningen, det som också kallas för konfliktens sakfrågor. 
Denna aspekt ses oftast som den mest grundläggande aspekten då i stort sett alla konflikter har sin 
grund i någon typ av oenighet i sak. 

Aspekten Behavior berör aktörers beteenden och handlingar i en konflikt. Konfliktbeteendet kan 
delas in i tre olika nivåer: direkt kommunikation, handlingar och våld. Våld skiljs ut från handlingar 
då de förändrar karaktären på konflikten på ett helt annat sätt än andra typer av handlingar. 
Handlingar kan till exempel vara att den ena aktören redan tagit ett visst beslut som den andra 
aktören ställs inför utan att först ha blivit informerad.    
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Attitude handlar om de subjektiva aspekterna av en konflikt. Det handlar om parternas ingrodda 
attityder, fiendebilder och känslor. Den kognitiva delen av attitydaspekten handlar bland annat om 
vilken bild parterna har av sig själva, av motparten och av händelser. I konflikter är det vanligt att 
de olika parterna har väldigt olika bild av hur ett händelseförlopp har gått till. Den känslomässiga 
aspekten handlar om vilka känslor som väcks hos parterna och hur de hanterar dessa. Ilska är en 
vanlig reaktion i konflikter och antas vara en reaktion på underliggande rädsla. Ilska har ett visst 
syfte då det hjälper till att mobilisera parternas handlingskraft och syftar till att försvara parternas 
intressen. (Jordan, 2006)

De tre hörnen i ABC triangeln antas stå i förbindelse med varandra. Konflikter startar ofta i C-
hörnet i form av en motsättning i sak. Så länge parternas attityder och handlingar gentemot varandra 
präglas av respekt och fokus fortfarande ligger på att hitta en gemensam lösning aktiveras inte A 
eller B-hörnen. Detta innebär att fokus kan stanna på själva sakfrågan. Om det är svårt att hitta en 
lösning på problemet och parterna börjar att låsa fast sina ståndpunkter finns det en risk att fokus 
förflyttats till A-hörnet. Parterna börjar då att skapa negativa attityder till varandra. Parterna börjar 
att uttrycka ilska som en reaktion på den rädsla som uppstår då de inser att de kanske inte kommer 
att kunna få sina intressen tillgodosedda. Om en acceptabel lösning för parterna fortfarande inte har 
nåtts finns det en risk att konflikten förflyttar sig till B-hörnet. Där diverse konfrontationer och 
försök till att köra över motparten sker. När konflikten slutligen har övergått från motsättning till 
vild konflikt påverkas alla tre hörnen av triangeln. Detta innebär oftast att sakfrågan börjar att 
hamna mer och mer i bakgrunden. Parternas fokus ligger i stället på varandra och på sig själva och 
handlingar syftar till att försvara sin egen självbild och smutskasta den andra parten. A-hörnet är i 
detta läge starkt aktiv och konflikten präglas då av parternas perception blir allt mer selektiva. 
Parterna börjar att tolka händelser på ett sådant sätt som passar deras egna ståndpunkt. Parterna blir 
mer känsliga och lättirriterade samtidigt som de har svårt för att känna empati för motparten. 
Dessutom har parterna en tendens att hålla sig fast vid redan fixerade ståndpunkter. Vid det här laget 
finns det bara två möjliga utgångar: att vinna eller förlora. (Jordan 2006)

3.3 Konfliktens eskalation
Enligt Ekstam (2000) ser konfliktprocesser ofta liknade ut även om de utspelar sig i helt olika 
situationer. Det finns en generell konfliktprocess som går att följa. Både Ekstam och Jordan (2006) 
använder sig av en trappa som följer en liknande utveckling. Den Jordan använder sig av är dock 
lite längre och fortsätter till flera typer av våldsamma former av konflikter. Detta är inte aktuellt i 
denna studie och därför används i stället Ekstams trappa:

1. Störningsfasen. Ibland kan situationen bestå av motsättningar som löser sig ganska smidigt 
utan att det märks att det funnits några oenigheter överhuvudtaget. Men om situationen 
befinner sig lite längre in i störningsfasen så börjar de inblandade att polarisera sina 
ståndpunkter. Parterna slutar att lyssna på varandra och vill inte längre samarbeta. Konflikten 
har börjat utvecklas men är än så länge rätt avgränsad. 

2. Svårighetsfasen. Parternas bilder av konfliktområdet blir allt mer oförenliga. Känslor börjar 
ta över och logik och förnuft försvinner mer och mer. Konflikten utvidgas och parterna börjar 
vända sig utåt för att vinna anhängare. Parterna börjar att tala om varandra istället för med 
varandra. Sakfrågan börjar att hamna i skymundan och konflikten utvecklas allt mer till en 
personkonflikt.

3. Den offentliga fasen. Fasen kännetecknas av kamp där parterna endast kan vinna eller 
förlora. Känslorna har nu tagit överhand och så kallade sekundära konflikter börjar leva ett 
eget liv vid sidan av grundkonflikten. Den ursprungliga konflikten börjar så småningom att 
glömmas bort. Prestigebundenheten är hög, att vika sig lite är som att förlora och det är inte 
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ett alternativ. Media börjar intressera sig för situationen och det dyker upp många insändare i 
tidningarna.

4. Krav på lösningsfasen. Det råder öppen strid och situationen blir allt mer ohållbar. Ibland 
uppvisas fysisk aggressivitet och parterna börjar att sårar varandra medvetet. Förnuftet är helt 
borta.

Ekstam (2000) hänvisar upptrappningen till den så kallade reptilhjärnan. Anledningen till att 
konflikten trappas upp är att framförallt att parternas förnuft trängs undan och känslor börjar ta upp 
för stor plats i konflikten. Ilska över att inte få sina egna önskemål tillgodosedda eller rädsla över att 
den andra parten ska göra något som är helt fel och kanske till och med farligt gör att parterna 
börjar att använda sig av diverse metoder för att skapa ett större inflytande för egen del och ett 
mindre inflytande för motpartens del över situationen. Parterna börjar att använda sig av metoder 
som i andra sammanhang inte skulle ha ansetts oacceptabla. Sarkasmer och förolämpningar används 
i förhoppningar om att den motstående parten ska känna sig bortgjord och inte längre vågar 
medverka och försöka påverka situationen. Många gånger startar konflikten med ett missförstånd 
som uppkommer på grund av kommunikationsbrister som inte reds upp från början, parterna drar 
sina egna slutsatser utan att fråga motparten och börjar att ge tillbaka. Missförståndet etableras och 
parterna börjar att tolka allt det som den andre gör som något negativt och fortsätter att ge igen. 
Motsättningarna har cementerats och kommunikation mellan parterna anses inte längre 
meningsfulla och istället börjar diverse mytbildningar angående den andre parten spridas. För att 
avluta den onda cirkel som har påbörjats krävs att situationen återfår en bättre balans mellan känslor 
och förnuft. (Ekstam, 2000) 

3.4 Olika typer av konflikter
Mycket av det som har tagits upp fungerar som generella teoretiska förklaringar för konflikter men 
det finns även vissa uppenbara skillnader mellan vissa typer av konflikter som ger dem lite 
annorlunda prägel.

• Relationskonflikter och tvister. Jordan (2006) skiljer på så kallade relationskonflikter och 
tvister. Relationskonflikten har sin tyngdpunkt i ABC triangelns A-punkt. En sådan konflikt 
kan starta med att endast den ena parten anser att det finns en konflikt. Tvisten har sin 
tyngdpunkt i triangelns C-hörn och sakfrågorna är det som står i fokus och inte personliga 
relationer. Tvisten handlar ibland om sakfrågor som är återkommande teman och då finns 
oftast ett visst etablerat sätt att hantera tvisterna på. Hanteringen av tvisterna kan till och med 
vara reglerade i lag eller avtal. Om det finns en viss etablerad procedur för hur konflikten ska 
hanteras kallar man konflikten för formbunden.

• Symmetriska och asymmetriska konflikter. I symmetriska konflikter ingår parter som har 
en jämbördig status. I asymmetriska konflikter finns det stora skillnader i maktresurser hos 
parterna. I värsta fall erkänns inte den ena parten som en legitim förhandlingspart. Den 
starkare i konflikten upplevs ibland ovillig att inleda konfliktlösningsprocesser eftersom 
denna kan lita till sin maktposition. Den svagare parten söker då efter verksamma 
påtryckningsmedel. I desperata fall kan parterna ta till metoder som sabotage och 
smutskastning. I asymmetriska konflikter är det viktigt att få den starka parten att delta i 
konfliktlösningsförsök. (Jordan, 2006)

3.5 Lösningar av problem i konflikter
Jordan (2006) beskriver tre olika sätt som kan användas för att lösa problemen i en konflikt:
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• Dialogen. Parterna träffas i ett möte där de pratar sig fram till en gemensam syn på vad som 
är en bra lösning.

• Förhandlingen. Fokus läggs på sakfrågorna och parterna diskuterar sig fram till en saklig 
rimlig lösning. Ambitionen är inte att tycka lika i alla delar utan snarare komma fram till 
någon slags överenskommelse som kan fungera.

• Överkörningen. Någon person eller instans kan använda sin makt för att driva igenom en 
viss linje. 

Överkörning som metod till att lösa en konflikt är inte oproblematisk då de har en tendens att leda 
till att den som utsätts för den känner sig kränkt och orättvist behandlad. Detta kan påverka 
parternas relationer under en väldigt lång tid då den överkörda får en mycket negativ bild av den 
som genomför överkörningen. Därför anser Jordan att de två andra lösningarna bör användas så 
länge som det är möjligt. I vissa fall är det inte med en rimlig ansträngning möjligt att komma 
överens om hur lösningen ska se ut och då måste det ske en överkörning. Den ska då genomföras på 
ett så kallat skonsamt sätt vilket innebär att hänsyn tas till det så kallade B-hörnet för att förhindra 
negativa konsekvenser i A-hörnet. (Jordan, 2006)

3.6 Sammanfattande teoretiska utgångspunkter för analysen
För att på ett effektivt sätt kunna strukturera upp den senare analysen sammanfattas här det  
teoretiska innehållet till några teoretisk utgångspunkter.

Konfliktens grund
• Konflikter grundar sig ofta på någon typ av oenighet.

• Oenighet kan uppstå i mål, metod, fakta och värderingar.

• Grunden till oenigheter går antingen att förklara med att aktörerna har olika typ av 
information, att de missförstått information, eller eftersom alla utgår från olika perspektiv.

Konfliktens utveckling
• En konflikt uppstår först när parterna börjar att skapa negativa attityder eller misstro till 

varandra och situationen.Vilket så småningom leder till att den ena parten på grund av rädsla 
för att den andre parten ska göra något dumt försöker att hindra denne från att handla eller 
utöva inflytande och därmed även utöka sitt eget inflytande över situationen.  

• Utmärkande för en utvecklad konflikt är att sakfrågan hamnar i skymundan av de konflikter 
som uppstår i och med de handlingar som utförs då parterna inte litar på varandra. Konflikten 
präglas av starka känslor och parterna anstränger sig inte för att förstå varandra.

Konfliktens eskalation
• Störningsfasen kan först vara smidig och några oenigheter märks knappt av. Om fasen 

utvecklas börjar parterna att polarisera sina ståndpunkter vilket innebär att parterna har slutat 
lyssna på varandra och vill inte längre samarbeta. 

• Svårighetsfasen karaktäriseras av att situationen börjar präglas av mer känslomässiga än 
logiska uttryck. Parterna börjar att försöka vinna anhängare och talar om varandra i stället för 
med varandra. Sakfrågan börjar mer och mer hamna i skymundan och konflikten utvecklas 
allt mer till en person konflikt.
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• Offentliga fasen kännetecknas av att känslorna helt tagit över och att sekundära konflikter får 
så pass mycket utrymme att grundkonflikten glömts bort. Media börjar även intressera sig för 
situationen.

• Krav på lösnings fasen beskriver att situationen börjar bli ohållbar och ibland uppvisas även 
fysisk aggressivitet.

Olika typer av konflikter
• Relationskonflikter eller tvister. Relationskonflikten har sin tyngdpunkt i aktörernas känslor 

gentemot varandra medan tvisten har sin tyngdpunkt i sakfrågan. Ibland kan tvisterna till och 
med vara reglerade i lag eller avtal. 

• Symmetriska eller asymmetriska konflikter. I asymmetriska konflikter ingår parter som 
inte har en jämbördig status i situationen. Den starkare i konflikten upplevs ibland ovillig att 
inleda konfliktlösningsprocesser eftersom denna kan lita till sin maktposition. Den svagare 
parten söker då efter verksamma påtryckningsmedel. 

Lösningar av problem i konflikter
• Dialogen. Parterna träffas i ett möte där de pratar sig fram till en gemensam syn på vad som 

är en bra lösning.

• Förhandlingen. Fokus läggs på sakfrågorna och parterna diskuterar sig fram till en saklig 
rimlig lösning. Ambitionen är inte att tycka lika i alla delar utan snarare komma fram till 
någon slags överenskommelse som kan fungera.

• Överkörningen. Någon person eller instans kan använda sin makt för att driva igenom en 
viss linje. Överkörning som metod till att lösa en konflikt är inte oproblematisk då de har en 
tendens att leda till att den som utsätts för den känner sig kränkt och orättvist behandlad. 
Detta kan påverka parternas relationer under en väldigt lång tid då den överkörda får en 
mycket negativ bild av den som genomför överkörningen.  I vissa fall är det inte med en 
rimlig ansträngning möjligt att komma överens om hur lösningen ska se ut och då måste det 
ske en överkörning. Den bör dock ske på ett så kallat skonsamt sätt vilket innebär att man 
försöker undvika att skapa händelser som skapar misstroende mellan parterna. 
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4 Fallstudie: Nya Slussen
Fallstudiens första del är en dokumentstudie av plandokument och tidningsartiklar relaterade till det 
utvalda fallet. Den andra delen är en innehållsanalys av den utförda dokumentstudien. 

4.1 Geografisk position
Slussen är en knutpunkt för trafik och en vattensluss som ligger mellan Gamla stan och Södermalm 

i Stockholm. Den förbinder Mälaren med Saltsjön.

4.2 Historia
Slussen har länge varit en viktig plats för transport och handel. Den första sluss som byggdes på 
platsen uppfördes 1642 av drottning Kristina. Tidigare hade båtar fått dras uppför strömmen och en 
sluss var nödvändig för att göra det säkrare och smidigare för båtar att ta sig igenom. År 1755 var 
det dags för en förnyelse och ”Polhelms sluss” kom att anpassas efter den tidens båtar och blev 
därför både större och djupare. På 1800-talet kom ångbåtstrafiken att ändra på förutsättningarna för 
båttrafik och slussen byggdes åter igen om till ”Nils Ericsson” slussen. I början av 1900-talet 
förändrades Stockholm av den trafik som uppkom med alla nya bilar och spårvagnar. Gatorna blev 
trånga och slussen som var den enda förbindelsen mellan norr och söder upplevdes problematisk. 
Det så kallade ”Slusseneländet” var ett namn för det trafikkaos som alltid skapades varje gång 
slussens broar öppnades. 1935 invigdes därför dagens sluss med syftet att hantera de olika typer av 
trafikslag som möttes på platsen. Det skapades en klöverbladslösning så att trafik kunde fördelas i 
olika höjdnivåer. För båttrafiken byggdes en ny sluss, Karl Johan slussen och Hammarbyleden hade 
tidigare öppnats för större fartyg så broarna på slussen behövde inte vara öppningsbara. (Stockholm 
stad, 2012a)

4.3 Riksintresse
Slussen ingår i det riksintresse som täcker hela Stockholms innerstad. Riksintresset pekar bland 
annat ut vissa viktiga miljöer som tydliggör stadens årsringar vilka anses skapa en förståelse för hur 

Slussen idag.

Bild 1.
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staden har växt fram. Slussen pekas ut som en av dessa med miljöer; som ett uttryck för det 
moderna välfärdssamhället och dess stadsbyggande. Länsstyrelsen skapade år 2004 ett planerings 
underlag där de pekade ut vissa aspekter gällande landskapet, kommunikationen och 
trafikanläggningen som ansågs viktiga att ta vara på ur ett riksintresseperspektiv. (Plandokument, 
2004)

4.4 Problem med dagens sluss
Slussen idag är enligt Stockholmsstad i så pass dålig skick att den måste rivas och byggas upp från 
grunden. Detta på grund av en misslyckad grundläggning på 30-talet men också eftersom betongen 
bryts ner. Det krävs återkommande åtgärder så som borttagning av lös betong, 
förstärkningsåtgärder, trafikavstägningar m.m. för att hålla slussen säker för de som passerar. Detta 
arbete kostar Stockholms stad flera miljoner kronor årligen.

4.5 Förnyelseprocessen: en dokumentstudie med ett fokus på 
oenigheter och konflikter

4.5.1 Arkitekttävling 1.0
Slussens förnyelse har diskuterats ända sedan 90-talet. Redan 1991 sker den första idétävlingen 
angående slussens framtid. Pontvik arkitektbyrå med förslaget Res Publica vinner tävlingen men 
denna leder aldrig vidare till något genomförande. Detta förklarades med att fastighetsmarknaden 
hade förändrats vilket innebar att nya byggrätter inom området inte skulle skapa de intäkter som 
hade förväntats bidra till finansieringen av upprustningen av trafikanläggningen. Dessutom hade 
Staden inte heller beaktat de trafikminskningar som förväntades följa det så kallade Dennispaketet. 
Beslutet om slussens framtid sköts därför upp. År 1998 tas frågan om slussens framtid dock upp 
igen och ett nytt underlag för beslut om slussens framtid arbetas fram. (Plandokument, 2003a) 

4.5.2 Arkitekttävling 2.0
År 2003 inleds en ny tävling där 8 st lag blir utvalda att delta i tävlingen. (Plandokument, 2003b) 
Inför tävlingen presenterades flertalet programkrav som de tävlande uppmanades förhålla sig till. 
Enligt Staden själva gällde de viktigaste punkterna de funktionella kraven så som trafik och 
möjligheterna till avtappning av Mälaren som har kommit att bli en akut situation i och med nya 
prognoser gällande vattenhöjningar. Det konstateras att slussen är en viktig korsningspunkt för 
många olika trafikslag som måste finnas kvar men dock moderniseras. Förslag gällande trafiken 
skulle anpassas till den mängd trafik som var aktuellt vid tillfället och skulle på ett tydligare och 
tryggare sätt än dagens plats lösa kommunikationen mellan de två stadsdelarna Södermalm och 
Gamla stan. Samtidigt var en annan viktig punkt i programmet att förslagen även skulle visa en 
större anpassningen till ett mer modernt stadsliv med flera mötesplatser där biltrafiken inte skulle få 
ett större utrymme än vad som var nödvändigt. Ett stort fokus skulle även läggas på gång och cykel 
och kollektivtrafik lösningar till exempel en ny bussterminal för Nacka-Värmdötrafiken. Den 
befintliga sträckan för tunnelbanan över vattnet hade kritiserats av många men eftersom det vid 
tillfället inte fanns några planer på att göra något åt denna skulle den befintliga dragningen ses som 
en förutsättning för förslagen. Kraven på förslagen gällde förutom funktionen även visad hänsyn till 
befintlig stadsbild vid utformningen av området. Landskapsbilden skulle tydliggöras och det så 
kallade näset skulle fortfarande vara lågt men däremot ansågs det finnas ett stort värde i att minska 
trafikytor och möjliggöra för mer synliga vattenytor. När det kom till bebyggelse så fastslogs det att 
Gamla stans bebyggelse inte fick skymmas. På Södermalm-sidan kunde en måttlig bebyggelse 
tänkas uppkomma. Den nya bebyggelsen var dock tvungen att underordnas utsikten i de viktigaste 
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gatuperspektiven. I övrigt ansågs de tävlande få stor frihet beträffande utformningen gällande 
stadsbilden. (Plandokument, 2003a)

4.5.3 Strömmar
Efter en tids utvärderingar av förslagen utses år 2004 förslaget “Strömmar” av Nyréns till vinnare.  
Motiveringen löd:

“Strömmar har en väl studerad behandling av flera av uppgiftens funktioner. Därtill ger förslaget 
möjlighet att skapa ett vackert och väl fungerande stadsrum mellan Gamla Stan och Södermalm. 
Placeringen av Stadsgårdsleden ger förutsättningar för en bra miljö i kajnivån. Bebyggelsen på 
Södermalmstorg kan efter bearbetning ge attraktiva vistelseytor. De nya affärslokalerna kan göra 
Slussen till en ny målpunkt vilket kompletterar och förstärker norra Södermalms befintliga 
affärsstruktur.”(Plandokument, 2003b) 

Huvudpunkterna i förslaget kan kortfattat sammanfattas med följande:

• En samlad bro för fordonstrafik.

• Trafikkorsningar formade som rondeller.

• Stadsgårdsleden flyttas mer söder och byggs in vilket skapar en lugnare kaj.

• Bussterminal i Katarinaberget.

• Nya strömmar som skapar ett vattentorg med vistelseytor och gång och cykel stråk.

• Bebyggelsekvarter på Södermalmstorg och framför KF-husen.

• Två våningsplan med lokaler under torget.

Den kritik som framfördes av juryn gällde förslagets allt för höga och omfattande bebyggelse som 
både skymde äldre bebyggelse och vyer men som även skapade en väldigt hög och skuggig norrsida 
som påverkade förslagets kajer negativt och avlägsnade topografins läsbarhet. Bussterminalen i 
Katarina berget ansågs ge bra frihet i utformningen men fastslogs olämplig i övrigt. Förslaget skulle 
innan det tog besluts för att genomföra ett programsamråd arbetas vidare med. Bland annat fick 

Nyréns, 
Strömmar. 2004.

Bild 2.
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bebyggelsen inte störa stadsbilden allt för mycket men samtidigt önskades en viss rumslighet och lä 
på Södermalmtorg. Den höga norra sidan skulle lättas upp med terrasser och attraktiva platser skulle 
skapas på Södermalmtorg och i kajplan. Ett attraktivt butikscentra skulle etableras och 
bussterminalen skulle flyttas till norr om KF-husen. (Plandokument, 2003b)

Några månader senare har arbetet vidareutvecklats och enligt ett tjänsteutlåtande bör 
stadsbyggnadsnämnden ta beslut om att inleda programsamråd med det bearbetade förslaget som 
grund. Till skillnad från den tävling som hade anordnats år 1991 så var det inga av de förslag som 
hade utarbetats som hade valt en inriktning på ett bevarande av den gamla trafikkonstruktionen. I 
tjänsteutlåtanden går det att läsa om att tidigare utredningar har gjort angående bevarandet av den 
historiska trafikkonstruktionen med klöverblad. Konstruktionen anses dock främst ha ett 
designhistoriskt värde som inte kan överväga de brister som trafikkonstruktionen annars skapar. Det 
nya förslaget kan utöver det i stora drag uppfylla de aspekter som lagts på begreppet riksintresse på 
ett minst lika bra sätt och i många fall bättre sätt än nuvarande lösning. (Plandokument, 2004)

“I frågan om rekonstruktion av trafikanläggningen anser förvaltningarna att Slussen idag har stora 
miljömässiga och funktionella brister för alla trafikslag. Till och medför biltrafiken är det svårt att 
hitta rätt samtidigt som det finns överkapacitet. I flera omgångar har det prövats att omstrukturera 
platsen med bibehållna klöverblad. Det går att tillgodose krav på trafikens framkomlighet, men 
andra funktioner och vistelsemiljöerna får dåliga betingelser. En rekonstruerad 
klöverbladsanläggning med förbättringar visar sig bli nästan lika dyr som en ombyggnad, utan att 
man kan rätta till alla dagens funktionsbrister. Alla utredningar och de båda tävlingarna visar 
tydligt att det torde vara utsiktslöst att finna godtagbara lösningar. De kulturhistoriska och 
antikvariska intressena bör därför stå tillbaka för genomförande av det nu presenterade 
förslaget.” (Plandokument, 2004)

Detta är dock inte alla aktörer överens om och viktiga instanser så som länsstyrelsen, 
stadsmuseinämnden, skönhetsrådet och konstakademien anser att frågan angående ett bevarande av 
huvuddragen bör fortsätta utredas. Flera av dem anser att det vinnande förslaget Strömmar inte har 
några förutsättningar att på ett bättre sätt än den nuvarande lösningen klara av att gestalta platsen 
och fylla funktionskraven. (Plandokument, 2004)

I Dagens Nyheter handlar flertalet debattinlägg år 2004 om just bevarandefrågan. Några röster 
tycker att det är skönt att Slussen ska göras om då platsen idag upplevs som otrygg och anpassad till 
ett förlegat trafikideal.

“Ska då 30-talets trafikapparat behållas som ett ”funkismonument”, ett minnesmärke över tron på 
att lösningen blir vacker genom att vara enkel och funktionell? Nej, nu finns möjligheten att både 
finna en lösning på dagens problem – inte minst för gående och kollektivresenärer – och att lyckas 
bättre där 30-talets lösning har sin svaghet.” (DN, 2004a)

Men andra röster menar att Slussens trafikanläggning är en viktig del av innerstadens riksintresse 
och har så pass höga kulturhistoriska värden att den måste få bevaras. 

”Tillsammans med KF:s marmorfasad och Katarinahissen är det en kulturhistoriskt värdefull miljö 
som inte får gå till spillo.” (DN, 2004b)

I de artiklar i DN som rör slussen går det att avläsa att det råder olika uppfattningar om huruvida 
Slussen verkligen måste rivas eller om den faktiskt kan renoveras med sina originaldelar i behåll. 
F.d. länsantikvarien Jan-Bertil Schnell uttalar sig och påstår att Slussen visst går att renovera och 
bevara. (DN, 2004a) . Länsantikvarie Ann-Charlotte Backlund säger till DN att hon tycker att det 
behövs mer diskussioner angående de värden som finns på platsen. Hon tycker inte att förslaget 
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”Strömmar” har löst trafikfrågorna på ett tillfredsställande sätt. Hon ser gärna att Slussen rustats upp 
men tillägger att det finns vissa problem som är svåra att lösa så som avvattning från Mälaren. (DN, 
2004c). Utöver detta tillkommer även del kritik angående tjänstemännens inställningar till projektet. 
Tidigare nämnda Schnell menar att stadsbyggnadskontoret redan bestämt sig för att inte tycka om 
gamla Slussen och DN:s skribent Peder Alton kritiserar kontorets arbetssätt för att ha varit på tok 
för slutet och expertorienterat.

“Det mest slående är bristen på öppet samtal inför tävlingen. Det som länge har varit en laddad 
hjärtefråga för en stor allmänhet har behandlats av stadsbyggnadskontoret som en teknikorienterad 
expertprocess med alldeles för få inblandade, förmodligen för att förslagen skall framstå som 
realistiska.” (DN, 2004d) 

I november 2004 bestämmer sig politikerna för att de vill utreda om trafikapparatens klöverblad inte 
ändå kan behållas innan ett beslut tas om trafikanordningens framtid. Det beslutas att ett 
referensprogram ska tas fram av White arkitekter, som var med i tävlingen år 1991, med hjälp av 
bland annat stadsmuseet och skönhetsrådet. 

4.5.4 Nya Slussen vs. Nybyggt bevarande
Under år 2005 börjar arbetet med bevarandeförslaget. Det bestäms att de två alternativen som nu 
kallas för ”Nya slussen” och ”Nybyggt bevarande” ska jämföras i ett programsamråd. Under åren 
2006/2007 arbetas även med ett parkalternativ som bygger på Nyréns förslag och ett 
utvecklingsförslag från BIG/NOD för att “ytterligare belysa bredden av möjligheter inom nya 
slussen”. Viktiga frågor inför samrådet ansågs vara bebyggelse, näs/vatten och bussterminalen. Men 
huvudsyftet med samrådet var främst att besluta vilken riktning som projektet skulle ta: förnyelse 
eller restaurering. 

Under de två åren som bearbetningen för det kommande programsamrådet sker pågår en fortsatt 
men dock inte lika intensiv diskussion i DN om bevarandet vs. förnyelsen av Slussen. I en artikel 
om ett möte som hållits angående slussen i Mars 2005 beskrivs det hur frågan angående 
möjligheterna för en renovering likt Tranebergsbron tas upp. Stadens gatu- och fastighetsdirektör 
svarar att det är svårt att få en bättre avtappning av Mälaren om bron inte rivs och att den dessutom 
är så pass sliten att det ändå skulle bli väldigt svårt att genomföra. Detta får en av deltagarna att 
ilskna till som menar på att det ansvaret har väl ändå gatu- och fastighetskontoret att se efter. (DN, 
2005a). I en senare artikel får Anders Roman som är ansvarig projektledare för Slussen på gatu- och 
fastighetskontoret svara på en fråga om de misstankar som finns angående att Slussen låtits förfalla 
för att få anledning till att riva den. Roman menar att det aldrig har funnits ett sådant motiv, de 
renoverar Slussen ständigt på de ställen det behövs men att den nu är så pass sliten att det inte 
räcker. Roman uttrycker sin besvikelse över politikernas val att inte direkt gå vidare med Nya 
slussen.

“Jag har ingen respekt för dem som säger att Slussen är en genialisk trafiklösning. Den är både 
obekväm och riskabel. Sedan 1989 har vi tjänstemän påtalat att den är i väldigt dåligt skick. Om 
något allvarligt händer så har politikerna fördröjt våra möjligheter att göra något åt det med 
uppemot ett år.”(DN, 2005b)

Då det blir tydligare att renovering inte verkar vara ett alternativ, utan snarare en rekonstruktion, 
börjar en viss diskussion angående om det verkligen är önskvärt med ett klöverbladssystem om det 
ändå inte är original och den inte anses bidra till en bra trafiklösning i nuläget. 

“ALLA SOM SYSSLAR med stadsförnyelse, ny arkitektur och restaurering vet vilka val som står till 
buds: kopia, pastisch eller i bästa fall tolkning?”(DN, 2005c)
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Samfundet S:t Erik som under 1900-talets mitt var med och räddade gamla stan från rivningsförsök 
anser att den geniala klöverbladskonstruktionen och själva tanken med platsen är delar som måste 
bevaras för sina historiska och konstnärliga värden. 

”Slussen representerar den funktionella drömmen om den moderna människan.”(DN, 2005b) 

Flera debattinlägg kritiserar politikernas så kallade ”kovändning”.  Politikerna anses allt för 
känsliga för vissa högljudda protester från ”bevarande maffian”. Debattören Ulrika By skriver ett 
debattinlägg där hon kritiserar vad hon kallar för pensionärslobbyn. Där hon ställer sig frågande till 
varför politikerna lyssnar så mycket på ett gäng högljudda och gamla antikvarier och nostalgiker.
(DN, 2005d). Detta inlägg skapar en hel del reaktioner, vissa håller med och andra blir upprörda 
över att ålder dras in i diskussionen. ”Håll käften och var gammal!” Är det så tidens nya slogan 
lyder?” (DN, 2005e) 

Programsamrådet satte i gång i juli år 2007 och var i gång till oktober samma år. Förslaget Nybyggt 
bevarande byggde på en rekonstruktion av klöverbladsstukturen, två broar för trafiken, ett tydligt 
näs med ett slussplan liknande dagens. Nya Slussen har genomgått många av de förändringar som 
juryn ansåg behövdes och har dessutom fått ett större näs än tidigare. I samrådsredogörelsen skriver 
Stadsbyggnadskontoret att bevarandeförslaget bibehåller dagens öppenhet och rymd men är alltför 
dominerat av synliga biltrafikanläggningar. Deras bedömning är att Nya Slussen skapar bättre 
förutsättningar för modernt stadsliv och tillägger att det är detta inriktningsförslag som har förordats 
av en klar majoritet av samråds- och remissinstanser. Kontoret tillägger att många som skickat in 
synpunkter dock inte varit nöjda med alla delar i förslaget Nya Slussen. Bebyggelsen har kritiserats 
och många av synpunkterna gäller värdet av områdets öppenhet, vyer och utblickar. 

“Bygg inte nya byggnader som skymmer detta panorama och fyller igen denna 
öppenhet.” (Plandokument, 2007a)

Stadsbyggnadskontoret instämmer i synpunkterna om att områdets vyer och de öppna ytorna skapar 
en uppskattad miljö men att detta måste utredas vidare då en viss bebyggelse dels kan skapa 
målpunkter men också visst lä i ett annars blåsigt område. Alltför öppna ytor bedöms inte lika 
användbara året om. Flertalet synpunkter som kommit in under samrådet berör gallerian i förslaget, 
det ifrågasätts om den verkligen behövs och det finns en oro för att den ska slå ut omkringliggande 
små butiker.

White, Nybyggt bevarande. 2007. Bild 3. Nyréns, Nya Slussen. 2007. Bild 4.
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”Behovet av ett nytt stort köpcenter på Söder borde klarläggas, ett hot mot Söders karaktär med 
små affärer i gatubilden.” (Plandokument 2007a) 

Flertalet uttrycker en stark önskan om att bebyggelsen bör fyllas med kulturellt och allmänt innehåll 
snarare än ett privat och kommersiellt. Stadsbyggnadskontoret menar dock att det gjorts flertalet 
analyser som tyder på att området lämpar sig för en galleria och lägger till att en utvald investerare i 
fortsättningen kommer att utveckla denna analys med Staden. I ett senare dokument går det att läsa 
att Staden markanvisar en stor yta till företaget Destination Slussen. (Plandokument, 2009c)

Andra återkommande synpunkter gäller underlaget och utgångspunkterna för projektet. Det anses 
att hänsyn har inte tagits till bland annat osäkerheten i olika trafikprognoser. Många påpekar att 
vissa eventuella framtida infrastrukturprojekt till exempel Österleden skulle innebära helt andra 
förutsättningar för trafiksituationen som i sin tur skulle kunna leda till en helt andra möjligheter för 
formgivandet av Slussen. Kungliga akademien för de fria konsterna anser att det är viktigt att 
projektet inte redan låser sig vid befintliga förslag:

“Akademien förordar att ansvariga beslutsfattare inte låser sig vid något av de befintliga förslagen 
utan låter arbetet med att finna en form för Slussen fortsätta, ett arbete under vilket större hänsyn 
tas till både den gjorda kulturmiljöanalysen och till de övriga förändringar centrala Stockholm står 
inför.” (Plandokument 2007a) 

 Många önskar att en nedgrävning av tunnelbanan ska utredas ordentligt innan några övriga beslut 
fattas om Slussens framtid. Stadsbyggnadskontoret påpekar att det är viktigt att snabbt hitta en 
lösning för nybyggnad då tillståndet på konstruktionerna vid Slussen är så pass dåliga. Området 
måste därför byggas med en del osäkerhet gällande framtida lösningar och därför gäller det att 
lösningarna är flexibla. En nedgrävd tunnelbana anses inte vinna så pass mycket i värde som det 
kostar både i pengar och tid. Dessutom anses anläggningen vara i så pass gott skick vilket gör att 
det inte finns några övriga planer på att åtgärda den. (Plandokument 2007a) 

Under tiden som Stockholms stad har arbetat med projektet har även flertalet privat personer 
utvecklat egna förslag. Några av de mest uppmärksammade bygger på helt andra trafiklösningar. 
Två sådana förslag som har uppmärksammats mycket i pressen men även nämnts i ovannämnda 
samrådshandling och andra planeringsdokument är Ny syn på slussen och Knutpunkt slussen. Ny 
syn på Slussen har utvecklats av ett gäng välkända experter inom stadsplanering och deras förslag 
bygger på att tunnelbanan grävs ner. Till Dagens Nyheter förklarar gruppen att de har haft kontakt 
med stadsbyggnadskontoret en längre tid men att de inte ha velat lyssna. (DN, 2007). I slutet av 
2007 tas det beslut om att det fortsatta arbetet ska fokusera på en nybyggnation av slussen.

4.5.5 Arkitekttävling 2.1
Huvudsyftet med programsamrådet var enligt Stadsbyggnadskontoret framförallt att besluta en 
inriktning gällande trafikanläggningen. Efter programsamrådet ansågs det därför behövligt att i 
stället djupare gå in på gestaltningen av området. Efter det att ”principlösningarna hade valts ut för 
området” gjordes det enligt Staden fördjupade studier om hur området skulle kunna tänkas 
gestaltas. Det utarbetades ett så kallat program i samråd med intressenter, aktörer på platsen och 
Stadens förvaltningar. Detta program blev sedan grunden för den arkitekttävling som presenterades 
på våren 2008. (Plandokument, 2011). Flera stora internationella byråer hade den här gången blivit 
inbjudna. DN:s skribent  Peder Aldo skriver angående de tävlande: 

“Stockholm kan äntligen få sin framtidsarkitektur på en plats som i åratal skapat trafiktekniska och 
arkitektoniska problem. Men naturligtvis finns också invändningar. Detta är allt annat än en 
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arkitekttävling för alla. I stället ett elitistiskt urval med flera namn som bara syns i Sverige som 
tidningsrubriker och glassiga färgbilder.” (Dn, 2008a) 

Utgångspunkten för programmet beskrivs enligt Staden ha varit att ta tillvara på Slussens läge som 
kommunikations knutpunkt och den unika historiska och stadsbildsmässiga betydelse som platsen 
har. Utöver det fanns det vissa förutsättningar som förslagen var tvungna att lösa; trafiklösningen 
som fanns i det vinnande förslaget från 2004 skulle i huvudsak följas. Det ansågs tillräckligt med 
endast en bro för framtida trafik. En annan förutsättning var att bussterminalen skulle vara med och 
ligga vid Stadsgårdskajen. Den platsspecifika karaktären skulle ta till varas på samtidigt som nya 
attraktiva mötesplatser skulle tillkomma. Då den äldre trafikanläggningen redan hade beslutats att 
försvinna innebar det att stora ytor kom att friläggas till nytt innehåll på platsen. Det enda som gavs 
i uppdrag att inrymma på platsen var en handelsplats; i övrigt fanns inte något särskilt 
innehållsprogram och de tävlande gavs därmed fria händer inom detta område. De fem förslagen 
visas senare under hösten 2008 upp på Stadsmuseet. (Plandokument, 2011a) 

Under denna period då tävlingen pågår fortsätter det att dyka upp artiklar i DN angående de 
alternativa förslagen. Representanter från Nya Slussen säger till DN att de nuvarande förslagen tar 
alltför stort hänsyn till bilarna. Om tunnelbanan och centralbron kan grävas ner eller överdäckas 
finns helt andra alternativ för Slussens framtida form. 

“Genom en ny t-banetunnel skulle stationerna Slussen och Gamla stan kunna slås ihop till en. 
Översvämningsrisken skulle försvinna och platsen framför Stadsmuseet kunde återskapas i sin 
forna glans. Två dekorativa broar skulle förena Södermalm med Gamla stan.” (DN, 2008b) 

Tidigare nämnda skribent i Peder Alton ifrågasätter varför politikerna är så tysta; varför förslaget 
Nya slussen inte prövas och ställer frågan om det handlar om en politisk mörkläggning. (DN 
2008c). Politiska representanter för Socialdemokraterna uttalar sig några månader senare att de 
önskar genomföra en i alla fall översiktlig utredning av alternativa alternativ. De anser att viktigt att 
göra en grundläggande redovisning av förutsättningarna för att göra något helt annat än det som 
visas upp på tävlingar. (DN, 2009a). Någon månad senare rapporterar DN om att stadens tjänstemän 
har varit i kontakt med representanter från Nya Slussen som menar att ståndpunkten att Slussen 
skulle vara så pass fallfärdig att det är så väldans bråttom att det inte finns tid att utreda alternativ 
med nedgrävd tunnelbana är överdriven. Martin Schröder, planarkitekt på stadsbyggnadskontoret, 
säger till DN att de behöver ett så fullständigt material som möjligt när de lägger fram sitt förslag 
och därför har SL fått i uppdrag att utreda de ekonomiska och tekniska förutsättningarna för att 
gräva ner tunnelbanan. I samma artikel rapporteras om en frustration hos vissa politiker över inslag 
som bidrar till förseningar av arbetet med projektet. Politiska representanter för vänsterpartiet och 
centerpartiet uttalar sig om att de inte tycker att något alternativt förslag med en nedgrävning av 
tunnelbanan ska utredas. (DN, 2009b)

Utredningen om tunnelbanan presenterades sedan i april 2009 och stadsbyggnadskontorets samlade 
bedömning var att det visserligen är tekniskt möjligt att gräva ner tunnelbanan men det är ett väldigt 
svårt projekt som innebär höga kostnader och en lång genomförandetid som skulle orsaka stora 
problem för trafiken väldigt länge. De framtida åtgärder som flera alternativ bygger på anses enligt 
kontoret vara mycket stora infrastrukturella satsningar som ligger utanför Slussen uppdraget. Enligt 
Stadsbyggnadskontoret bör projektet inte göras beroende av sådana mycket osäkra investeringar 
som ligger mycket längre in i framtiden. Kontoret tycker att utredningar nu har gjorts i den 
omfattning som är möjlig innan det går över i en så kallad förstudie som skulle ta upp mot ett år att 
genomföra. Det fastslås att kontoren anser att förslaget inte bör utredas vidare. (Plandokument, 
2009a). Utredningen ifrågasätts senare och benämns i Dagens Nyheter som ”den utredning som inte 
vänt på varenda skruv” och ifrågasätts i en annan artikel av representanterna för Nya Slussen som 
menar att både kostnader och genomförandetider har överdrivits. Skönhetsrådet och samfundet S:t 
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Erik anser att den utredning som gjort inte ens är värd att kallas utredning och insisterar på att en 
grundligare sådan måste göras innan något som helst beslut kan tas angående Slussen. (DN, 2009c), 
(DN, 2009d). Finansborgarrådet för moderaterna Sten Nordin menar att de pengar som finns för 
ytterligare utredningar inte räcker till för att göra en djupare utredning av Ny syn på Slussen. Han 
tillägger att det finns en bred politisk majoritet för ett av de tävlande förslagen och påpekar att det är 
dags att börja bygga. (DN, 2009e)

Beslut tas om den tidigare anordnade tävlingen samtidigt som det sker en livlig diskussion 
angående alternativa förslag. Foster+Partners och Berg Arkitektkontors förslag utses i maj 2009 till 
vinnare.

4.5.6 Foster+Partners och Berg

Förslaget bygger kortfattad på:

• En större bro för blandad trafik som kopplas direkt upp mot Södermalm.

• En framflyttad stadsfront med tydliga kvarters mönster med en tillbyggnad till stadsmuseet.

• Mycket frilagt vatten och svepande GC-broar.

• En utkikspunkt i ”knuten”.

• En stadspark mellan KF-husen och ny bebyggelse. (Plandokument, 2009b)

Stadsbyggnadskontoret skriver i ett tjänsteutlåtande att en analys av alla förslagen har lett till att en 
framflyttad stadsfront med en anslutande bro varit den bästa lösningen för platsen. Bebyggelsen 
skapar skyddade platser i söderläge och skapar större förutsättningar för ett intensivare folkliv. En 
bro frilägger mycket vattenyta vilket uppfattas positivt. Valet av vinnare motiverades av 
Stadsbyggnadskontoret med att förslaget var det som bäst tog tillvara på platsspecifika värden 
samtidigt som det skapade nya viktiga värden för framtida användning. Fosters förslag ansågs ha 
goda förutsättningar för att skapa ett trevligt urbant stadsliv med stor tillgänglighet till uppskattade 
kvaliteterna i Stockholm nämligen vattnet. Förslaget ansågs även robust och tåligt för förändringar 
utan att för den del förlora grundkonceptet. Tveksamheter handlade främst om kajplans vistelseytor 
i kombination med den stora gångbron i ett plan över. Dessutom fanns det vissa trafiklösningar 

Foster+Partners och 
Berg. 2009.

Bild 5.
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gällande höjder som inte fungerade så som det såg ut på planen och som ansågs behöva ändras. 
Förslaget ansågs behöva vidare arbete med en anpassning av trafiklösningen gällande lutningar, 
bredder och höjder, en förenkling av gång och cykel-bron, ett tillvaratagande av södervända platser, 
skapande av bussterminal i ett plan och borttagande av byggnad vid stadsmuseet. (Plandokument, 
2009c)

I Dagens Nyheter under den här tiden har flertalet politiker uttalat sig om tävlingen och det 
vinnande förslaget. En representant från Folkpartiet anser att det har fattas en del i alla förslagen 
och tycker att det behöver fokuseras mer på tryggheten på platsen. En representant för 
Kristdemokraterna tycker förslaget har varit dåligt anpassade till svenskt väder medan 
Socialdemokraterna gärna skulle vilja se en så kallad märkesbyggnad.  En medlem av Miljöpartiet 
beklagar det faktum att man inte längre utreder alternativa lösningar och partiet uttrycker 
tillsammans med Vänsterpartiet en oro över att en majoritet vill öka exploateringsgraden för att 
spara pengar i projektet. (DN, 2009e). I början av 2010 går ett vidareutvecklat förslag ut på 
plansamråd. 

Under den här tiden kommer diskussionen angående projektet att blossa upp mer i pressen. De 
bilder som visas i samband med samrådet kritiseras i flertalet inlägg i DN. Journalisten Fredrik Falk 
menar att bilderna på ett manipulativt och förljuget sätt försöker att sälja in ett av Stockholms 
största byggprojekt. 

”Ett mer manipulativt sätt att presentera en åttafilig motorväg är svårt att föreställa sig” (DN,
2010a)

 Falk påpekar att på bilderna är det ständigt sol och en massa folk och liknar det hela med ett 
skruvat beach party i Cannes. I en annan artikel påpekas att alla bilder visar mysiga uteserveringar i 
skuggiga lägen men att det inte finns ett enda perspektiv som visar hur vyn från stadsmuseet över 
vattnet och Gamla stan påverkas. En stark kritik uttalas i flertalet fall även angående den “mur” av 
bebyggelse som täcker igen de värdefulla vyerna och platsens öppenheten som i dagsläget är 
tillgängligt för alla men som i och med förslaget säljs ut. I ett inlägg av journalisten Daniel Suhonen 
ifrågasätts hur:

Foster+Partners och 
Bergs. 
Vidareutveckling. 
2010.
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“... det bästa av Stockholms stads samlade strävanden om Slussens framtid leda till detta: en mur 
av hus och en åttafilig motorväg.”  (DN,2010b)

Suhonen menar att förklaringen till den konflikt som nu uppkommit beror på de direktiv som Staden 
utfärdat i maj 2008 som innebär att arbetet med Slussen ska inriktas på att söka 
kostnadsbesparingar, säkerställa medfinansiering och pröva möjligheten att ytterligare öka 
exploateringsintäkter.

“Allmännyttan av en fantastisk utsikt väger däremot lätt mot en delfinansierad kommunal miljard. 
De som prioriterar utsikten får väl hyra in sig i de nya kontorshusen!” (ibid)

Martin Rörby från skönhetsrådet uttalar sig kritiskt om förslaget. Han menar att planförfattarnas 
försök till att läka något som de upplever som ett sår i stadsbebyggelsen med en kommersiellt styrd 
bebyggelsefront tyder på en bristande förståelse för Stockholms särart. Bebyggelsen står vid vattnet 
på ett liknande sätt som vi den flodmynning vilket inte är fallet vid Slussen. Han är kritisk till att 
bygga för förkastningsbranterna och äldre betydelsefull bebyggelse. (DN, 2010c). Under våren 
2010 börjar flera viktiga personer inom kultur och nöjesbranschen uttala sig negativt om projeket 
vilket i sin tur skapar en del negativa reaktioner om det som kommer att kallas för ”kultureliten”.

“Not in my backyard brukar man kalla benägenheten att skydda sina egna intressen men 
moralisera över alla andras. Jag kan förstå den reflexen, men kultureliten tycks anse hela 
Stockholm vara dess egen bakgård.” (DN 2010d)

“Jag passerar dagligen Slussen gående och hoppas få möta någon i kulturmobben. Jag kommer då 
att be honom eller henne att visa mig alla de fantastiska platser som jag tycks ha missat i denna 
trötta, sönderfallande och otidsenliga trafik-snurra” (DN, 2010e)

I maj år 2010 har Staden sammanställt synpunkterna från samrådet. Sammanlagt hade det kommit 
in 1200 yttranden och den frågan som hade engagerat mest var utan tvekan bebyggelsen som ansågs 
täcka värdefulla vyer samt utgöra en exploatering av det allmänna värdet. Stadsbyggnadskontoret 
skriver i tjänsteutlåtandet från 2010 att det finns många frågor att utreda vidare framförallt gällande 
bebyggelse kontra vyer. Vyerna och rymden på platsen har visat sig vara väldigt viktiga värden 
vilket Staden tänker ta hänsyn till i sitt fortsatta arbete men det påpekas ändå att en del av visionen 
för slussen även är att försöka skapa en mötesplats i världsklass. Stadsbyggnadskontoret menar att 
det behövs en fortsatt utredning om hur intressena utsikt och mötesplats ska kombineras. Vidare så 
påpekar kontoret att planeringen av Slussen hanterar flera motstående allmänna intressen och en 
god ekonomi i projektet är bland annat ett av dessa allmänna intressen som måste tas hänsyn till. 
Även här konstaterar kontoret att detta måste studeras vidare för att hitta en lämplig avvägning i 
frågan. Andra frågor som utmärker sig är den om den åttafiliga huvudbron som många beskriver 
som en åttafilig motorväg och även den som flertalet berörda fastighetsägare tar upp om att ny 
bebyggelse skymmer och skuggar befintlig bebyggelse. Andra återkommande synpunkter gäller 
terassanläggningen på Södermalm och huvudbrons anslutning till gamla stan som är konsekvenser 
av en höjning av marknivån. Dessa frågor säger kontoret att de ska arbeta vidare med. Precis som i 
förra samrådet gäller många synpunkter osäkerheten i olika prognoser gällande trafik och 
vattenhöjningar. Vissa av synpunkterna gäller även alternativa utredningar och ett bevarande av 
slussen. Detta anser dock stadsbyggnadskontoret vara redan utredda frågor.  I samband med 
programsamrådet år 2007 beslutades att projektet skulle ta en förnyelseinriktning och efter att ha 
utrett en nedgrävning av tunnelbanan och vissa alternativa förslag så bestämdes det år 2009 att inga 
fler alternativa förslag skulle utredas. Länsstyrelsen är i huvudsak positiv men anser att förslaget 
kan utvecklas till det bättre med hänsyn till riksintresset. Som exempel ges den topografiska 
läsbarheten i landskapet och näsets gestaltning. Remissinstanser som skönhetsrådet och samfundet 
S:t Erik är negativa till planförslaget. Skönhetsrådet anser att planförslaget innehåller så många 
brister att det inte kan användas för ett fortsatt arbete. Både samfundet S:t Erik och Gamla 
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stansällskapet anser att utformningen av slussen borde utgå från att förlägga tunnelbanan i tunnel 
under jord. Gamla stan sällskapet framför även att vissa medlemmar undrar om planförfattarna 
drabbats av hjärnsläpp. Stadsbyggnadskontoret har efter samrådet sammanställt en lång lista med 
punkter att jobba på så som: den topografiska läsbarheten, näset, marknivåerna, vyerna, 
bebyggelsen och intrånget i befintlig bebyggelse. (Plandokument, 2010)

I Dagens Nyheter rapporteras att finansborgarrådet Stenen Nordin viker sig för den massiva 
kritiken. Han säger att om stockholmarna uppfattar bebyggelsen som en barriär så ska de bort. 
Centerpartiet sägs vara det enda partiet som vill ha kvar alla byggnader. Andra partier så som 
Kristdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Socialdemokraterna uttryckte åsikter om att den 
åttafiliga vägbron borde utredas. Även tjänstemännen rapporteras vilja se över om det inte går att ta 
bort något körfält. Moderaterna säger sig också vilja ha en smäckrare bro men inte på bekostnad av 
funktionen. (DN, 2010f). I juni 2010 rapporterar journalisten Maria Schottenius om ett möte på 
moderna museet där en irriterad allmänhet möter opålästa politiker. Irritationen verkar gälla 
beslutsfattarnas okunskaper om effekterna av de beslut som de själva har tagit till exempel 
marknivån som på grund av en underjordisk galleria måste höjas dramatiskt vilket skapar en terrass 
vid Södermalm och som i sin tur leder till en knöl av betong vid brofästet vid gamla stan. (DN, 
2010g). Strax efter detta presenterar Socialdemokraterna ett eget förslag som enligt dem själva 
innehåller mer vyer och en smalare bilbro. (DN, 2010h).

Tidigare nämnda Schottenius skriver i en senare artikel om att av alla de ansvariga och före detta 
ansvariga för Slussenprojektet som hon har talat med så finns det bara en som tycker att projektet är 
bra. Förslaget har alldeles för stora och avgörande problem. Schottenius kritiserar processen och 
tycker att det är otydligt varför Nyréns förslag inte dög utan att det helt plötsligt, som hon själv 
säger, det skulle in lite glamour i form av internationella stjärnor. Hon ifrågasätter vad som 
egentligen kommer att bli kvar av Fosters förslag efter all kritik. Mycket av kritiken om förslaget 
handlar enligt Schottenius om byggnaderna men den dramatiska höjningen av marken är det som 
anses katastrofalt. (DN,2010i). Flera andra inlägg i Dagens Nyheter vid den här tiden berör också 
höjningarna av marknivån på grund av den underliggande gallerian. I ett mycket senare inlägg 
kallas den för en sufflé som behöver stickas hål på. Men det är också ett antal debattörer till 
exempel arkitekten Rasmus Waern som kritiserar hur det politiska spelet påverkar förslaget. 

“Slussen är ett reformprojekt i ordets verkliga mening, och som i all reformpolitik får 
reduceringarna ett företräde framför de kvaliteter som bara kan fantiseras fram. Slussen behöver 
hus … Men en verklig gestaltning av Slussen kräver en sällsynt tilltro till den offentliga 
arkitekturens möjligheter. Konsensusdemokratins arkitektur har alltid en defensiv karaktär. Det 
finns något vackert i tanken, men resultaten kommer långt från den radikalitet som präglar dagens 
klöverblad.” (DN, 2010j)

I Oktober 2011 uttalar sig Socialdemokraternas representant Rudin om att han vill att det ska göras 
en samhällsekonomisk kalkyl av klöverbladskonstruktionen då det nuvarande förslaget sågs som en 
halvdan kompromiss och en kortsiktig lösning. (DN, 2010k). Under våren 2011 i väntan på det 
vidarearbetade förslaget från Staden rapporteras om både gamla och nya alternativa lösningar som 
visas upp. 
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4.5.7 Sista förslaget

I maj 2011 presenteras än en gång det vidarearbetade förslaget. Många byggnader hade tagits bort 
på Södermalm. Den höga terrassen och muren på Södermalmsidan hade sänkts och mjukats upp 
med nivåstigningar då bussterminalen flyttades in Katarina berget, byggnader framför KF-husen 
flyttades mer öster ut, och en park anlades nedanför Katarina-hissen. Stadsbyggnadskontorets 
Martin Schröder kallar i ett uttalande projektet för stockholmarnas förslag och menar att mycket 
arbet har gjorts efter de synpunkter som kom in vid förra samrådet. Journalisten Bo Madestrand 
menar att förslaget nu är en ängslig kompromiss och att politikerna lyssnat allt för mycket på en 
högljudd skara.

“Slutsatsen blir att politikerna kanske inte har lyssnat för lite på stockholmarna - utan snarare för 
mycket. Åtminstone om den skara nejsägare som viftade med flygblad utanför Sjömanshuset i går 
anses representera stadens invånare.”(DN,2011a) 

En medlem ur konstakademien uttalar sig också om det vidarearbetade förslaget men menar att 
politikerna inte har lyssnat alls. Han tycker att det är konstigt att stan som nu haft ett år på sig att 
göra förändringar inte har haft någon öppenhet gentemot den debatt som funnits. Han är besviken 
på att de inte ens har varit och tittat på deras förslag. (DN,2011b). Flera inlägg har åter igen börjat 
handla om att Slussen borde bevaras och att den visst går att renoveras men att folk har blivit 
matade med påståenden om att den är så sliten att ingen längre tror att det är möjligt. (DN, 2011c). 
Övriga synpunkter gäller som tidigare den åttafiliga bron som är kvar, gallerian, underlaget som 
anses otydligt eller inte stämma och tillgängligheten på platsen. Underlaget gäller bland annat de 
bilder och den modell som visas upp i samband med samrådet. I en artikel kritiseras underlaget för 
att bland annat inte innehålla några referenslinjer till platsens nuvarande former vilket gör det svårt 
att till exempel inse att den mjuka bukten mellan gamla stan och Södermalm försvinner. 
Information gällande marknivåerna kritiseras även för att inte vara korrekta och även prognoser 
gällande framtida vattenhöjning fortsätter att ifrågasättas. (DN, 2011d). Tillgängligheten har inte 
diskuterats i samma utsträckning innan men börjar att uppmärksammas i och med det senaste 
förslagets höga trappor från Södermalm ner till kajplan. Dagens Nyheter rapporterar om att stadens 
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handikappsråd är kritiska till förslaget. (DN, 2011e). Andra upprörda röster anser att staden gjort fel 
som redan tidigare tagit ett genomförandebeslut som innebar att den trafiklösning som finns idag 
ska bort. I en insändare påpekas att genom det beslutet har benen slagits undan på de 
remissinstanser som vill försvara det historiska slussen. (DN, 2011f)

När synpunkterna från samrådet samlats in presenteras en redogörelse av dessa. Denna gång hade 
700st synpunkter kommit in. De främsta klagomålen rör den här gången den åttafiliga bron med 
som anses för dominerande och några anser att den borde grävas ner. Kritik riktas även till 
förslagets T-korsningarna. Vyerna fortsätter att kritiseras och framförallt bebyggelsen framför KF 
husen. Ett bevarande av Slussen fortsätter att dyka upp som önskemål och kritiken gällande dålig 
anpassning till befintlig kulturmiljö. Remissinstanserna, Skönhetsrådet och samfundet S:t Erik 
fortsätter att vara kritiska. Tillgängligheten på platsen kritiseras av bland annat två olika 
handikappsförbund. Bussterminalen i Katarinaberget ifrågasätts och kritik gällande trafikprognoser, 
marknivåer, klimatscenarier fortsätter att framföras. Några tycker att avtappningen av Mälaren bör 
ske på något annat ställe som inte är lika känsligt som Slussen. Kontoret anser att hänsyn har tagits 
sedan förra samrådet gällande bebyggelse då många byggnader tagits bort. De påpekar dock att 
bebyggelse alltid påverkar stadsbilden och kommer från vissa platser skymma tidigare utsikter men 
att de också ger värde i att de skapar mötesplatser. Marknivåerna menar de har sänkts rejält och 
kommer inte överstiga dagens nivåer särskilt mycket och dessutom har den höga norra muren 
mjukats upp med terrasser. När det gäller bron påpekar de att den faktiskt bara består av 8 filer 
vilket är mindre än dagens 12 filer. Det handlar alltså inte om någon motorväg till gamla stan. 
Synpunkter gällande tillgängligheten anser kontoret i vissa fall vara fel. Dessa bygger på fel fakta 
gällande lutningar, dessutom tillägger de att hissar och rulltrappor kommer att finnas ner till kajplan. 
Stadsbyggnadskontoret påpekar att inte alla kommer att kunna få sina synpunkter tillgodosedda då 
dessa i många fall är rent motstående. (Plandokument, 2011b)

I augusti uttalar sig Socialdemokraterna om att de vill återremittera förslaget. Vilket de borgerliga 
partierna kommenterar som oansvarsfullt. (DN, 2011g). Vänsterpartiet och Miljöpartiet är vid det 
här tillfället ytterst tveksamma till att ta om allt från början. (DN, 2011h). Socialdemokraternas 
beslut skapar en del reaktioner i Dagens Nyheter; vissa tycker att det är frustrerande och en 
insändare menar att man uppnår inte allas dröm bara för att man väntar medan andra tycker att det 
är bra. (DN, 2011h). Tidigare nämnda Schottenius ber politikerna att besinna sig: 

”Besinna er innan Slussen går samma sorgliga väg som Klara och blir en katastrof som ingen kan 
älska.” (DN, 2011i)

I november börjar debatten om slussen att blåsa upp rejält. I DN publiceras en lång artikel där en 
stor skara professionella inom arkitektområdet säger att de håller med skönhetsrådet om att Staden 
borde tillsätta en oberoende delegation för att utvärdera problematiken med projektet. De vill 
uppmärksamma om att problematiken med Slussen är komplex och handlar om mer än att ta bort 
eller behålla två körfält. De menar att hela trafiklösningen som legat till grund för Nya Slussen 
måste omprövas, det måste finnas ordentlig plats för de olika trafikslagen och de T-korsningar som 
finns i förslaget anses osäkra. En framtida tunnelbana till Nacka måste räknas med i besluten 
angående en eventuell terminal i Katarinaberget. Dessutom har det enligt gruppen tillkommit nya 
scenarier för klimatförändringar sedan principerna för slussens ombyggnad lades fast. Detta skulle 
kunna innebära att ett större ingrepp än vad som tidigare trodde behövdes i området; en 
nedgrävning av tunnelbana skulle då kunna vara en aktuell lösning. De riktar även kritik till att stor 
del av gång- och cykeltrafiken förläggs till ett undre kajplan då det skapar en ravin och ett mentalt 
avstånd mellan stadsdelarna. Ett undre plan skapar dessutom problem för tillgängligheten då 
människor som leds ner till kajplan från gamla stan tvingas till att ta sig uppför en jättetrapp på 
Södermalmsidan medan funktionshindrade och barnvagnar får förlita sig på hissar. Övriga 
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synpunkter gäller den 35000 kvadratmeter stora gallerian som redan innan samrådet lovats bort och 
som tvingar upp lutningen på bron. (DN, 2011j). Några dagar senare ger en av Slussens 
projektledare Mårten Frumerie ett frustrerat svar på tal.

”Ibland låter det i debatten som om nya Slussen både ritades och beslutades på en fika-rast. Så är 
det givetvis inte. Det förslag som godkändes av stadsbyggnadsnämnden den 29 september är utrett, 
samrått, remissat och utställt.” (DN, 2011k)

Frumerie säger att det cirkulerar en hel del felaktigheter i debatten om slussen. Det kommer till 
exempel att finnas möjligheter för funktionshindrade eller folk med barnvagn att ta sig mellan 
stadsdelarna utan att hindras av trappor. På kajplan finns helt plana gång- och cykelbroar och sedan 
kan man ta hissar som ska vara dygnetruntöppna upp till torgplan. Gallerian har minskat sedan förra 
samrådet och driver inte upp lutningen på bron utan den fyller ut de tomrum som finns bakom och 
under Stadsgårdsleden. De prognoser som Staden utgår ifrån har tagits fram av SMHI som arbetar 
med de senaste scenarierna. Trots Frumeries inlägg så fortsätter många att ifrågasätta Stadens 
underlag och planens konsekvenser. I november börjar flera kända kulturpersoner att återigen dyka 
upp i media och stötta ett alternativt förslag som kallas för kulturslussen. Den 19e november har 
Dagens Nyheter en helsidesannons där kända personer har undertecknat sitt stöd för det alternativa 
förslaget och de bjuder in stockholmare att delta i en namninsamling. Några dagar senare så skriver 
musikern Benny Andersson en insändare avsedd till moderata borgarrådet Sten Nordin. Han 
kritiserar där politikernas ovilja till att lyssna på de protesterandes argument och kritiserar projektet 
med liknande argument som har framförts tidigare av gruppen av professionella inom arkitektur. 
Även viss fakta som Frumerie i sitt inlägg har försökt att förklara som faktafel som storleken på 
gallerian finns med i inlägget. Andersson insinuerar att Nordin skulle ha tystat ner tjänstemännen i 
stadshuset.

“Är det sant som många säger, att du har satt munkavel på de tjänstemän i Stadshuset som ställer 
ungefär samma frågor som jag gör?” (DN, 2011m)

Vidare undrar han varför Slussen inte kan repareras och bevaras och tillägger att om detta nu skulle 
vara omöjligt så stödjer han Kulturslussens förslag som han anser skapar en plats för alla. Han 
avslutar det hela med:

“Så när du har tröttnat på din kristallkula tycker jag och säkert en miljon människor med mig, att 
du ska ta det har till dig, Sten Nordin. Eller rättare sagt, vi kräver det av dig. Om inte, sa tror jag 
att du i framtiden kommer att betraktas som den värsta marödoren i Stockholms moderna 
historia.” (ibid)

Sven Nordin besvarar Bennys inlägg med att säga att de har hållit en dialog i det största samrådet i 
Stockholms historia och att den dialogen har påverkat utformningen. Sedan följer en luddig 
beskrivning om vad som är målet med nya Slussen vilket inte direkt innehåller några ordentliga svar 
på Anderssons frågor. (DN, 2011n). Benny svarar sedan Sven Nordin med att han inte tycker han 
fått några svar på de frågor han ställt. Han anser att Nordin borde berätta för Stockholms invånare 
vad de har att vänta sig om förslaget Nya Slussen går igenom men är ytterst tveksam till att Nordin 
faktiskt känner till konsekvenserna av planen. Han beskyller Nordins projektledare för att ha ett 
lättsinnigt förhållande till sanningen och kritiserar sedan åter igen projektet och framförallt den 
åttafiliga motorleden och liknar projektet med de rivningsprojekt som mejade ner Klara kvarteren.
(DN, 2011o). Kända personers starka protester och stöd till kulturslussen skapar sedan en stor 
reaktion där kanske främst skribenten Bengt Ohlsson, som anser att kulturslussen på ett förenklat 
sätt kritiserar Nya slussen och håller fram Kulturslussen, märks mest:

“Lägg också märke till det snygga inprickandet av "kommersiell". Att Stockholms stad vill bygga en 
"kommersiell galleria". Kulturslussens saluhall, däremot, är "generös". Jag antar att det betyder 
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att pengar inte spelar någon roll där inne och att det kommer att stå fryntliga bodmadammer på 
rad och hålla ut små korvbitar på knivspetsarna till alla som går förbi och hälsa en med ett folkligt 
"tjeeeena tjeeeena redaktörn". Jag antar att man kan beställa en viltgryta och få det uppskrivet av 
Sigge Fürst som har en blodstänkt rock och en pennstump bakom örat.” (DN, 2011p)

Även andra debattörer kritiserar den så kallade kultureliten. Inläggen som följer vidare i denna 
diskussion präglas av en stark irritation och det sker även en hel del tveksam retorik mellan de olika 
debattörerna. Representanterna från kulturslussen kallar Ohlssons uttalande för populism.

”Populism kallas det Olsson. Läskigt. Det förakt som jäser där innanför den arbetarrutiga skjortan 
för oss som satt oss in i förslaget och som inser att det ar ett uselt förslag, vad bottnar det i?”(DN, 
2011q)

Några personer försvarar “kultureliten” och tycker till exempel att det är bra att det finns grupper 
som vill visa på att det finns andra alternativ. (DN, 2011r) Tidigare nämnda Peder Alton tycker att 
Kulturslussen är ett fint alternativ:

“”Kulturslussen” (Mats Edblom och Leif Bolter) är det vackraste och även smartaste. En outsider 
som envist återkommit och hävdat sin rätt att synas i offentligheten. Det är vackert för att det låter 
en subtil, sammanhängande böj dominera över hela konstruktionen, smart för att det löser flera av 
de problem som ännu finns kvar i Foster-Bergs ”Nya Slussen”. Framför allt saknas helt Foster-
Bergs två trafikfarliga T-korsningar som alla trafiktekniker skyr som pesten. ”Kulturslussen” går 
också mer försiktigt till väga framför funkishusen och Katarinahissen. Här finns i stället för 
kontorshus en stor botanisk trädgard och saluhall under glas. Och den stora bussterminalen för 
trafik ut mot Nacka och Värmdö, som i Foster-Bergs förslag är insprängt i Katarinagaraget, ligger 
i direkt anslutning till Saltsjöbanstagen och tunnelbanan.” (DN, 2011s)

Ohlsson verkar dock inte främst irritera sig på själva förslaget kulturslussen:

“Det kan mycket väl tänkas att Kulturslussen är ett trevligare alternativ. Däremot vill jag bara, 
kanske inte kräkas, men åtminstone skrika högt av leda när jag tar del av er stolpiga 
argumentering ... Nu börjar det dessutom höras argument om att Stockholms stad agerar 
"odemokratiskt". Det är som om vissa skönandar på Kulturslussens lista ser det som självklart att 
en röst från dem motsvarar ungefär fyra hundra röster från allt vanligt riffraff där ute.” (DN,2011t)

Flera debattörer håller med Johansson om att den så kallade kultureliten tar upp alldeles för mycket 
plats. Hela den här diskussionen leder sedan vidare till en egen självständig diskussion som handlar 
om vänsterns inflytande inom kulturen. Övriga inläggen fortsätter senare att repetera den kritik och 
den fakta som har börjat cirkulera och representanter från staden fortsätter att svara på vissa punkter 
genom att visa på faktafel. I början av december skriver journalisten Kajsa Alhtén en artikel där hon 
kritiserar Slussenprojektet och skriver att priset för planeringen av nya slussen är det demokratiska 
samhället och demokratins processer. Hon menar att processen började gå fel 2008 i samband med 
den påkostade arkitekttävlingen. Hon anklagar en av stadens politiker för att ha fått tjänstemän att 
skriva tjänsteutlåtande som överdrev fördelarna med Fosters förslag. Det beslut som sedan togs i 
maj 2009 var inte grundat på experternas värdering utan på ett underlag som var en ren politisk 
beställning.

“Praxis är att sakkunniga, experter inom olika områden tar fram underlag som visar både brister, 
förtjänster och konsekvenser av de möjligheter som står till buds. Sedan är det upp till politikerna 
att göra sina bedömningar och ta beslut. Att hoppa över sakkunnigledet är det som kallas 
ministerstyre, ett fult ord inom svensk politisk förvaltning.” (DN, 2011u)
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För att lyckas få allmänt gehör för Fosters förslag menade Althén att ett flertalet PR och 
reklambyråer hade anlitats. Hon menar sedan att obekväma röster har rensats bort och att 
tjänstemän har skrämts till tystnad. Detta inlägg svarar sedan några av stadens tjänstemän på som 
säger att hennes kritik inte bygger på korrekt fakta om projektet och kritiserar upprört hennes 
beskrivning om den långa demokratiska process som lett fram till förslaget. 

“Att hon kallar en vanlig stadsgata för motorled, skriver att trappan från kajen till Södermalmstorg 
har 90 trappsteg och helt glömmer bort att nämna att det kommer att finnas en helt ny gång- och 
cykelbro parallellt med tunnelbanebron är naturligtvis allvarligt, men att lura stockholmarna att tro 
att det finns en konspiration bakom nya Slussen och att de är förda bakom ljuset - det är mycket 
värre” (DN, 2011v)

De påpekar att de följt alla lagar och regler som finns och ger massa exempel på tillfällen då 
människor har kunnat tycka till om projektet. Ahltén svarar på Stadens påstående om att de följt 
lagen med följande:

“Staden har följt plan- och bygglagen, PBL, de regler som gäller för ett stadsbyggnadsprojekt som 
detta. Man har förstått lagens bokstav, men inte dess innebörd. Öppettider och annonsering har 
varit mycket generösa. Men en analys av den information utställningarna erbjudit visar att den inte 
duger att bilda sig en uppfattning på.” (DN, 2011x)

När projektet några dagar senare ska röstas igenom i kommunfullmäktige har Socialdemokraterna 
fått med sig Vänsterpartiet och Miljöpartiet, en samlad opposition vill återremittera förslaget men 
med 51 röster mot 48 så antas detaljplanen. (DN, 2011y)

37



5 Analys
I detta kapitel kommer den utförda dokumentstudien att analyseras med de tidigare redovisade 
teorierna med utgångsläge i de teoretiska utgångspunkterna.

5.1 Konfliktens grund 

Teoretiska utgångspunkter  
• Konflikter grundar sig ofta på någon typ av oenighet.

• Oenighet kan uppstå i mål, metod, fakta och värderingar.

• Grunden till oenigheter går antingen att förklara med att aktörerna har olika typ av 
information, att de missförstått information eller eftersom de alla utgår från olika perspektiv.

5.1.1 Oenigheter i mål, metod, fakta och värderingar 

Först och främst går det att konstatera att det i de studerade dokumenten finns så otroligt många 
oenigheter att alla inte skulle gå att redovisa för här; men det finns flertalet större oenigheter som 
går att urskilja. Enligt Ekstam (2000) kan alltså oenighet uppstå i mål, metod, fakta och värderingar. 
Alla dessa typer av oenigheter går att finna i det aktuella fallet. I det studerade fallet är det bara 
Staden som anger målliknande formuleringar, vilket borde vara att betrakta som ganska naturligt då 
de är projektets initiativtagare. Stadens mål är dock inte helt entydigt men tolkas utifrån 
dokumentstudien på ett ungefär så här: Att skapa en plats som är bättre anpassad till modernt 
stadsliv. En mötesplats i världsklass där gång- och cykel- samt kollektivtrafik prioriteras framför 
biltrafiken med bättre tillgänglighet till det vatten som finns i området. Dessutom brukar behovet att 
öka kapaciteten till avtappningen av Mälaren flikas in som en viktig del av projektet. De andra 
aktörerna har inte något direkt uttalat mål vilket gör det svårt att avgöra om det finns en oenighet. 
Flera av dem jobbar säkert för samma mål som Staden men det går ändå att ana att förespråkare för 
en renovering av Slussen inte riktigt har samma anspråk. De flesta aktörer verkar dock överens om 
att platsen behöver förbättras, oftast ifrån ett trygghetsperspektiv. Avtappningen anser att vissa kan 
lösas på andra ställen. 

Vidare finns det olika åsikter om hur målet med Slussen ska uppnås vilket till viss del kan kopplas 
till att alla inte är överens om målet. De metoder som diskuteras först är: renovering, rekonstruktion 
och helt nytt förslag. Oenigheterna i mål och metod har sin grund i oenighet i värdering gällande 
platsens nuvarande värden till exempel som del i det riksintresse som gäller hela innerstaden men 
även gällande platsens nuvarande funktionalitet. Vissa aktörer tycker att trafikanläggningen har så 
pass höga historiska och kulturella värden och/eller att den fungerar så pass bra att den inte bör 
ersättas. Andra aktörer så som Staden tycker att trafikanläggningen med sina klöverblad främst har 
ett estetiskt värde som inte kan anses vara så pass värdefullt att det får förhindra omdaningen av 
Slussen till att bättre passa nutida och framtida generationer. Inom denna oenighet spelar också 
oenighet i fakta en betydelsefull roll då vissa aktörer anser att Slussen går att renovera medan andra 
anser att detta inte är möjligt. I diskussionen gällande detta verkar dock aktörerna inte alltid utgå 
från riktigt samma mål. Vissa av de som påstår att Slussen inte går att renoveras verkar utgå från att 
avtappningen från Mälaren ingår i målet med Nya Slussen vilket vissa menar inte nödvändigtvis 
behöver ske just där.

Nästa stora oenighet dyker upp när de flesta verkar ha förlorat hoppet på en renovering eller 
rekonstruktion av anläggningen. Denna oenighet gäller hur ett helt nytt uppbyggt Slussen bör 
utformas. Även här finns det oenigheter i metod vilket kan speglas i alla de olika förslag som har 
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visats under hela processen. Inom denna oenighet har det rått oenigheter gällande både 
trafiklösningen och annan utformning som bebyggelse, innehåll och gestaltning. Oenigheten 
gällande trafiklösningen verkar handla mycket om oenighet i fakta då de olika aktörerna verkar vara 
oense om vilka trafikprognoser och eventuella framtida projekt som måste räknas som 
utgångspunkter för projektet och hur dessa ska värderas. Flertalet aktörer tycker att Staden ska ta 
med eventuella framtida projekt till exempel tunnelbana till Nacka och ett uppförande av Österleden 
i beräkningarna för att kunna utforma Slussen på bästa möjliga sätt inför framtiden. Till exempel 
skulle en tunnelbana till Nacka göra anläggandet av en bussterminal i Katarinaberget till ett onödigt 
ingrepp. Stockholm stad däremot tycker att dessa framtida projekt ligger utanför planen om Nya 
Slussen, är osäkra och ligger väldigt långt in i tiden. Slussen som anses vara ett projekt med en viss 
tidspress som hänvisas till konstruktionens skick bör enligt Staden därför inte hänga upp sig på 
dessa eventuella framtida byggen.

Även olika fakta angående vattenhöjningen verkar påverka diskussionen då vissa anser att mer 
aktuella framtidsscenarier visar på att vattenhöjningarna kan komma att bli mycket högre än vad 
som tidigare var väntat. Vattenhöjningarna skulle då påverka en stor del av Slussen-området, Gamla 
stan och tunnelbanan vilket skulle vara ett starkt argument för en helt annan trafiklösning med till 
exempel en nedgrävd tunnelbana som är ett ständigt återkommande önskemål. Oenighet gällande 
bebyggelse kan ses som oenighet i värdering av nutida värden och framtida värden. Stockholms 
stad trycker på att Slussen ska bli en mötesplats i världsklass. En plats där människor vill stanna 
upp och inte bara röra sig över och därför behövs det målpunkter i form av bebyggelse som också 
erbjuder ett skönt skydd i det blåsiga området. Dessutom kan bebyggelse genom exploateringsrätter 
skapa viktiga ekonomiska värden. För många aktörer har den öppenhet som länge präglat platsen, 
och som skapat fantastisk vyer, så pass höga värden att de väger över de eventuella värden som 
skulle skapas i form av exploateringsrätter eller en mötesplats i världsklass; något som innebär att 
bebyggelsen till stor del måste bort. 

Oenighet gällande platsens innehåll kan också tolkas som oenigheter i värderingar. Många 
inblandade verkar anse att platsen inte ska fyllas med allt för mycket kommersiella och privata 
anläggningar som till exempel galleria, bostadsrätter och kontorshus utan att den istället bör fyllas 
med publika och mer allmänt tillgängliga funktioner i form av kulturhus, museum och liknande. 
Staden verkar även i detta fall se denna typ av innehåll som viktiga framtida ekonomiska och 
sociala värden i forma av mötesplatser, service och exploateringsrätter. Oenigheterna gällande 
gestaltningen är många men många av dem berör oenigheter i värdering av riksintresset och övriga 
nutida specifika värden. Detta rör till exempel diskussionerna angående platsens topografiska 
läsbarhet, platsens placering vid hav och sjö och inte vid en flodmynning och platsens så kallade 
näs. Många aktörer menar att dessa karaktärsdrag betyder mycket för förståelsen av platsen och är 
därför viktiga delar av platsens uppskattade värden som bör bevaras. Andra aktörer värderar värdet 
av lättillgängliga ytor vid vattnet högre.    

5.1.2 Aktörernas del i konflikten
Enligt Ekstam (2000) går grunden till oenigheter antingen att förklara med att aktörerna har olika 
typ av information, att de missförstått informationen eller då de alla utgår från olika perspektiv. I 
Slussen fallet är det tydligt att vissa oenigheter beror på att aktörerna använder sig av olika typer av 
information gällande till exempel framtida trafik och vattenhöjningar. I vissa fall som i slutkampen 
verkar det dessutom cirkulera viss fakta om projektet som inte stämmer eller är inaktuell. Slussen 
fallet berör extremt många aktörer vilket innebär att det finns väldigt många olika åsikter om hur 
projektet bör lösas. Detta borde dock inte bara vara av ondo då hela syftet med samråd ändå är att få 
ihop ett så välgrundat underlag som möjligt. Ekstam (2000) menar att olika perspektiv inte behöver 
vara något negativt, i många situationer uppmuntras människor till att använda sina specifika 
kunskaper och perspektiv eftersom det ger en bredare förståelse för ett fenomen. Det är tydligt i det 
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studerade fallet att många av remissinstanserna bidrar med en viss spetskunskap inom till exempel 
kulturhistoria. Detta märks i uttalanden av till exempel skönhetsrådet som utifrån sina kunskaper 
om platsens historiska värden försvarar vissa platsspecifika drag som näset. Det går att ana att 
aktörer som inte har samma kunskaper om platsens historiska framväxt inte nödvändigtvis värderar 
dessa platsspecifika drag på samma sätt. Ett användbart begrepp i utredandet av de olika aktörernas 
påverkan på konflikten är begreppet skillnader i institutionell logik (Henecke, 2006) som 
presenterades i introduktionen till fysisk planering. Begreppet beskriver det faktum att 
planprocessens aktörer: initiativtagare, regelansvariga och berörda, rör sig inom olika 
samhällssfärer. Initiativtagaren antas till exempel röra sig inom den så kallade marknadssfären som 
styrs av konkurrens där kostnader och intäkter fungerar som reglerande mekanismer och handlingar 
legitimeras genom effektivitet, materiell tillväxt och marknadens efterfrågan. Medan de 
regelansvariga anses röra sig i den politik-administrativa sfären som styrs av olika lagar och 
politiska mål.

I Slussen fallet är Staden både regelansvariga och initiativtagaren vilket enligt Henecke (2006) 
betyder att Staden rör sig mellan dessa olika sfärer. Detta innebär att de både är ansvariga för att 
analysera konsekvenserna av projektet men även har ett ansvar för att få projektet att flyta på 
effektivt och hålla sig inom rimliga ekonomiska kostnader för staden och dess skattebetalare. 
Stadens ekonomiska ansvar kan tänkas ha spelat en betydelsefull roll i den oenighet som uppstod i 
och med den massiva bebyggelsefront som presenterades efter Fosters förslag. Staden skriver själv i 
flera plandokument att en god ekonomi i projektet anses vara ett av de intressen som måste avvägas 
i förhållande till andra allmänna intressen som till exempel vyerna. Aktörerna inom den regelstyrda 
gruppen styrs av lagar. I det här fallet verkar det dock uppstå problem på grund av det faktum att 
bestämmelserna i lagen är ganska generellt formulerade. I introduktion till fysisk planering 
konstaterades att Plan och bygglagen fungerar som en ramlag vilket gör att många bestämmelser är 
generellt utformade för att kunna tolkas utifrån lokala förhållanden. Detta gör att till exempel 
slussens del i riksintresset tolkas olika av till exempel Staden och Länsstyrelsen. Även avvägningen 
av olika intressen, som mellan att bevara kulturhistoriskt värdefulla detaljer så som klöverbladet 
och att skapa en ny plats med bättre förutsättningar för högre funktionella eller sociala värden, kan 
ibland uppfattas som ganska godtycklig. I Slussen-fallet råder det emellanåt stor politisk oenighet 
vilket kan tänkas påverka projektet på så vis att de politiska målen inte är helt entydiga eller 
fastställda. 

Aktörerna som kallas för berörda beskrivs av Henecke (2006) som aktiva i den sfär som kallas 
närsamhället. Dessa anses vara en ganska splittrad grupp med olika åsikter som dock ofta präglas av 
någon slags vardagsförståelse för platsen. I de dokument som har studerats går det att finna väldigt 
många åsikter om projektet från berörda. I det studerade fallet lyckas dessa aktörer vid flertalet 
tillfällen gruppera sig och tillsammans protestera eller göra alternativa förslag. Anledningen till att 
detta starka motstånd har kunnat uppstå beror förmodligen på att det har handlat om en väldigt 
central plats i Sveriges huvudstad som berört väldigt många aktörer där några visat sig ha värdefulla 
resurser i form av till exempel sakkunskap eller ett känt namn.Enligt resursmobiliseringsterorin 
(Henecke, 2006) som omnämns i introduktionen till fysisk planering har resursstarka grupper lättare 
att organisera sig och skapa värdekonsensus. Inom resursstarka befolkningsgrupper finns oftare 
sakkunskap om ämnet vilket gör att det är lättare att tränga igenom det monopol som tjänstemännen 
annars har på sakkunskapen med något som kallas för en professionell second opinion. 
Argumenteringen i det studerade fallet har visserligen ibland byggt på kunskap utifrån en 
vardagsförståelse av området där människor till exempel har hävdat att trafikanläggningen fungerar 
utmärkt, att den är hemskt förvillande eller att platsen upplevs som otrygg. Men då många av de 
som har protesterat har haft stora sakkunskaper inom många av de områden som berörts i en 
planering av denna omfattning så har argumenteringen även utgått från denna. Flertalet aktörer har 
genom utlåtanden i media och genom skapandet av egna förslag försökt använda sig av det som 
kallas för professionell second opinions.
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5.2 Konfliktens utveckling
Teoretiska utgångspunkter:  

• En konflikt uppstår först när parterna börjar att skapa negativa attityder eller misstro till 
varandra och situationen. Vilket så småningom leder till att den ena parten på grund av rädsla 
för att den andre parten ska göra något dumt försöker att hindra denne från att handla eller 
utöva inflytande och därmed även utöka sitt eget inflytande över situationen.  

• Utmärkande för en utvecklad konflikt är att sakfrågan hamnar i skymundan av de konflikter 
som uppstår i och med de handlingar som utförs då parterna inte litar på varandra. Konflikten 
präglas av starka känslor och parterna anstränger sig inte för att förstå varandra.

Redan efter den första tävlingen går det att avläsa en frustration över att Staden verkar bestämt sig 
för att slopa den nuvarande trafiklösningen och gå vidare med ett förslag som kommit till via en 
arkitekttävling. Detta trots att viktiga remissinstanser varit kritiska och utan att det skett någon 
ordentlig diskussion om platsens värden. Uttalanden som påstår att Staden redan bestämt sig för att 
inte gilla Slussen och kritik om Stadens slutenhet i arbetet med projektet verkar tyda på att vissa 
aktörer upplever det som att Staden inte har något intresse av en bredare dialog angående Slussens 
utformning. Dessa uttalanden skulle kunna kopplas till den beskrivning av den rationella 
planeringsansatsen som görs i introduktionen till fysisk planering. Den rationella planeringsansatsen 
bygger på den representativa demokratimodellen och anser att planeringen främst är en fråga för 
politiker och experter. (Orrskog, 2003). Några aktörer blir provocerade då bland annat ansvariga vid 
gatu- och fastighetskontoret uttalar sig om att Slussen är så förfallen att den måste rivas. Eftersom 
stadens gatu- och fastighetskontoret anses vara ansvariga för Slussens underhåll verkar detta leda 
till misstankar om att Staden medvetet har bidragit till förfallet för att de sedan tidigare bestämt sig 
för att de inte gillar den nuvarande lösningen.

Tjänstemannen från gatu- och fastighets kontoret som under en intervju får svara på frågor 
angående misstankarna om vanskötsel av Slussen verkar bli provocerad av detta. Hans uttalanden 
visar på en viss oro och misstanke om att projektet försenas av personer som inte verkar inse hur 
dåligt Slussen fungerar och hur pass sliten den faktiskt är. Politikernas beslut att utreda ett 
utvecklingsförslag kritiseras av flertalet som tycker att de lyssnar på tok för mycket på en åldrande 
kulturelit som börjat uttala sig kritiskt om projektet. I något uttalande uttrycks påståendet att 
kultureliten skulle se hela Stockholm som sin bakgård och kopplar det till begreppet “Nimbyism - 
not in my backyard”. I introduktionen till fysisk planering omnämns att tidigare studier visat att 
tjänstemän ibland anser att medborgardeltagandet i en process kan vara problematiskt av den 
anledning att allmänheten anses oförmögna att se projekt utifrån ett helhetsperspektiv. (Johansson & 
Khakkee, 2009). I det studerade fallet är det dock främst delar av allmänheten som anklagar andra 
allmänna aktörer för Nimbyism. Här lämnar diskussionen sakfrågan för en kort stund och handlar 
istället snarare om vissa gruppers inflytande och åldersfixering än förslaget i sig vilket enligt 
konfliktteorin är ett typiskt karaktärsdrag för en utvecklad konflikt. Enligt både Hallgren (2003) och 
Jordan (2006) så uppstår konflikter när något händer som skapar misstroende mellan parterna eller 
om den ena parten känner att de egna intressena hotas och inte tillgodoses. Detta ger ofta upphov 
till vissa känslor så som ilska och oro och aktörerna börjar att söka påtryckningsmedel för att utöka 
sitt eget inflytande och samtidigt minska den andre partens inflytande över situationen. Om detta 
kopplas till den tidigare nämnda resursmobiliseringsteorin skulle anledningen till att vissa aktörer 
börjar att uttrycka sig ilsket och generaliserande om andra aktörer kunna förklaras med att de 
försöker hindra dessa aktörer från att få ett orättvist stort inflytande på processen.

En händelse som skapar stor irritation är det faktum att Staden i ett tidigt skede verkar ha bestämt 
sig för en viss trafiklösning som inte tar hänsyn till vissa framtida infrastrukturprojekt. 
Representanter för alternativa förslag med andra trafiklösningar säger redan tidigt i processen att 
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Staden vägrar att kolla på deras förslag. Flertalet aktörer verkar även bli provocerade av att Staden 
hela tiden säger att det är bråttom med beslut och verkar misstänka att Staden överdriver det hela 
för att driva på processen. Att en journalist antyder en politisk mörkning tyder på att det finns 
misstankar om att Staden låst trafiklösningen av någon inte helt legitim anledning. Det sker 
visserligen en utredning av tunnelbanan tillslut men denna utredning anses alldeles för ytlig och de 
uträkningar som gjorts angående tid och kostnader anses ha överdrivits. Detta gör att misstankarna 
angående Stadens slutenhet och ovilja till att lyssna på utomstående aktörer verkar hålla i sig.

Efter det att Foster + partners och bergs förslag visats upp på samråd blossar diskussionen angående 
projektet upp. Åsikterna är många och flertalet menar att projektet inte är anpassat till lokala 
förhållanden som det svenska vädret och de kulturhistoriska värdena. Förslaget som visas upp under 
plansamrådet innehåller en massiv stadsfront. Kritiska åsikter om framtida bebyggelse på platsen 
var aktuella redan efter det att Nyréns vann första tävlingen. Dessa byggnader reducerades dock till 
programsamrådet där förslaget även visades som ett parkalternativ. Samma sak hände med näset 
som till viss del hade återskapats men som nu åter reducerades. Att det dyker upp ett förslag med 
ännu mer bebyggelse och ännu mindre anblick till näs än vid programsamrådet verkar skapa starka 
misstankar om att Staden låter ekonomiska intressen gå ut över de kulturhistoriska och allmänna 
värdena. Det faktum att Staden redan innan plansamrådet tagit beslut om att söka besparingar och 
medfinansiärer och dessutom redan markanvisat hela 35000 kvm för en galleria till företaget 
Destination Slussen verkar förstärka dessa misstankar. 

Både artiklar och samrådsyttranden ger uttryck för en oro över den politik som diskuterades i 
introduktion till fysisk planering. Tidigare studier visar på att kommunens ekonomi inte längre är 
vad den en gång varit vilket gör att kommunen eller Staden många gånger behöver samarbeta 
genom informella arrangemang med privata aktörer för att kunna realisera planeringsprojekt. 
(Savage et al., 2003)Detta moderna fenomen verkar i det studerade fallet ge uttryck för en viss oro 
för att Staden låter det ekonomiska intresset gå ut över andra viktiga värden. Även de bilder som 
visas upp i samband med förslaget anklagas för att på ett manipulativt sätt försöka sälja in projektet. 
Något som verkar skapa misstankar om att Staden inte ger allmänheten en ärlig chans att själva 
sätta sig in i projektet. Denna misstänksamhet upprepar sig även i det senare samrådet där det 
påpekas att bilder och planer inte har några referenslinjer och att modellen är svår att avläsa.

Vid ett möte om projektet verkar politiker ha framstått som okunniga vilket verkar sätta igång 
misstankar om att beslutsfattarna inte har någon koll på vad de beslutar om och att underlaget som 
projektet bygger på inte duger. En artikel väcker misstankar om att ingen av de ansvariga eller före 
detta ansvariga tycker om förslaget vilket förstärker misstankarna om att något inte riktigt står rätt 
till. Efter det att sista förslaget visats upp uttrycker vissa debattörer frustration över att politikerna 
har lyssnat för mycket på vissa högljudda grupper vilket har omvandlat förslaget från den andra 
arkitekttävlingen helt och blivit en ängslig kompromiss. Andra debattörer tycker tvärtom att Staden 
inte har lyssnat alls trots all den tid de har fått på sig att ändra förslaget. Även dessa diskussioner 
börjar att lämna sakfrågan något och handla mer om Stadens tjänstemäns beteende och 
misstankarna kring dessa än själva förslaget i sig. Jordan (2006) beskriver att en utvecklad konflikt 
har en tendens att lämna själva sakfrågan och parternas fokus ligger i stället på varandra. 
Handlingar syftar till att försvara sin egen självbild och smutskasta den andra parten. I det studerade 
fallet går det dock att konstatera att Staden i de flesta lägen försöker att hålla argumentationen 
saklig vilket förmodligen gör att konflikten till viss del begränsas.

I de sista plandokumenten märks att arbetet börja lida mot sitt slut då stadsbyggnadskontoret gör en 
slags sammanfattning av vilka synpunkter som blivit tillgodosedda genom processen. Staden 
fastställer slutligen att alla inte kommer att kunna få sina synpunkter tillgodosedda då dessa i många 
fall är rent motstående. I slutet av året börjar flertalet kända aktörer inom ämnesområdet men även 
inom andra områden att starkt ifrågasätta Stadens underlag och handlingar. Utifrån tidigare nämnda 
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konfliktteori går det att tolka situationen som att aktörerna blir arga och upprörda över att staden 
inte tagit hänsyn till alla de farhågor som funnits under processens tid. Detta gör att aktörerna inser 
att de måste agera för att försöka få en återremittering av Slussen vilket Socialdemokraterna redan 
öppnat dörren för. Detta ger sig i uttryck genom att protesterande aktörer genom uttalanden i media 
försöker att få andra att reagera och förstå hur viktig frågan är och på så sätt skapa opinion för att 
kunna utöka sitt eget inflytande i den demokratiska processen och minska de ansvarigas. Ett tydligt 
exempel är när flertalet viktiga aktörer inom arkitekturområdet i ett försök att väcka allmänhetens 
och tjänstemännens uppmärksamhet på att många frågor fortfarande inte är utredda skriver en lång 
“professional second” opinion i DN. Stadens svar tyder på en viss frustration över att flertalet 
aktörer inte litar på deras yrkeskunskaper och förmåga att hantera den demokratiska processen. Stor 
energi läggs främst på att peka ut vissa fakta fel som finns i inlägget medan de underliggande 
bedömningar och avvägningar som gjorts inte förklaras eller motiveras. Flera kritiska röster 
fortsätter sedan att höras vilket går att tolka som att Staden inte lyckats övertyga om att förslaget 
bygger på välgrundad fakta.

Problemen med kommunikationen är vid detta laget uppenbar då faktafel och missförstånd 
cirkuleras och etableras. Detta gör att Staden lägger ner stor möda på att försöka klara upp dessa 
men det verkar inte hjälpa. Detta kan tolkas som att aktörer har börjat att polarisera sina 
ståndpunkter och därmed väljer att tro på det som passar deras åsikter. Men det skulle också kunna 
bero på att dessa aktörer endast tagit del av begränsad information. Enligt Hallgren (2003) förklaras 
oenigheternas utveckling till konflikter med kommunikationens ofullkomlighet. Många konflikter 
uppstår eftersom människor missförstår varandra och börjar därmed misstro varandra vilket ofta 
leder till att parterna slutar att prata med varandra och istället prata om varandra. Något som denna 
situation verkar tyda på. Kort tid innan kommunfullmäktige ska ta beslut om planen publiceras ett 
personligt brev till en av stadens politiker. Brevet innehåller kritik om förslaget men också 
anklagelser om att personen ifråga handlat odemokratiskt. Här börjar ilska och frustration över att 
inte bli hörd prägla retorik och argumentering. Fokus ligger nu inte bara på förslaget i sig utan 
minst lika mycket på de ansvariga politikernas beteenden; ett tecken på att konflikten utvecklas. 

Politikern i fråga väljer att svara på brevet men fastställer redan i början att han anser att processen 
har sköts enligt konstens regler. Sedan lämnar han kritiken och gör en slags beskrivning av projektet 
och dess mål. Detta verkar leda till ytterligare irritation och misstankar om att han faktiskt inte kan 
besvara frågorna för att han inte förstår vad förslaget innebär. I en annan artikel kritiseras förslaget 
och de ansvarigas hantering av processen. Artikeln innehåller påståenden om att vinnaren av den 
andra arkitekttävlingen inte har bedömts utifrån ett expertunderlag utan att den på grund av 
politiska påtryckningar valts ut till vinnare. Även detta kan ses som ett kraftfullt försök att 
ifrågasätta Stadens inflytande över situationen och skapa opinion. Detta upprör tjänstemännen som 
anser att journalisten på orättfärdiga grunder försöker att förminska deras inflytande över 
situationen. Tjänstemännen verkar mena att journalisten genom att använda sig av felaktig fakta om 
både projektet och processen försöker skapa opinion. Här försöker Staden försvara sitt inflytande 
och sin egen självbild genom att skapa ett ifrågasättande av journalistens metoder och därmed 
inflytande över situationen. Detta är den enda gången som Staden tydligt lämnar den sakliga 
argumentationen och bidrar till konfliktens utveckling. Staden påstår i sitt uttalande att de följt alla 
regler och lagar och ger en mängd exempel på när folk haft möjlighet att tycka till. Journalisten 
däremot tycker att Staden visserligen kanske följt lagen men inte förstått innebörden av den. Detta 
kan tolkas som att aktörerna har helt olika syn på hur processen har gått till men kan också tolkas 
som att de har helt olika syn på hur den bör gå till. Detta kan kopplas till den del av introduktion till 
fysisk planering som tar upp planeringsansatser och demokratimodeller. Enligt Strömgren (2007) 
har det faktum att Sverige är en representativ demokrati satt sina spår i den svenska planpolitiken 
även om många aktuella ansatser förespråkar andra typer av demokratimodeller. Detta skulle 
innebära att vissa aktörer ibland har större förväntningar på kommunikation och inflytande än vad 
lagen kräver. 
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I samband med att ännu fler personer inom kultur och nöjesbranschen börjat visa stöd för 
protesterna har en annan diskussion blossat upp. Denna diskussion präglas som tidigare av en 
irritation och en rädsla för att vissa grupper ska få ett orepresentativt inflytande på processen. Denna 
diskussion rör inte tjänstemännen utan främst de berörda kulturpersonligheterna samt journalister 
och annan allmänhet. Detta gör att argumenteringen präglas av ännu starkare känslor. De olika 
parterna försöker med all möjlig tveksam retorik att förlöjliga varandra i hopp om att få den andre 
parten att ge upp försöket till ett större inflytande över situationen.

5.3 Upptrappning
Enligt konfliktteorin följer de flesta konflikter ett visst mönster.

Teoretiska utgångspunkter:
• Störningsfasen kan först vara smidig och några oenigheter märks knappt av. Om fasen 

utvecklas börjar parterna att polarisera sina ståndpunkter vilket innebär att parterna har slutat 
lyssna på varandra och vill inte längre samarbeta. 

• Svårighetsfasen karaktäriseras av situationen börja präglas av mer känslomässiga än logiska 
uttryck. Parterna börjar att försöka vinna anhängare och talar om varandra i stället med 
varandra. Sakfrågan börjar mer och mer hamna i skymundan och konflikten utvecklas allt mer 
till en person konflikt.

• Offentliga fasen kännetecknas av att känslorna helt tagit över och att sekundära konflikter få 
så pass mycket utrymme att grundkonflikten glömts bort. Media börjar även intressera sig för 
situationen.

• Krav på lösnings fasen beskriver att situationen börjar bli ohållbar och ibland uppvisas även 
fysisk aggressivitet.

Störningsfasens första del beskrivs som ganska smidig och några oenigheter märks knappast av. 
Detta stämmer inte in på planeringsprocessen av slussen någon gång även om det går att konstatera 
att oenigheterna inte är riktigt lika många och högljudda i början av processen. Om vidare parterna 
har slutat lyssna på varandra och är ovilliga till att samarbeta, som den senare delen av fasen präglas 
av, är svårt att avgöra då slussen projektet består av så många olika frågor och aktörer. Dock går det 
att konstatera att många aktörer i det utvalda fallet behåller sina grundläggande ståndpunkter genom 
i stort sett hela processen. Detta märks tydligt i vissa plandokument där många remissinstanser 
kommer med liknande synpunkter under hela processen. Även de som presenterar olika alternativa 
förslag håller fast vid dessa. Staden är skyldiga enligt plan- och bygglagen att samråda med vissa 
myndigheter och berörda parter. I samrådsredogörelser och i tjänsteutlåtanden svarar därför Staden 
på de synpunkter som kommer in och i vissa fall får synpunkterna gehör men i andra fall inte. 
Staden försöker att i plandokumenten bemöta synpunkterna och förklara på vilken 
bedömningsgrund de har tagit vissa beslut. 

I Slussen-fallet har vissa punkter till exempel byggnader och vyer påverkat bearbetningarna av 
förslaget medan andra mer grundläggande punkter inte har kunnat rubbas under processens gång. 
Några tydliga exempel är ståndpunkterna om att slussen bör genomgå en totalförnyelse och att den 
trafiklösning som skapades i samband med Nyréns förslag är att föredra. Just trafiklösningen verkar 
vara en oenighet med tydliga polariserade ståndpunkter som håller i sig under hela processen. I 
slutet av processen går det att utifrån argumentationen ana att aktörerna inte längre lyssnar på 
varandra. Det förekommer en hel del faktafel som cirkulerar i debatten som stadens tjänstemän 
försöker att klara upp. Samtidigt så stirrar de planansvariga sig blinda på faktafelen och svarar inte 
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på annan legitim kritik. Varför de ansvariga inte svarar skulle kunna tolkas som att de vid det här 
laget anser att de grundläggande avvägningarna och bedömningarna är färdig utredda.

Trappans andra steg karaktäriseras av att situationen börjar präglas av mer känslomässiga än logiska 
uttryck. Parterna börjar att försöka vinna anhängare och talar om varandra i stället med varandra. 
Frågan börjar mer och mer hamna i skymundan och konflikten utvecklas allt mer till en 
personkonflikt. Det finns i processen två tydliga tillfällen då diskussionen börjar att urarta och 
handla om andra saker än själva sakfrågan. Första gången är runt den tid då politikerna lyssnar på 
de aktörer som begär att ett bevarandeförslag ska utredas. Detta leder till upprörda röster angående 
vissa gruppers inflytande och svävar ut i någon diskussion angående ålder då de flesta som 
protesterar anses vara gamla och bakåtsträvande. Det andra tillfället inträffar väldigt sent i 
processen då aktörerna verkar inse att processen börjar att ta slut. Då börjar en hel del känslor styra 
argumentationen och diskussionen börjar att handla om både Stadens odemokratiska sätt och den så 
kallade Kulturvänsterns inflytande. Vid det här tillfället försöker även de protesterande att försöka 
få fler människor att visa sitt motstånd genom att anordna namninsamlingar och möten.

Det tredje trappsteget, offentliga fasen, kännetecknas av att känslorna helt tagit över och att 
sekundära konflikter få så pass mycket utrymme att grundkonflikten glömts bort. Media börjar även 
intressera sig för situationen. I Slussen fallet har aktörer varit aktiva i media under hela processen 
men det är en tydlig ökning på antalet artiklar efter Foster + Partners och bergs förslag har gått ut på 
samråd. Att sekundära konflikter tar över uppmärksamheten från grundkonflikten stämmer till viss 
del i de fall då diskussionerna handlar om den så kallade “Kultureliten” och tjänstemännens 
beteende men eftersom denna konflikt rör en lagbunden process flyter aldrig den grundläggande 
konflikten i väg helt.

Det fjärde trappsteget, krav på lösnings fasen, beskriver att situationen börjar bli ohållbar och ibland 
uppvisas även fysisk aggressivitet. Det går inte så långt i Slussen-fallet så att det förekommer någon 
fysisk aggressivitet. Då processen är lagbunden innebär det antagningsvis att konflikten till viss del 
begränsas. 

5.4 Typ av konflikt
Konfliktteorin menar att konflikter ofta liknar varandra trots att de kan handla om helt olika saker. 
Ibland finns dock vissa uppenbara skillnader mellan vissa typer av konflikter som ger dem en något 
annorlunda prägel.

Teoretiska utgångspunkter:
•  Relationskonflikter eller tvister. Relationskonflikten har sin tyngdpunkt i aktörernas 

känslor gentemot varandra medan tvisten har sin tyngdpunkt i sakfrågan. I bland kan tvisterna 
vara reglerade i lag eller avtal. 

• Symmetriska eller asymmetriska konflikter. I asymmetriska konflikter ingår parter som 
inte har en jämbördig status i situationen. Den starkare i konflikten upplevs i bland ovillig att 
inleda konfliktslösningsprocesser eftersom denna kan lita till sin maktposition. Den svagare 
parten söker då efter verksamma påtryckningsmedel. 

Även om Slussen-fallet stundtals präglas av en hel del känslor och några personkonflikter är det 
ändå inte de olika aktörernas relationer till varandra som konflikten i grunden handlar om. Slussen-
fallet är i form av en planeringsprocess styrd av lagar, som plan- och bygglagen och miljöbalken, 
och handlar främst om oenighet gällande sakfrågor i det aktuella förslaget. Därför kan konflikten i 
Slussen-planeringen tolkas som att vara en så kallad tvist. Regler och lagar kan antas begränsa 

45



konflikter men i det studerade fallet verkar lagen i vissa fall vara otydlig vilket gör att flertalet 
oenigheter ändå uppstår. 

I Slussen-fallet, precis som i alla planeringsfall, är det i slutändan upp till de folkvalda politikerna 
att fatta beslut vilket innebär att konflikten inte kan anses vara helt symmetrisk. Planerare kan 
dessutom genom sitt arbete med att framställa material, på vars grund politikerna ska fatta beslut, 
anses inneha en viss maktposition. I Slussen-fallet finns flertalet exempel på hur allmänheten, i fall 
då de anser att Staden inte lyssnar, använder sig av vissa påtryckningsmedel. Dels kan användande 
av media tolkas som ett sådant påtryckningsförsök. Många gånger känner motståndarna till ett 
projekt att den process som sker enligt PBL inte kan ge den typ av inflytande som förväntas och 
flyttar därför över större delar av argumenteringen till media där det finns möjlighet att skapa 
opinion. (Forsberg, 2005)

Alla de otaliga alternativa förslag som i många fall har skapats av professionella, inom 
ämnesområdet arkitektur, borde också ses som påtryckningsförsök. Om vi återgår till den tidigare 
nämnda resursmobiliseringsteorin så beskriver den hur vissa resursstarka grupper ibland innehar 
relevant sakkunskap. Denna typ av kunskap gör det ofta lättare att ge sig in i konflikt då det är 
möjligt för de protesterande att argumentera mot planansvariga utifrån samma villkor. Det blir 
möjligt att tänja på gränser och tränga in i det monopol på sakkunskap som innehas av de som 
normalt anses sitta inne på den rätta typen av kunskap med något som kallas för en professionell 
second opinion.(Henecke 2006). Detta är precis vad vissa protesterande aktörer försöker göra 
genom att skriva offentliga inlägg i media eller visa upp alternativa förslag i media signerat med 
yrkestitel.  

5.5 Lösningar av problem i konflikter
Teoretiska utgångspunkter:

• Dialogen. Parterna träffas i ett möte där de pratar sig fram till en gemensam syn på vad som 
är en bra lösning.

• Förhandlingen. Fokus läggs på sakfrågorna och parterna diskuterar sig fram till en saklig 
rimlig lösning. Ambitionen är inte att tycka lika i alla delar utan snarare komma fram till 
någon slags överenskommelse som kan fungera.

• Överkörningen. Någon person eller instans kan använda sin makt för att driva igenom en 
viss linje. Överkörning som metod till att lösa en konflikt är inte oproblematisk då de har en 
tendens att leda till att den som utsätts för den känner sig kränkt och orättvist behandlad. 
Detta kan påverka parternas relationer under en väldigt lång tid då den överkörda får en 
mycket negativ bild av den som genomför överkörningen.  I vissa fall är det inte med en 
rimlig ansträngning möjligt att komma överens om hur lösningen ska se ut och då måste en 
det ske en överkörning.  Den bör dock ske på ett så kallat skonsamt sätt vilket innebär att man 
försöker undvika att skapa händelser som skapar misstroende mellan parterna.  

Slussen-fallet precis som alla planerings processer avslutas så småningom alltid av att 
kommunfullmäktige tar ett beslut. Detta innebär att även om parterna inte når någon gemensam 
lösning som alla kan acceptera så kommer det ändå i slutändan att tas ett beslut. I Slussen-fallet går 
detaljplanen igenom trots att många aktörer protesterar. Flertalet händelser som nämnts tidigare i 
analysen har under processens gång skapat misstroende bland aktörerna. Många aktörer upplever 
det som att de ansvariga för Slussen inte velat lyssna på alternativa förslag och underlag och att de 
snarare än att skapat dialog fokuserat på att sälja ett visst förslag. Detta gör att avslutet av konflikten  
angående Slussen inte kan anses ha lyckats genomföras på ett skonsamt sätt. 
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Det är sannolikt att Stadens tjänstemän förlorat vissa aktörers förtroende vilket kan synas i senare 
projekt. Under processens gång nämns rivningarna av de gamla Klara-kvarteren flertalet gånger 
vilket visar på hur överkörningar finns kvar länge i människors minne och att de skapar en ihållande 
misstänksamhet mot stadens tjänstemän. Staden själv tycker att de har försökt hålla en dialog då de 
påpekar att de hållit i ett av stadens största samråd genom tiderna och att många synpunkter faktiskt 
har tillgodosetts. Samtidigt påpekar de också att det är ett komplext projekt och alla inte kommer att 
kunna få sina synpunkter tillgodosedda. Risken i ett så pass stort och komplext fall som Slussen, 
som väldigt många människor har en åsikt om, är att det alltid kommer vara någon som tycker att 
Staden inte har lyssnat eftersom de inte har tillgodosett deras synpunkter i förslaget. 
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6 Diskussion
I detta avsnitt sker en sammanfattande diskussion om analysens resultat och metodens fördelar och 
nackdelar.

6.1 Sammanfattande diskussion
Utifrån analysen går det att konstatera att Slussen-projektet varit extremt komplext med otroligt 
många oenigheter i både mål, metod, fakta och värdering. Många av oenigheterna har handlat om 
oenigheter i värdering vilket beror på att planeringsprojektet berör ett flertal allmänna intressen som 
ibland verkar bedömas som helt motstående. Studien visar på att det finns en viss problematik med 
att bestämmelserna i plan- och bygglagen angående att de allmänna intressena är så pass generella. 
Samtidigt bör nog lagen få vara sådan för att den ska kunna anpassas till lokala förhållanden. Därför 
borde det vara viktigt för de lokala politikerna att diskutera och tydliggöra vilka de olika intressena 
är och hur de bör avvägas innan ett eventuellt förslag låser sig helt eller till vissa delar. Under 
planeringen av Slussen har det vid flera tillfällen uppstått en stor politisk oenighet vilket 
förmodligen också gjort att det inte funnits några entydiga politiska mål för projektet att luta sig 
mot. Flera av de andra oenigheterna i projektet rör oenigheter i värdering av fakta i form av till 
exempel framtida prognoser och scenarier. Dessa oenigheter har varit svåra att lösa då de olika 
parterna har utgått från helt skilda perspektiv och därmed utgångspunkter. Här verkar synen på 
tidsfrågan haft en stor påverkan. Även dessa frågor hade gynnats av en bredare diskussion innan 
förslaget låstes fast. Problematiken med Slussen-fallet återspeglas dock i att det är ett stort projekt 
som tar lång tid att genomföra vilket innebär att prognoser hinner ändras. Det kan antas att samma 
sak hade återupprepats om förslaget hade börjat om från början. Anledningen till att alla dessa 
oenigheter dyker upp kan till stor del förklaras med att projektet berör så pass många aktörer. 
Många av dessa aktörer utgår från helt olika perspektiv vilket naturligtvis försvårar 
kommunikationen. Eftersom aktörerna är så många och inte alltid är i direktkontakt med varandra 
verkar kommunikationen bli lidande vilket i det studerade fallet märks av då faktafel etableras och 
cirkulera. Även om oenigheterna till stor del beror på aktörernas olika perspektiv så är det ändå 
inget som kan eller bör åtgärdas. I en planeringsprocess är ändå själva syftet med samrådet att ta del 
av olika intressen och kunskap för att kunna utarbeta ett så brett underlag som möjligt. 

I Slussen-fallet har ett starkt motstånd kunnat byggas för att fallet berört så pass många resursstarka 
personer. Många av de som protesterat har haft sakkunskap och även om de inte själva tycker att de 
fått Staden att lyssna har de fått stor plats i media och förmodligen fått många andra personer att 
lyssna. Användandet av media verkar ha fungerat som ett verktyg för dessa grupper att försöka få 
ett större inflytande. En konflikt inom en planprocess kan utifrån teorin tolkas som asymmetrisk då 
de olika aktörerna inte innehar samma möjlighet till att i slutändan kunna påverka det slutgiltiga 
beslutet. Därför behöver aktörerna hitta ett effektivt påtryckningssätt och media kan antas vara ett 
sådant med syfte att skapa opinion. Vissa aktörer verkar ha blivit väldigt provocerade av dessa 
grupper och verkat uppfatta det som att dessa aktörer fått orimligt stor uppmärksamhet och 
inflytande på processen. De som protesterar är rädda för att underlaget är helt fel och eftersom de 
tydligt verkar uppleva den asymmetriska sidan av processen känner de behovet av att hitta något 
sätt att få inflytande över situationen utanför processen. Samtidigt menar andra att det är en 
representativ demokrati och att de inte borde försöka skaffa ett större inflytande över själva 
beslutsfattandet än vad som skulle vara möjligt för andra personer ur allmänheten. Diskussionen 
väcker en relevant fråga då det kan vara problematiskt att det främst är resursrika aktörer som har 
möjlighet att kunna utöva inflytande. Den diskussion som förts i media har dock inte varit på en 
särskilt saklig nivå.
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Studien visar på ett flertal händelser som verkar skapa den typ av negativitet som byggs upp 
gentemot stadens tjänstemän och som senare i processen får konflikten att eskalera. Några av de 
mest utmärkande händelserna verkar handla om att Staden upplevs som ovillig att ha en bredare 
dialog om projektet och dess underlag gällande till exempel trafikprognoser och kulturhistoriska 
analyser. Staden upplevs mer inriktad på att sälja ett förslag som till vissa delar redan verkar 
fastställda. Andra händelser som upprör många aktörer handlar om att Staden verkar låta 
ekonomiska intressen gå ut över andra värdefulla intressen. Alla dessa situationer verkar så 
småningom leda till den upprörda stämning som rår i slutet av projektet och det går att ana att alla 
aktörer kanske inte har samma syn på hur planeringsprocessen ska gå till och vad 
medborgardeltagandet syftar till.

Det går inte utifrån studien att säga om den konfliktfyllda situationen som uppstått vid planeringen 
av Slussen verkligen handlar om att Staden faktiskt varit odemokratiska och inte lyssnat ordentligt 
på allmänhetens farhågor, men det går att säga att upplevelsen av att det varit så i all fall har 
påverkat situationen. Slussen-projektet är ett sådant komplext fall med otaligt många möjliga 
lösningar, därför kan alla omöjligt få sina synpunkter tillgodosedda. Då syftet med 
medborgardeltagandet framför allt ses som att införskaffa ett bra underlag för själva arbetet i 
processen och inte för själva beslutsfattandet i sig går det att anta att flertalet aktörer kommer att 
känna sig överkörda då deras synpunkter inte syns i det slutgiltiga beslutet. Studien har visat att 
tidigare överkörningar som beslutet om rivning av Klara-kvarteren i Stockholm skapar negativa 
attityder, till Staden och kommunen, som hänger med till senare planeringsprojekt. Dessa negativa 
attityder som även uppmärksammats i andra studier gör att det finns risk att aktörerna tolkar 
händelser utifrån redan skapade bilder av den andre parten. Detta understryker vikten av goda 
relationer mellan processens aktörer och därmed dialogen dem emellan.

6.2 Metoddiskussion
Teorin i kombination av det komplexa fallet har gjort att resultatet har blivit relativt brett och 
kanske inte så djupt. Teorin är förmodligen inte helt lämpad till ett så pass komplext fall. Syftet var 
dock att förstå så mycket som möjligt av en hel planeringskonflikt och detta har teorin hjälpt till 
med. Fallet har varit extremt tidskrävande att arbeta med vilket gjort att det också tagit upp större 
plats än förväntat. Fallet har också visat sig vara väldigt komplext vilket medfört att det varit svårt 
att avgöra om all information tolkats på rätt sätt.

I inledningen nämndes att fallstudiens svagheter framförallt handlade om att det gick att ifrågasätta 
om den skapade ett generaliserbart resultat. Mycket av det som kommit fram till i analysen är 
sådant som kan antas vara generellt för planeringsprojekt. De flesta andra planeringsprojekt är ofta 
mindre än Slussen-projekten och innehåller därmed inte samma stora mängd oenigheter och 
aktörer; något som förmodligen underlättar kommunikationen. Samtidigt så går det konstatera att 
planeringsfall nästan alltid innehåller flera komplexa frågor. Planprocessen sammanför genom 
samrådet vissa aktörer som till viss del antas att granska planen utifrån sina kunskaper eller 
intressen vilket innebär att planprojekt i allmänhet innehåller många oenigheter som eventuellt kan 
leda till konflikter om de inte hanteras på rätt sätt. Eftersom alla planeringsprojekt styrs av plan- och 
bygglagen och många av dess bestämmelser verkar vara generellt utformade kan detta tänkas ställa 
till liknande problem även i andra fall än Slussen. Dessutom innebär alla planeringsprocesser en 
viss asymmetrisk maktfördelning vilket leder till att motstånd kan förväntas utanför processen. 

Enligt inledningen så kunde innehållsanalys utgöra ett problem om fallet isolerades från sin kontext 
men eftersom fallet dels har beskrivits ganska noggrant och att studien dessutom har kompletterats 
med ett avsnitt som handlar om fysisk planering så anses inte detta vara ett problem. 
Undersökningen hade förmodligen kunnat ge en mer kompletterande bakgrund om det t.ex. hade 

49



gjorts intervjuer eller om det hade kompletterats med artiklar från andra tidningar. Dock anses det 
material som använts kunna ge en tillräckligt tydlig bild av de större dragen i konflikten. 

7 Slutsatser

Vilka är de övergripande oenigheterna i sak vid planeringen av projektet Nya Slussen?
Planeringen av slussen hanterar flertalet komplexa frågor vilket innebär att det uppstår väldigt 
många olika typer av oenigheter både i mål, metod, fakta och värderingar. Analysen som 
genomförts visar på att de övergripande oenigheterna är:

• Ska Slussen renoveras, rekonstrueras eller helt göras om?

Anledningen till att aktörerna är oense i frågan verkar dels vara att de olika aktörerna från början 
inte har ett gemensamt mål för Slussen. Dessutom så verkar aktörerna utgå från olika fakta då det 
finns olika åsikter om hur vidare Slussen faktiskt kan renoveras. Aktörerna har även olika 
uppfattningar i värderingar gällande platsens nuvarande kulturhistoriska värden och funktionalitet.

• Hur ska Nya Slussen formges?

Efter det har tagits beslut om förnyelseinriktning kommer diskussionen att fokusera mer på hur ett 
helt nytt Slussen ska se ut. Oenigheterna är många och gäller flera olika delar av planen. Men de 
övergripande oenigheterna gäller: 

• Trafikanläggningen
Oenigheterna gällande trafikanläggningen upptar en väldigt stor del av diskussionen angående 
projektet och handlar i väldigt stor utsträckning om oenighet i fakta och i värdering av fakta 
gällande trafikprognoser och framtida infrastruktur projekt.  

• Annan utformning som bebyggelse, innehåll och gestaltning

Oenigheterna i projektet är så pass många att en fullständig beskrivning är omöjlig och inte särskilt 
relevant att återge. Många av de tydligaste oenigheterna som rör utformningen går ändå att pricka in 
i kategorierna bebyggelse, innehåll och gestaltning. Oenigheten gällande bebyggelse består till stor 
del av oenighet i värdering av de allmänt tillgängliga vyerna i förhållande till de värden som 
bebyggelsen ger i form av byggrätter och mötesplatser. Oenigheterna gällande innehåll kan 
förklaras med att de olika aktörerna är oeniga i värdering av vad som är lämpligt att fylla platsen 
med, kultur eller handel, men också av vad som faktiskt anses behövas: behövs en galleria? 
Kategorin gestaltning är väldigt bred och det finns många olika oenigheter inom denna kategori. 
Några av de mest framträdande gäller oenighet i värdering av de kulturhistoriska värdena och 
riksintresset. Vilka nuvarande karaktärsdrag är viktiga för platsen att behålla?

Hur går det med hjälp av teori att förklara den konflikt som uppstått i samband med 
planeringen av projektet Nya Slussen? Varför är folk så arga?
Enligt konfliktteorier är oenigheter i sak ofta grunden till konflikter och oenigheter beror ibland på 
att aktörerna inte utgår från samma information. I många fall kan de även förklaras med faktorer 
som kan sammanfattas med begreppet perspektiv. Då Slussen-fallet i egenskap av planerings 
process innehåller flertalet komplexa frågor och berör flertalet olika typer av aktörer med olika 
perspektiv och roller i processen skapas en väldigt stor mängd oenigheter. Dessa oenigheter kan 
alla, om de inte hanteras rätt, leda till konflikter. Detta innebär att Slussen-projektet redan från 
början kan antas vara ett mindre minfält av eventuella konflikter. Enligt konfliktteori så uppstår 
dock riktiga konflikter först när något händer som gör att det skapas misstroende mellan parterna. 
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Dessa händelser innebär ofta att någon av parterna kommunicerar på ett sätt eller utför en handling 
som skapar misstänksamhet hos den andra parten. Analysen har visat på flera sådana händelser där 
framförallt dessa sticker ut:

• Staden verkar tidigt i processen bestämt sig för ett förnyelseförslag.

• Staden verkar tidigt ha låst fast trafiklösningen.

• Staden beslutar om att markanvisa en stor yta till galleria till ett företag innan detaljplanen är 
klar.

• Staden beslutar om en ny arkitekttävling som inte alls tar hänsyn till de synpunkter som har 
funnits vid första tävlingen och som dessutom hade tagits hänsyn till i det förslag som visades 
vid programsamrådet.

• Stadens utställningsmaterial och bilder är inte tydliga

• Stadens politiker upplevs vid ett möte mycket ovetandes om planens underlag och 
konsekvenser.

• Staden håller fast vid underlag som starkt ifrågasätts.

• Vissa protesterande grupper får mycket media-uppmärksamhet.

Sammanfattande kan man säga att det främst handlat om att Staden har upplevts arbeta väldigt 
slutet och har inte velat lyssna på flertalet farhågor angående framförallt underlaget som projektet 
bygger på. Dessutom har vissa händelser fått flertalet aktörer att misstänka att Staden låter 
ekonomiska intressen gå ut över andra intressen. Konfliktteorin menar sedan att händelser som 
skapar misstro mellan parterna så småningom leder till att parterna i rädsla för att den andra parten 
ska göra något dumt börjar att använda sig av diverse metoder för att minska den andra partens 
inflytande över situationen. Detta märks i Slussen fallet främst i slutet av processen vilket kan 
tolkas som att aktörerna börjar förstå att projektet faktiskt börjar närma sig sitt slut.

Eftersom Staden inte har lyssnat på många av de protesterandes farhågor börjar de av rädsla för att 
Slussen-projektet ska komma att sluta på ett hemskt sätt liknande rivningarna av Klara-kvarteren att 
med hjälp av media försöka hindra Staden från att agera. Detta genom att offentligt gå till 
personangrepp, anklaga de ansvariga för att vara odemokratiska och ifrågasätta deras yrkesmässiga 
förmågor till att kunna hantera detta komplexa problem. Allt i förhoppning om att få andra att 
reagera och förstå hur viktig frågan är och på så sätt skapa opinion för att kunna utöka sitt eget 
inflytande i den demokratiska processen och minska de ansvarigas. Detta i sin tur leder till att vissa 
ansvariga känner sig kränkta och försvarar sitt inflytande genom att visa på felaktigheter i de 
protesterandes argumentering. På grund av sina roller som tjänstemän präglas inte de ansvarigas 
argument i samma mån som vissa andra aktörers av känslor vilket ändå innebär att konflikten till 
viss del begränsas då eventuella kränkningar inte återgäldas. Så är dock inte fallet gällande den 
konflikt som skapas mellan olika grupper av allmänheten. I flertalet fall under processens gång 
börjar vissa aktörer att kritisera den så kallade kulturelit som de anser får ett orimligt stort 
inflytande över processen. Här märks en tydlig rädsla över att vissa få människor med mer resurser 
kör över den tystare massan. Eftersom denna konflikt inte begränsas av tjänstemännens krav på att 
vara sakliga så präglas denna av en helt annan retorik som så småningom skapar helt externa 
diskussioner om till exempel vänsterns inflytande inom kulturvärlden.       

En kort slutsats är att folk är arga för att de anser att Staden inte lyssnat på deras farhågor angående 
underlaget och för att de misstänker att Staden låter ekonomiska intressen gå ut över andra viktiga 
intressen. En annan konflikt som innehåller en hel del arga röster handlar om att vissa grupper anses 
få för stort inflytande i processen.
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Hur och varför uppstår det konflikter i samband med planeringsprojekt?
Analysen som gjorts av fallet Slussen kan inte antas att besvara denna fråga på något helt 
allmängiltigt sätt men den har ändå visat på vissa problematiska fenomen som uppstår i fallet i 
egenskap av en planeringsprocess. Precis som fallet med Slussen berör de flesta planförslag flera 
komplexa frågor som i många fall kan vara svåra för en enskild person att hantera. Planprocessen 
berör flera typer av aktörer med olika perspektiv och roller. Vilket gör kommunikationen 
problematisk vid vissa tillfällen. Många aktörer spelar olika roller i planprocessen med syfte att se 
till att planen analyseras utifrån deras specifika kunskaper eller intressen. Hela syftet med den 
offentliga fysiska planering är ju att identifiera olika intressemotsättningar och avväga dessa. 
Planprocessen regleras av plan- och bygglagen vilket till viss del kan tänkas begränsa mängden 
oenigheter i de fall då det finns klara bestämmelser men i fallet gällande de olika intressena så är 
bestämmelserna ganska generellt utformade vilket öppnar för tolkningsmöjligheter. Om det 
dessutom råder stor politisk oenighet i frågan finns det inte heller några entydiga politiska mål för 
projektet och dess aktörer att luta sig mot. Alla dessa faktorer gör att planeringsprojekt kan tolkas 
som en stor grogrund för oenigheter och, om dessa inte hanteras rätt, konflikter. Vissa tendenser 
inom fysisk planering som den allt mer liberala planerings politiken skapar många gånger 
situationer där allmänheten ställs inför redan fattade beslut då kommunen eller Staden förhandlat 
med privata aktörer. Kommunen eller Staden börjar mer och mer agera som ett företag där 
medborgarna hanteras som kunder, till vilka förslaget ska säljas in, snarare än berörda med uppgift 
att hävda sina intressen. Sådana handlingar leder naturligtvis till ett ifrågasättande av kommunens 
motiv och om allmänintresset verkligen är det som prioriteras. Sådana situationer sätter alltså igång 
ena partens misstroende mot den andre och kan eventuellt utlösa en konflikt. I vissa fall behöver det 
nödvändigtvis inte vara så att kommunen eller Staden favoriserar privata eller ekonomiska intressen 
men eftersom detta ändå blivit vanligare inslag i dagens planering finns risken att misstankar finns 
där redan från början.

Andra tendenser som påverkar utvecklingen av konflikten verkar vara kommunikationen mellan 
aktörerna. En så kallad rationalistisk planeringsstil med en alltför begränsad dialog verkar leda till 
att aktörer känner sig överkörda vilket också skapa negativa attityder och konflikter. En alltför 
begränsad dialog skapar dessutom lättare missförstånd mellanparterna. Det faktum att syftet med 
medborgardeltagandet framför allt är att skapa ett bra underlag för arbetet under processen och inte 
nödvändigtvis för det slutgiltiga beslutet verkar göra att det är svårt att undvika att vissa personer 
känner sig överkörda. Här spelar synen och förhoppningarna på planprocessen in då personer med 
olika krav på den demokratiska processen kan uppfatta samma beslut på olika sätt. Vissa anser att så 
länge beslut har tagits av folkvalda politiker och lagen har följts så är det legitimt medan andra 
menar att en majoritet av allmänheten måste vara för beslutet för att det ska uppfattas som legitimt. 
Eftersom konflikter inom planprocessen kan ses som asymmetriska ur maktsynpunkt, då det i 
slutändan är folkvalda politiker som tar beslut, går det att förväntas att motstånd manifesteras 
utanför den begränsande processen. Oftast i media.
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“Planprocessen brukar likfullt framställas som ett harmoniskt händelseförlopp,......,dvs en process 
där teknik och metod ges framskjutna platser och där strävan är att hitta “den för alla bästa 
lösningen.” Historien visar att tillvaron dock sällan är så okomplicerad och harmonisk. I allt 
planeringsarbete finns motsättningar och möjligheter att föreslå skilda planlösningar” (Henecke 
2006)
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